BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2

24.04.2010

ZAPISIK
60. skupščine Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 23.04.2010, s pričetkom ob 16.30. uri v
sejni sobi, na sedežu Balinarske zveze Slovenije, na Tržaški 2, v Ljubljani..
Prisotni delegati: Kocjan Robi (OBZ DOLENJSKA), Mlinar Jožef Milan, Vrhovnik Franc,
Hervol Brane (OBZ GORENJSKA), Snoj Peter, Keber Dušan, Žavbi Stane, Setnikar Franc,
(OBZ LJUBLJANA), Ferš Maks, Fajdiga Cvetka (OBZ MARIBOR), Voglar Željko (OBZ
SALEŠKA), Sedej Branko, Šefran Branko (OBZ NOTRANJSKA), Petrič Jožko, Žvokelj
Franjo, Ferfolja Marjan (OBZ NOVA GORICA), Morelj Franc, Jenko Dušan (OBZ
POSTOJNA), Rupnik Damjan, Čepar Andrej (OBZ SEŽANA), Paulič Ivan, Štefančič Toni
(OBZ SLOVENSKA ISTRA).
Prisotni člani IO BZS: Rebec Jože, Lapanja Srečko, Nikolič Miloš, Lorenčič Kožman Jelka,
Taškar Zdravko
Ostali prisotni: Keber Silva, Švara Pavel, Škoberne Aleš, Kofol Sandi, Fajdiga Zdenko,
Butinar Dušan
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, disciplinske
komisije I. in II. stopnje in selektorjev reprezentanc
3. Razprava in potrditev poročil
4. Poročilo Nadzornega odbora BZS
5. Obravnava in potrditev poslovnega poročila BZS za leto 2009
6. Obravnava in potrditev letnega programa in finančnega načrta za leto 2010
7. Obravnava in potrditev sprememb Pravilnika o tekmovanjih
8. Obravnava in potrditev sprememb Pravilnika o registraciji
9.Obravnava in sprejem predloga sprememb v državnem ligaškem tekmovanju 2011/2012
10. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
a predlog predsednika so bili soglasno izvoljeni:
- za delovno predsedstvo: Jože Rebec – predsednik ter Dušan Keber in Ivo Paulič - člana
- za zapisnikarja: Dušan Butinar
- za overovatelja zapisnika: Branko Šefran in Jelka Lorenčič Kožman
Po ugotovitvi predsednika, da je na skupščini prisotnih vseh 22 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 2009 delovno in uspešno.
Predsednik je posebej poudaril nove uspehe reprezentančnih selekcij v letu 2009, ki so skupaj
osvojile kar 11 kolajn. Na SP 2009 so naši igralci in igralke osvojile 8 kolajn, od tega člani
dve zlati in eno bronasto, člani do 23 let tri bronaste, članice eno bronasto in mladinci eno
bronasto medaljo, osvojili pa smo tudi naslov prvaka svetovnih iger v hitrostnem zbijanju v
članski konkurenci in dve srebrni medalji na sredozemskih igrah, v hitrostnem zbijanju med
člani, kot tudi med članicami. Naša najmlajša selekcija – reprezentanca dečkov se je udeležila
mednarodnega četveroboja v Nici in mednarodnega turnirja v Monaku.
V tem obdobju sta bila prvič doslej, s strani naših igralcev dosežena svetovna rekorda, ki še
vedno nista bila presežena. Dosegla sta ju Dejan Tonejc med člani v natančnem zbijanju in
Aleš Borčnik med člani do 23 let v hitrostnem zbijanju.
Ko je govoril o uspehih slovenskega balinanja v letu 2009, je predsednik posebej izpostavil
tudi izreden rezultat Krim Stikinga v evropskem klubskem pokalu, ko je postal viceprvak
Evrope 2009, kar je eden izmed največjih uspehov slovenskega klubskega tekmovanja doslej.
