BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška 2
1000 Ljubljana
Datum: 13.7.2020
ZAPISNIK
72. rednega zbora članov Balinarske zveze Slovenije, ki je bil 13.07.2020, s pričetkom ob
18.00. uri v sejni sobi, v M hotelu, Derčeva ulica 4, v Ljubljani.
Prisotni delegati:
OBZ DOLENJSKA – Tadej Košmrlj
OBZ GORENJSKA – Srečko Lapanja, Brane Hervol
OBZ LJUBLJANA – Silva Keber, Stane Žavbi ml., Janez Založnik, Dušan Keber
OBZ NOTRANJSKA – Miklavčič Franc, Brigita Vrenko Hribar
OBZ NOVA GORICA – Marjan Ferfolja, Jožko Petrič
OBZ POSTOJNA – Herman Zakrajšek, Silvester Boštjančič
OBZ SLOVENSKA ISTRA – Blaževič Barbara, Igor Brezovšek
OBZ ŠALEŠKA – Zoran Rednak
OBZ MARIBOR – Zmago Gomzi
Prisotni člani IO BZS: Primož Marinko, Gregor Moličnik, Ivo Petrič.
Ostali prisotni: Anton Kosar, Tedy Grbec, Bogdan Franetič, Robert Dolenc, Ivan Pavlič,
Simon Maljevac.
Pred začetkom 72. rednega zbora članov sta predsednik BZS Primož Marinko in predsednik Tekmovalne komisije Gregor Moličnik podelila pokale predstavniku prvaka 1. lige Velenju, 2. lige - vzhod Mengeš Rakollu in 2. lige - zahod Nanosu.
Skupščino je odprl predsednik Primož Marinko, ki je predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev zbora članov
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in verifikacijsko – volilne komisije
3. Poročila o delu predsednika BZS, Tekmovalne Komisije, Sodniške Komisije, Strokovnega Sveta, Komisije za mladino, Komisije za žensko balinanje ter selektorjev reprezentanc
ter razprava in potrditev poročil
4. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2019
5. Poročilo nadzornega odbora o delu BZS v letu 2019
6. Izvolitev novega predsednika Komisije za mladino pri BZS – Anton Trobec
7. Sprememba Pravilnika o tekmovanjih

