BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 04.05.2009

ZAPISIK
59. letne skupščine Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 24.04.2009 s pričetkom ob 17. uri
na sedežu Balinarske zveze Slovenije, na Tržaški 2, v Ljubljani..
Prisotni delegati: Kocjan Robi (OBZ DOLENJSKA), Mlinar Jožef Milan, Vrhovnik Franc,
Selan Bojan (OBZ GORENJSKA), Jerom Henrik, Keber Dušan, Žavbi Stane, Setnikar Franc,
(OBZ LJUBLJANA), Zelenič Branko (OBZ MARIBOR), Narat Ivan (OBZ SALEŠKA),
Sedej Branko, Šefran Branko (OBZ NOTRANJSKA), Petrič Jožko, Žvokelj Franjo, Petrič Ivo
(OBZ NOVA GORICA), Iskra Jože, Jenko Dušan (OBZ POSTOJNA), Rupnik Damjan,
Čepar Andrej (OBZ SEŽANA), Paulič Ivan, Jakomin Darko (OBZ SLOVENSKA ISTRA).
Prisotni člani IO BZS: Rebec Jože, Ferfolja Marjan, Ferš Maks, Lapanja Srečko, Nikolič
Miloš, Morelj Franc, Lorenčič Kožman Jelka, Taškar Zdravko, Snoj Peter
Ostali prisotni: Keber Silva , Breznik Ivan, Švara Pavel, Bozovičar Milan, Fajdiga Zdenko,
Butinar Dušan, Fatur Branko
Skupščino je odprl predsednik BZS Jože Rebec, ki je predlagal naslednji

DEVI RED:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev
zapisnika
2. Poročila o delu Izvršnega odbora: predsednika, tekmovalne komisije, strokovnega sveta,
sodniške komisije, komisije za delo z mladimi, komisije za žensko balinanje, komisije za
marketing, disciplinske komisije I. in II. stopnje in selektorjev reprezentanc
3. Razprava o poročilih
4. Poročilo Nadzornega odbora BZS
5. Obravnava in potrditev poslovnega poročila BZS za leto 2008
6. Obravnava in potrditev letnega programa in finančnega načrta za leto 2009
7.Obravnava in sprejem predloga sprememb v državnem ligaškem tekmovanju 2009 in 2010.
8. Obravnava in sprejem sprememb pravilnikov BZS
9. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
a predlog predsednika so bili soglasno izvoljeni:
- za delovnega predsednika: Jože Rebec
- za zapisnikarja: Dušan Butinar
- za overovatelja zapisnika: Branko Šefran in Dušan Keber
- verifikacijska komisijo: Miloš Nikolič, Ivan Narat