V svojem poročilu se je predsednik Rebec dotaknil tudi kadrovskih sprememb na čelu
posameznih reprezentanc. Po odstopu selektorja ženske reprezentance Aleša Škoberneta, je
bil po objavljenem razpisu, za selektorja izbran Milan Bozovičar, ki je bil doslej v.d. selektor
mladinske reprezentance. Na tem mestu ga je po objavljenem razpisu, po sklepu izvršnega
odbora zamenjal Tone Kosar.
V letu 2010 čakajo reprezentančne selekcije pomembni nastopi. Člani bodo nastopili na
evropskem prvenstvu v Tivatu v Črni Gori, člani do 23 let in mladinci bodo nastopili na
svetovnem prvenstvu na Reki, članice pa na svetovnem prvenstvu v St. Maurucu v Franciji.
Slovenija bo v letu 2010 organizator prvega članskega peteroboja reprezentanc Hrvaške, Črne
Gore, BIH, Srbije in Slovenije v Miljah, kjer bo v tem letu potekal tudi četveroboj mladincev
Hrvaške, Srbije, Italije in Slovenije.
Reprezentančnim selekcijam bomo vso pozornost posvečali tudi v bodoče, saj v vrhunskem
športu štejejo samo rezultati in osvojene kolajne, kar se nenazadnje odraža tudi v financiranju
naše zveze s strani države – MŠŠ in Fundacije za šport.
Predsednik je v svojem poročilu precejšno pozornost namenil delu z mladimi in pri tem
opozoril, na pomembno odločitev o ustanavljanju regijskih centrov, ki se ustanavljajo po
posameznih OBZ. Nadaljevati bo potrebno tudi 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,
ki je delno sofinancirano s sredstvi Evropskega socialnega sklada, odličnemu sodelovanju z
OKS – Olimp.d.o.o.in s Fakulteto za šport, pri katerem ima posebne zasluge strokovni
sodelavec balinarske zveze Ivan Breznik. Velik korak je bil v letu 2009 narejen tudi na
področju informiranja članstva preko spletne strani BZS, teleteksta in drugih sredstev javnega
informiranja, pri čemer je še posebej izpostavil prispevek novinarja Zdenka Fajdiga.
V letu 2009 smo preko svojih predstavnikov nadaljevali uspešno sodelovanje z Olimpijskim
komitejem Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport, Fundacijo za šport, mednarodno
balinarsko zvezo FIB, v kateri bomo imeli tudi v novem mandatu svoje predstavnike; Jožeta
Rebca kot člana izvršnega odbora FIB, Aleša Škoberneta kot predstavnika športnikov in
Marjana Ferfoljo kot člana športne komisije, saj so bili vsi trije izvoljeni na kongresu FIB.

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 izvršnega odbora, strokovnega sveta in posameznih komisij ki
so uspešno in v celoti opravili začrtane naloge.
Izvršni odbor je imel v letu 2009 pet sej na katerih je sprejemal pomembne sklepe, v skladu s
s programom, sprejetim na skupščini BZS.
Tekmovalna komisija je pripravila koledar tekmovanj in redno spremljala izvedbo ligaškega
tekmovanja in državnih prvenstev. V letu 2009 smo državna prvenstva razširili z disciplino
štafetnega zbijanja, v vseh kategorijah, razen pri članicah, prvič pa smo izvedli tudi državno
prvenstvo v četvorkah, za člane nad 55 let. Tekmovalna komisija je v sodelovanju s posebej
imenovanimi delovnimi skupinami, opravila pomembno vlogo pri oblikovanju prehoda
tekmovanja, v termin jesen – pomlad, ki stopi v veljavo v sezoni 2011/2012..
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 sodnike in vodje ekip.