8. Sprememba Pravilnika o članstvu območnih balinarskih zvez v BZS in registraciji igralcev
9. Sprememba Pravilnika o organizaciji balinarskih sodnikov v BZS
10. Predlog sprememb koledarja tekmovanj
11. Razno
Ad 1 Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 2 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, volilno – verifikacijske komisije in overovateljev zapisnika
Na predlog predsednika so bili soglasno izvoljeni:
- za delovno predsedstvo: Primož Marinko – predsednik ter Gregor Moličnik in Ivan Petriččlana
- za zapisnikarja: Simon Maljevac
- za overovatelja zapisnika: Tadej Košmrlj in Stane Žavbi ml.
- volilno – verifikacijska komisija: Herman Zakrajšek – predsednik ter Marjan Ferfolja in
Igor Brezovšek - člana
Po ugotovitvi verifikacijske komisije, da je na skupščini prisotnih 17 od 19 delegatov, je
skupščina nadaljevala z delom.
Ad 3
Poročila o delu predsednika BZS, Tekmovalne Komisije, Sodniške Komisije,
Strokovnega Sveta, Komisije za mladino, Komisije za žensko balinanje ter selektorjev
reprezentanc ter razprava in potrditev poročil
Po seznanitvi in razpravi o poročilih o delu predsednika BZS, Tekmovalne Komisije, Sodniške Komisije, Strokovnega Sveta, Komisije za mladino, Komisije za žensko balinanje ter
selektorjev reprezentanc je bil sprejet naslednji sklep:
SKLEP: Sprejmejo se poročila o delu predsednika BZS, Tekmovalne Komisije, Sodniške Komisije, Strokovnega Sveta, Komisije za mladino, Komisije za žensko balinanje ter selektorjev reprezentanc.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 4 Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2019
Iz izkaza poslovnega izida je razvidno, da so prihodki zveze v letu 2019 znašali 252.017
EUR, odhodki pa 264.592 EUR. Presežek odhodkov na prihodki znaša 12.575 EUR.
SKLEP: Potrdi se poslovno poročilo in bilanca stanja za leto 2019
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 5 Poročilo nadzornega odbora o delu BZS v letu 2019
Poročilo nadzornega odbora je v pisni in ustni obliki podal predsednik NO Ivan Pavlič. Priporočila, ki jih je NO podal za transparentno poslovanje zveze za leto 2018, na skupščini
2019, je BZS v večini upoštevala in pričela s postopki ureditve pomanjkljivosti, dopolnitve
vodenja poslovanja z računovodskim servisom in priprave detajlnega letnega plana poslovanja v letu 2020. NO ugotavlja, da je bila podpisana pogodba za sodelovanje z zunanjo
odvetniško hišo v zadnjem kvartalu leta z namenom transparentne ureditve poslovanja
zveze, ureditve vseh pravnih podlag za transparentno poslovanje zveze, pričetek urejanja
vseh delovnopravnih in drugih aktov zveze, ki so bila dosedaj pomanjkljiva.
NO od vodstva BZS pričakuje, da zveza deluje gospodarno, pregledno in učinkovito. NO
ugotavlja, da je novo vodstvo zveze izpeljalo vse svoje poslovne, organizacijske in druge
obveznosti ter pričelo z veliko novimi aktivnostmi. Na osnovi zgornjih ugotovitev, NO BZS,
predlaga Skupščini zveze, da se delo zveze, poročila in zaključni račun za leto 2019
potrdijo.
Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep:
SKLEP: Potrdi se poročilo nadzornega odbora o delu BZS za leto 2019
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 6 Izvolitev novega predsednika Komisije za mladino pri BZS – Anton Trobec.
Delegati so se seznanili s predlogom Izvršnega odbora BZS, da za novega predsednik
Komisije za mladino pri BZS imenuje Anton Trobca. Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep:
SKLEP: Potrdi se Antona Trobca za novega predsednika Komisije za mladino pri
BZS.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 7 Sprememba Pravilnika o tekmovanjih
Predsednik Tekmovalne komisije BZS Gregor Moličnik je predstavil predlog ažuriranega
Pravilnika o tekmovanjih. Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep:
SKLEP: Potrdi se prenovljen Pravilnik o tekmovanjih.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 8 Sprememba Pravilnika o članstvu območnih balinarskih zvez v BZS in registraciji
igralcev

Predsednik Registracijske komisije Franc Miklavčič in vodja pisarne BZS sta predstavil
predlog Pravilnika o članstvu območnih balinarskih zvez v BZS in registraciji igralcev z
novim obrazcem za Evidenco in registracijo igralcev. Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep:
SKLEP: Potrdi se Pravilnik o članstvu območnih balinarskih zvez v BZS in registraciji igralcev
Sklep je bil sprejet soglasno
Ad 9 Sprememba Pravilnika o organizaciji balinarskih sodnikov v BZS
Predsednik Sodniške komisije Stane Žavbi ml. je predstavil predlog sprememb Pravilnika
o organizaciji balinarskih sodnikov v BZS. Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep:
SKLEP: Potrdi se prenovoljen Pravilnik o organizaciji balinarskih sodnikov v BZS.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 10 Predlog sprememb koledarja tekmovanj za leto 2020
Predsednik Tekmovalne komisije Gregor Moličnik je predstavil predlog sprememb koledarja tekmovanja za leto 2020 in pokalnega tekmovanja. Po razpravi je bil sprejet naslednji
sklep:
SKLEP: Zbor članov BZS se je seznanil s predlogom sprememb koledarja temovanj
za leto 2020 in pokalnega tekmovanja.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 11 Razno
Predsednik BZS Primož Marinko je delegate seznanil z aktivnostmi glede ustanovitve Nacionalnega panožnega centra BZS v Ljubljani.
Zapisnikar
Simon Maljevac

Overovatelja zapisnika
Tadej Košmrlj / Stane Žavbi ml.

Predsednik BZS
Primož Marinko