Po ugotovitvi predsednika, da je na skupščini prisotnih vseh 21 delegatov, je skupščina
nadaljevala z delom.
Ad 2
Predsednik BZS Jože Rebec je v svojem poročilu poudaril, da je bilo delovanje zveze in
njenih organov in komisij v letu 2008 delovno in uspešno.
Predsednik je posebej poudaril nove uspehe reprezentančnih selekcij v letu 2009, z izjemo
mladinske reprezentance, ki je ponovno ostala brez odličja s svetovnega prvenstva, kar je bil
tudi eden od bistvenih razlogov za odstop selektorja Davida Letnikovskega.
Članska reprezentanca je pod vodstvom selektorja Aleša Škoberneta, na Evropskem prvenstvu
v Saviglianu osvojila kar pet kolajn in sicer; tri srebrne ( Janžič – natančno zbijanje, Tonejc –
igra v krog in Borčnik – hitrostno zbijanje ter dve bronasti ( Janžič in Tonejc – dvojica ter
Borčnik in Petrič – štafeta ).
Uspehom članske reprezentance v letu 2008, so na svetovnem prvenstvu v Zagrebu, sledili
tudi člani do 23 let, ki so pod vodstvom selektorja Pavla Švare, osvojili dve medalji in sicer
srebrno Borčnik v hitrostnem zbijanju ter bronasto Borčnik in Petrič v štafeti.
Članice so pod vodstvom selektorja Aleša Škoberneta, na svetovnem prvenstvu za članice, ki
je bilo v začetku leta v Bevagni v Italiji osvojile bronasto kolajno v dvojici ( Sodec Tadeja,
Novak Nina ), medtem ko je Nina Sodec s petim mestom v hitrostnem zbijanju, Sloveniji
zagotovila nastop na sredozemskih igrah v Tajvanu.
Po odstopu selektorja mladinske reprezentance Davida Letnikovskega, je bil za v.d. selektorja
za dobo enega leta imenovan Milan Bozovičar.
V letu 2009 čakajo reprezentančne selekcije pomembni nastopi. Člani bodo nastopili na
svetovnem prvenstvu v Maconu v Franciji, medtem ko bodo člani do 23 let in mladinci
nastopili na svetovnem prvenstvu v Nici. Letos so na sporedu tudi sredozemske igre, na
katerih bodo nastopili tudi najboljši svetovni balinarji in balinarke v disciplinah natančnega in
hitrostnega zbijanja, tudi z udeležbo najboljših Slovencev in Slovenk. Na Svetovnih igrah v
Tajvanu si je Slovenija z rezultati in uvrstitvami na zadnjem svetovnem prvenstvu, zagotovila
nastop v hitrostnem zbijanju, tako pri članih kot pri članicah.
Slovenija bo v letu 2009 organizator Četveroboja ženskih reprezentanc Francije, Hrvaške,
Italije in Slovenije, ki bo, v novi balinarski dvorani v Rogaški Slatini.
Predsednik je v svojem poročilu precejšno pozornost namenil delu z mladimi in pri tem
opozoril, da je bilo v posameznih OBZ, premalo narejenega pri vključevanju mladine v
balinanje. Zato bomo morali z vso resnostjo in odgovornostjo pristopiti k ustanavljanju
regijskih centrov za mladino in članice v posameznih območnih zvezah.
Nadaljevati bo potrebno z organizacijo tradicionalne šole balinanja v Rogaški Slatni in z
drugimi oblikami aktivnosti za vključevanje mladih v balinarski šport.
Potrebni bodo obiski po osnovnih šolah in dogovori za možne oblike sodelovanja in skupnih
dejavnosti.
Poseben poudarek je dal predsednik v svojem poročilu tudi tradicionalnemu Dnevu ženskega
balinanja v Miljah, z množično udeležbo žensk iz celotne Slovenije.
V svojem poročilu je dal predsednik poseben poudarek tudi izobraževanju strokovnih kadrov
in odličnemu sodelovanju s Fakulteto za šport, pri katerem ima posebne zasluge strokovni
sodelavec balinarske zveze Ivan Breznik. V letu 2008 nam je uspelo usposobiti prvo
generacijo 14 trenerjev balinanja po novem programu izobraževanja, ki naj bi postali
pomembni nosilci strokovnega dela v klubih.
Velik korak je bil v letu 2008 narejen na področju informiranja članstva preko spletne strani
BZS, teleteksta in drugih sredstev javnega informiranja.