Komisija za mladino je v letu 2009 realizirala večino začrtanih nalog, v prihodnje pa jo čaka
pomembna naloga pri formiranju in uveljavljanju regijskih centrov za mlade v območnih
zvezah. Tradicionalna šola balinanja ima iz leta v leto več zanimanja. V letu 2009 se jo je
udeležilo 30 tečajnikov, zato je bila prvič izvedena v dveh terminih in prvič v novi balinarski
dvorani v Rogaški Slatini. Garancija za nadaljnje uspehe v balinarskem športu je delo z
mladimi, zato morajo klubi sami spoznati, da so dečki za razvoj kluba in balinanja nujno
potrebni.
Komisija za žensko balinanje 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 vzorno izvedena tradicionalna rekreativna prireditev – Dan ženskega balinanja.
Strokovni svet je v sodelovanju z ostalimi komisijami sodeloval pri reorganizaciji državnih
lig, sodeloval pri licenciranju vodij ekip in sodnikov, izvedel pregled novih balinišč, sodeloval
z združenjem superligašev, in bil prisoten pri ustanavljanju prvega regijskega centra za mlade
perspektivne balinarje v Postojni.
Predsednik Rebec, je v svojem poročilu izrazil zadovoljstvo nad novimi investicijami v
balinanju, saj bomo v letu 2010 pridobili novo balinarsko dvorano v Planini pri Ajdovščini in
nova pokrita balinišča v Trbovljah in Tržiču, pohvalil pa je tudi razvoj balinanja v OBZ
Maribor, kar seje lahko sam prepričal na obisku v Hočah, Lenartu, in Benediktu, kjer
ustvarjajo pogoje za ligaška tekmovanja, na novih baliniščih.
Ena od najpomembnejših 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 2011 – 2012, ko naj bi
tekmovanje v državnih ligah prešlo v termin jesen pomlad. Novi reorganizaciji se bo moralo
prilagoditi tudi ligaško tekmovanje v območnih zvezah. V namen prehoda ligaškega
tekmovanja 2011/2012, v termin jesen – pomlad, naj bi se v prehodnem letu 2011, izpeljal
skrajšan, enokrožni sistem z razigravanjem za prvaka in izpad, v vseh ligah, ki bo omogočil
izvedbo potrebnih aktivnosti, kot so prestopni rok in registracija igralcev, ki jih bo potrebno
izvesti že v mesecu juliju 2011.
Za oblikovanje dokončnega predloga z natančnimi propozicijami tekmovanja in roki izvedbe,
se zadolži Izvršni odbor BZS.
Ob zaključku svojega poročila je predsednik Rebec naštel najpomembnejše naloge Balinarske
zveze Slovenije, v letu 2010; optimalna priprava reprezentanc za nastope na evropskem in
svetovnih prvenstvih, vzorna izvedba ligaških tekmovanj in državnih prvenstev, nadaljevati z
izvedbo šole balinanja in z ustanavljanjem regijskih centrov za mladino in članice, zagotoviti

ustrezne pogoje za prehod ligaškega tekmovanja na termin jesen – pomlad v terminu
2011/2012 in prilagoditi pravilnike v skladu s sprejetimi spremembami, pospešiti delo in
okrepiti sodelovanje z območnimi zvezami, nadaljevati dobro in plodno sodelovanje z
Ministrstvom za šolstvo in šport, Fundacijo za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije.
Svoje poročilo je predsednik Rebec zaključil z ugotovitvijo, da je bil program dela , ki si ga je
Balinarska zveza Slovenije zastavila za leto 2009, v celoti realiziran, na nekaterih področjih
celo presežen., za kar gre zasluga vsem sodelavcem, ki so s svojimi pozitivnimi in strokovno
utemeljenimi predlogi pomagali pri realizaciji programa.
Balinarska zveza Slovenije bo v v letu 2011 praznovala 60 letnico neprekinjenega delovanja.
Vsi balinarji moramo biti ponosni na doslej prehojeno pot in na dosežene uspehe ter razvoj
slovenskega balinarskega športa. Praznovanje 60 letnice BZS, bi želeli zaključiti z vzorno in
brezhibno izvedbo Evropskega prvenstva za članice, ki naj bi ga organizirali v mesecu
septembru, leta 2011.
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 2009.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 4
Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica nadzornega odbora Silva Keber.
Nadzorni odbor je pri svojem pregledu ugotovil, da je bilo delo zveze v letu 2009 gospodarno
in da so se naloge in obveznosti zveze izvajale skladno z normativnimi akti Balinarske zveze
Slovenije in sprejetimi sklepi organov BZS.
Nadzorni odbor je tudi ugotovil, da je bila v roku izdelana in oddana bilanca stanja za leto
2009, kot tudi poročilo o finančnem poslovanju BZS za leto 2009.
Nadzorni odbor pri delu zveze ni odkril nepravilnosti.
Nadzorni odbor predlaga izvršnemu odboru BZS, da glede na zaostrene gospodarske razmere
v letu 2010, sprejme dodatne varčevalne ukrepe pri izplačevanju stroškov prevoza, in drugih
prejemkov strokovnemu delavcu, funkcionarjem, članom organov in komisij, sodnikom ter
tekmovalcem in selektorjem reprezentanc.
Nadzorni odbor predlaga skupščini BZS, da se na osnovi podanih ugotovitev, delo zveze,
poročila in bilanca za leto 2009 v predlagani obliki potrdi.
Poročilo je podano v pisni obliki in je v prilogi zapisnika.
Ad 5
Poročilo o zaključnem računu za leto 2009 je podal sekretar zveze Dušan Butinar.
Iz izkaza poslovnega izida je razvidno, da so prihodki zveze v letu 2009 znašali 177.643
EUR, odhodki pa 179.675 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 2032 EUR, kar je
razvidno iz pregleda prihodkov in odhodkov.
Stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu BZS je bilo na dan 31.12.2009, v višini
37.153 EUR, pri čemer je upoštevano 14.600 EUR plačanih prihodkov iz naslova dodatne
članarine – kotizacije za leto 2010.
Poročilo je bilo podano v pisni obliki in je v prilogi zapisnika.

V razpravi na poslovno poročilo so sodelovali; Dušan Jenko, Dušan Butinar, Silva Keber,
Jelka Lorenčič Kožman.
SKLEP: Potrdi se poslovno poročilo in bilanca stanja za leto 2009.
SKLEP: Potrdi se predlagane usmeritve s strani adzornega odbora BZS.
Sklepa sta bila sprejeta soglasno.
Ad 6
Predsednik BZS Jože Rebec je predstavil Letni program dela in Finančni načrt za leto 2009.
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 in letni program dela za leto 2010.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 7
Predlog sprememb Pravilnika o tekmovanjih se nanaša na črtanje členov od 21 – 27, ki
govorijo o zamudah igralcev in ekip in o času predvidenem za čakanje, s čemer bomo
zagotovili, da se morajo vsa tekmovanja začeti ob točno predvidenem času. Še naprej pa
obstaja v veljavi določilo 28. člena pravilnika o tekmovanjih, ki omogoča sodniku tekme, da v
primeru opravičene in najavljene zamude ekipe, določi čas čakanja, do ene ure.
SKLEP: Sprejme se predlagane spremembe Pravilnika o tekmovanjih.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 8
Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o registraciji igralcev in balinarskih organizacij je
podal sekretar Dušan Butinar. Predlagane spremembe se nanašajo na črtanje 11. člena
pravilnika o registraciji igralcev in balinarskih organizacij, ki govori o dvojni registraciji
igralk. Z doslednim spoštovanjem doslej uveljavljenih določil, bi bil tekmovalkam namreč
onemogočen nastop na prvenstvih v kolektivnih igrah, s predlaganimi spremembami pa se bo
igralkam omogočilo, da bodo na območnih in državnih prvenstvih, nastopale za klub za
katerega igrajo v državnem ligaškem tekmovanju za članice, v vseh disciplinah, obenem pa
bodo v skladu z akti in predpisi OBZ, tudi odslej lahko v območnem ligaškem tekmovanju,
lahko igrale za svoj matični klub.