V letu 2008 smo preko svojih predstavnikov nadaljevali uspešno sodelovanje z Olimpijskim
komitejem Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport, Fundacijo za šport, mednarodno
balinarsko zvezo FIB in drugimi.
V nadaljevanju izvajanja je predsednik pozval člane, da v svojih sredinah storijo vse za
čimboljše sodelovanje društev in OBZ s športnimi zvezami in Zavodi za šport v svojih
občinah, za večji poudarek izobraževanju in informiranju v svojih sredinah.
V svojem poročilu je zajel delo strokovnega sveta in aktivnosti posameznih komisij ki so
uspešno opravile začrtane naloge
Tekmovalna komisija je pripravila koledar tekmovanj in redno spremljala izvedbo ligaškega
tekmovanja in državnih prvenstev. V letu 2009 bomo državna prvenstva razširili z disciplino
štafetnega zbijanja, uvedli pa bomo tudi državno prvenstvo v četvorkah, za člane nad 55 let.
Sodniška komisija je delegirala sodnike za ligaške tekme in državna prvenstva, izvajala pa je
tudi usposabljanje za nove sodnike in skupaj s strokovnim svetom in tekmovalno komisijo
izvajala licence za leto 2009.
Komisija za mladino je v celoti realizirala svoje začrtane naloge in program dela v prihodnje
pa jih čaka pomembna naloga pri formiranju in uveljavljanju regijskih centrov za mlade v
območnih zvezah.
Komisija za mladino je izvedla vsa načrtovana prvenstva, sodelovala je pri delu z državno
žensko selekcijo, izvedla masters najboljših osmih igralk v sezoni, v organizaciji BK Milje je
bila izvedena tradicionalna rekreativna prireditev – Dan ženskega balinanja.
Ena od pomembnih odločitev, ki je bila po obravnavi na delovnih telesih in organih BZS in
OBZ, sprejeta na Izvršnem odboru BZS in je tudi na dnevnem redu skupščine, je predlog za
reorganizacijo državnega ligaškega tekmovanja v letu 2009 – 2010, ki pomeni po 18 letih
prvo temeljito spremembo tekmovalnega sistema. Čas bo pokazal ali smo izbrali pravo smer.
Z novo reorganizacijo državnih lig bo enotna superliga z 8. ekipami potekala v terminu
oktober – marec, imeli bomo dve prvi ligi vzhod in zahod, s po 8 ekipami in dve drugi ligi
vzhod in zahod, z možnostjo, da se na pobudo OBZ na vzhodu, 2. liga VZHOD deli na dve
ali več skupin.( npr: Vzhod – Maribor, Saleška in Gorenjska, Ljubljana Dolenjska itd. ).
Glavni razlog formiranja večjega števila lig je pocenitev stroškov tekmovanja.
Za sprejem dokončnega predloga sestave posameznih lig z natančnimi propozicijami
tekmovanja, se zadolži Izvršni odbor BZS.
Vsa poročila so v prilogi zapisnika.
Ad 3
Po razpravi o poročilih, v kateri so sodelovali predsedniki komisij, in selektorji reprezentanc
je bil sprejet naslednji
SKLEP: Sprejmejo se poročila o delu BZS v letu 2008, s podanimi pripombami iz
razprave. Predlog je bil sprejet soglasno.
Ad 4
Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica nadzornega odbora Silva Keber.
Nadzorni odbor predlaga skupščini BZS, da se na osnovi podanih ugotovitev, delo zveze,
poročila in bilanca za leto 2008 v predlagani obliki potrdi.
Poročilo je podano v pisni obliki in je v prilogi zapisnika.