SKLEP: Sprejme se predlagane spremembe 11.člena Pravilnika o registraciji igralcev in
in balinarskih organizacij.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 9
Predlog sprememb v državnem ligaškem tekmovanju 2011/2012 je podal predsednik
tekmovalne komisije Srečko Lapanja.
Zaradi sprejete odločitve o prehodu ligaškega tekmovanja v termin jesen – pomlad, je izvršni
odbor po predhodnih temeljitih obravnavah na komisijah in delovnih skupinah sprejel končni
predlog, da se prehod tekmovanja v termin jesen – pomlad prične v tekmovalni sezoni
2011/2012, kar pomeni, da je potrebno v prehodnem letu 2011 izvesti v vseh državnih in
območnih ligah, skrajšan enokrožni sistem tekmovanja, z razigravanjem na način, ki je
priložen v prilogi. Izvedbo potrebnih aktivnosti, kot so izvedba prestopnega roka in
registracije igralcev, je potrebno izvesti v že v mesecu juliju 2011, ker se državno ligaško

tekmovanje 2011/1012 prične že 27 avgusta 2011, ko pričnejo s tekmovanjem klubi 1. in 2.
državne lige, oz 22. oktobra 2011, ko pričnejo s tekmovanjem superligaši. V tekmovalni
sezoni 2011/2012 bo tekmovanje v terminu jesen – pomlad potekalo po dvokrožnem sistemu
v vseh ligah.
V razpravi, v kateri so sedelovali; Marjan Ferfolja, Jožko Petrič, Jože Rebec, Franc Morelj,
Sandi Kofol, Peter Snoj, Ivo Pavlič, Jelka Lorenčič Kožman in Branko Šefran je bila
izpostavljena vrsta vprašanj, v zvezi prehodnega tekmovanja v letu 2011, kot so; pravičnost
enokrožnega sistema, izvedba prestopnega roka in registracija igralcev v času dopustov,
vendar so bili kljub posameznim pomislekom enotni v tem, da mora razvoj balinanja v
Sloveniji slediti balinarskim velesilam na vseh področjih, zato je predlagana reorganizacija
ligaškega tekmovanja nujna in potrebna. Do začetka prehoda tekmovanja v nov termin pa je
potrebno proučiti možnost zagotovitve ugodnejša termina za izvedbo prestopnega roka in
registracije igralcev v letu 2011.
SKLEP: Sprejme se predlog o prehodu ligaškega tekmovanja v termin jesen – pomlad
2011/2012
SKLEP:V letu 2011 se izvede enokrožni sistem tekmovanja z razigravanjem za prvaka
in za izpad, v vseh ligah. Superliga 2011 bo potekala od 15. januarja do 26 marca, 1, in
2. državna liga 2011 pa od 23. aprila do 25. junija. ( 2. in 3. julija srečanje med
zmagovalcema obeh 1. lig, za napredovanje v superligo).
Prestopni rok v letu 2011 se izvede v terminu od 4.do 10. julija. Registracija pa od 11.
do 17. julija 2011.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 10
SKLEP: a predlog OBZ Dolenjska, se za člana Izvršnega odbora BZS, namesto Janeza
Zuleta imenuje novoizvoljeni predsednik OBZ Dolenjska Robert Kocjan, na predlog
OBZ Saleška pa se namesto Ivana arata za člana Izvršnega odbora BZS, imenuje
novoizvoljeni predsednik OBZ Saleška Željko Voglar.
Sklep je bil sprejet soglasno
Ad 11
V razpravi, v kateri so sodelovali Jožko Petrič, Dušan Butinar, Franjo Žvokelj, Zdravko
Taškar in Pavel Švara, je bilo govora o registraciji in odškodnini za dečke ter o izvedbi
državnih prvenstev in državne lige za dečke. Podane pripombe bo obravnavala komisija za
mladino.

Seja skupščine je bila končana ob 18.45 uri.
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