Ad 5
Poročilo o zaključnem računu za leto 2008 je podal sekretar zveze Dušan Butinar.
Iz izkaza poslovnega izida je razvidno, da so prihodki zveze v letu 2008 znašali 163.839
EUR, odhodki pa 163.602 EUR. Razlika med odhodki in prihodki je 237 EUR, kar je
razvidno iz pregleda prihodkov in odhodkov.
Stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu BZS je bilo na dan 31.12.2008, v višini
27.551 EUR. Poročilo je bilo podano v pisni obliki in je v prilogi zapisnika.
V razpravi na poslovno poročilo je imel delegat OBZ Postojna Dušan Jenko pripombo, na
podane podatke iz Izkaza poslovnega izkaza in Bilance stanja, ki so po njegovem preveč,
računovodsko predstavljeni in za delegate premalo razumljivi. Sekretar Dušan Butinar je
delegatu odgovoril, da so podatki, ki jih je pripravil računovodski servis OKS, podani v
predpisani obliki, da pa je možno na vsako konkretno postavljeno delegatsko vprašanje za
vsako postavko posebej podati odgovor, vendar konkretnih vprašanj oz. zahtev za razčlenitev
posameznih postavk ni bilo niti pred skupščino niti na sami seji skupščine.
V razpravi na poročilo nadzornega odbora BZS, so sodelovali; Milan Jožef Mlinar, Branko
Šefran, Jelka Lorenčič kožman, Franc Žvokelj, Bojan Selan, Silva Keber, Zdravko Taškar,
Peter Snoj Dušan Jenko in Ivo Pavlič. Vsi našteti so bili v svojih izvajanjih enotni, da mora
OBZ Gorenjska neplačano članarino, ki izhaja iz kratkoročnih terjatev do kupcev, poravnati
takoj. Članarino za leto 2008, v višini 3725 EUR do 30.04.2009 in članarino za leto 2009 v
višini 3540 EUR do 10.5.2009.
SKLEP: Potrdi se poslovno poročilo in bilanca stanja za leto 2008.
SKLEP: Potrdi se predlagane usmeritve s strani adzornega odbora BZS.
SKLEP: Območna zveza Gorenjska mora članarino za leto 2008, v višini 3.725 EUR
poravnati do 30.04.2009, članarino za leto 2009, v višini 3.540 EUR pa do 10.05.2009.
ZA omenjene sklepe je glasovalo 14 delegatov, 7 pa jih je bilo PROTI.
Ad 6
Predsednik BZS Jože Rebec je predstavil Letni program dela in Finančni načrt za leto 2009.
V razpravi je delegat OBZ Slovenska Istra Ivo Pavlič predlagal, da se posamezne postavke v
Finančnem načrtu razčleni. Predsednik Jože Rebec je delegatu odgovoril, da je predstavljeni
Finančni načrt zgolj napovedana projekcija, saj bo dejanska višina sredstev s strani MMŠ
znana šele po odobritvi sredstev, kar velja tudi za sponzorska sredstva.
Predlog Finančnega načrta je bil posredovan v pisni obliki in je priloga zapisnika.
Na osnovi pisnega predloga in dodatne obrazložitve je bil soglasno sprejet
SKLEP: Sprejme se Finančni načrt za leto 2009. Predlog je bil sprejet soglasno.
Ad 7
Predlog sprememb v državnem ligaškem tekmovanju 2009 – 2010 je podal predsednik Jože
Rebec. Po razpravi delegatov OBZ je bil sprejet
SKLEP: Sprejme se predlog sprememb v ligaškem tekmovanju 2009 – 2010
-superliga bo štela 8 ekip in bo od leta 2009 dalje potekala v terminu oktober – marec.
-oblikujeta se dve 1. ligi vzhod in zahod, vsaka s po 8 ekipami
- oblikujeta se dve 2. državni ligi vzhod in zahod, z možnostjo, da se 2. liga na vzhodu na
pobudo tamkajšnjih OBZ oblikuje na dve ali več skupin ( npr: Maribor – Saleška in
Gorenjska – Ljubljana – Dolenjska )

SKLEP: Za sprejem dokončnega predloga sestave posameznih državnih lig s
propozicijami ligaškega tekmovanja, se zadolži Izvršni odbor BZS.
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi ZA in 6 PROTI.
Ad 8
Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o registraciji igralcev in balinarskih organizacij je
podal predsednik Jože Rebec. Predlagane spremembe se nanašajo na novo sprejete
spremembe v državnem ligaškem tekmovanju 2009 – 2010.
SKLEP: Potrdi se predlagane spremembe in dopolnitve 11, 22 a, 24, 31, 35 in 46 a člena,
ki se nanašajo na sprejete spremembe v državnem ligaškem tekmovanju 2009 – 2010.
Predlog Izvršnega odbora za sprejem sprememb in dopolnitev 17. člena Disciplinskega
pravilnika BZS, ki govori o višini denarnih kazni, za posebno težke disciplinske kazni, ni
dobil podpore delegatov in ni bil sprejet. Zato ostanejo v veljavi višine, kazni, ki so
opredeljene v veljavnem Disciplinskim pravilniku.
Seja skupščine je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisnikar

Overovatelja zapisnika

Predsednik BZS

Dušan Butinar

Branko Šefran / Dušan Keber

Jože Rebec l. r.

PRILOGA: IZJAVA O PLAČILU OBVEZNOSTI OBZ GORENJSKA
Iz priložene dokumentacije s strani računovodskega servisa pri OKS, z dne 30.04.2009
je razvidno, da je Območna zveza Gorenjska dne 30.04.2009, v celoti poravnala vse
obveznosti do Balinarske zveze Slovenije, v višini 7.265 EUR in sicer; članarino za leto
2008, v višini 3.725 EUR in članarino za leto 2009, v višini 3.540 EUR.

