BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2

18.04.2011

ZAPISIK
62. skupščine Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 15.04.2011, s pričetkom ob 16.30. uri v
sejni sobi, na sedežu Balinarske zveze Slovenije, na Tržaški 2, v Ljubljani..
Prisotni delegati: Košmrlj Tadej (OBZ DOLENJSKA), Mlinar Jožef Milan, Vrhovnik Franc,
Lapanja Srečko (OBZ GORENJSKA), Snoj Peter, Keber Dušan, Žavbi Stane, Setnikar Franc,
(OBZ LJUBLJANA), Zelenič Branko, Repolusk Slavica (OBZ MARIBOR), Kopina Anton
(OBZ SALEŠKA), Sedej Branko, Šefran Branko (OBZ NOTRANJSKA), Simčič Kazimira,
Žvokelj Franjo, Marc Sonja (OBZ NOVA GORICA), Morelj Franc, Mizgur Viljan (OBZ
POSTOJNA), Rupnik Damjan, Čepar Andrej (OBZ SEŽANA), Paulič Ivan, Taškar Zdravko
(OBZ SLOVENSKA ISTRA).
Prisotni člani IO BZS: Rebec Jože, Lorenčič Kožman Jelka, Štupica Miran, Ferš Maks,
Ostali prisotni: Keber Silva, Švara Pavel, Škoberne Aleš, Bozovičar Milan, Kofol Sandi,
Berginc Andrej, Fajdiga Zdenko, Fatur Brane, 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 2010
6. Obravnava in potrditev letnega programa in finančnega načrta za leto 2011
7. Obravnava in potrditev sprememb Pravilnika o tekmovanjih
8. Obravnava in potrditev sprememb Pravilnika o registraciji
9.Kadrovske zadeve
10.Informacija o organizaciji Evropskega prvenstva 2011 za članice v Rogaški Slatini
11.Informaija o praznovanju 60 letnice Balinarske zveze Slovenije
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
a predlog predsednika so bili soglasno izvoljeni:
- za delovno predsedstvo: Jože Rebec – predsednik ter Sedej Branko in Žavbi Stane - člana
- za zapisnikarja: Dušan Butinar
- za overovatelja zapisnika: Branko Šefran in Setnikar Franci
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 2010 delovno in uspešno, kar je razvidno tudi iz priloženih
poročil .
Med pomembne naloge, ki so bile sprejete v letu 2010 je predsednik uvrstil sprejem odločitve
prehodu tekmovanja v državnem ligaškem tekmovanju v termin jesen - pomlad, zaradi česar
tekmovanje v vseh ligah v letu 2011 poteka po enokrožnem sistemu.
V svojem poročilu je predsednik BZS, dal poudarek prekinjeni tekmi med Ilirsko Bistrico in
Planino Petrič. Ker se slednja ni strinjala s sklepom tekmovalne komisije se je pritožila in
preko odvetnika spodbijala sklepe tekmovalne komisije in izvršnega odbora.
Zadeva je šla tako daleč, da smo morali sklicati skupščino BZS, ki je v celoti zavrnila ugovor
BK Planine Petrič in potrdila vse sklepov organov BZS.
Prvič v zgodovini BZS, smo prišli v situacijo da klub grozi s tožbo proti Balinarski zvezi.
Predsednik Rebec je v svojem poročilu posebej spregovoril tudi o tekmovanju dečkov, ki ga
BZS sicer v celoti podpira in tudi financira s plačilom sodniških stroškov na državnih
prvenstvih , z letom 2011 pa tudi v državih ligah dečkov in mladincev. Izrazil pa je pomislek
proti igranju za vsako ceno, ko v državni ligi dečkov igrajo tudi igralci, ki ne obvladajo
balinarske igre, samo zato, da klub izpolni postavljene pogoje igranja.
Predsednik je posebej pohvalil nove uspehe reprezentančnih selekcij v letu 2010, ki so skupaj
osvojile kar 11 kolajn. Na Evropskem prvenstvu 2010 so člani osvojili kar 5 medalj, dve zlati,
eno srebrno in dve bronasti, člani do 23 let eno srebrno in eno bronasto medaljo, članice eno
bronasto in mladinci dve srebrni eno bronasto medaljo. Naša najmlajša selekcija –
reprezentanca dečkov se je udeležila mednarodnega četveroboja v Imotskem in skupaj z
reprezentancam članov do 23 let in mladincev, tudi mednarodnega turnirja v Monaku.
V tem obdobju sta bila s strani naših igralcev dosežena svetovna rekorda, ki sta ju dosegla
Aleš Borčnik in Anže Petrič v tradicionalnem štafetnem zbijanju v trajanju 5 minut, kot tudi v
eno urnem, neuradnem eksibicijskem štafetnem zbijanju.
Ko je govoril o uspehih slovenskega balinanja v letu 2010, je predsednik posebej izpostavil
tudi visoko državno športno priznanje – Bloudkovo plaketo, ki jo skupaj z denarno nagrado
prejel Davor Janžič, najuspešnejši slovenski balinar v letu 2010. Pri tem je bi kritičen do
odnosa posameznih reprezentantov, ki se ne udeležujejo podelitve priznanj, ki so promociji
balinarskega športa in dolžnost vsakega športnika.
V letu 2011 čakajo reprezentančne selekcije pomembni nastopi. Člani bodo nastopili na
svetovnem prvenstvu v Feltrah v Italiji, člani do 23 let in mladinci bodo nastopili na
svetovnem prvenstvu v St Vulbasu v Franciji, članice pa bodo nastopile na prvem evropskem
prvenstvu, ki ga letos kot organizator gosti Slovenija. Za nemoteno izvedbo evropskega
prvenstva za članice v Rogaški Slatini sta bila imenovana organizacijski in častni odbor EP.
Reprezentančnim selekcijam bomo vso pozornost posvečali tudi v bodoče, kar je bilo
zagotovljeno tudi na sestanku s člani reprezentance, 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 jih je potrebno
postopoma ustanavljati po posameznih OBZ. Nadaljevati bo potrebno tudi z organizacijo
tradicionalne šole balinanja v Rogaški Slatini in z drugimi oblikami aktivnosti za vključevanje
mladih v balinarski šport.
V letu 2011 bomo preko svojih predstavnikov nadaljevali uspešno sodelovanje z Olimpijskim
komitejem Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport, Fundacijo za šport in mednarodno
balinarsko zvezo FIB, v kateri imamo v novem mandatu kar 3 svoje predstavnike; Jožeta

Rebca kot člana izvršnega odbora FIB, Aleša Škoberneta kot predstavnika športnikov in
Marjana Ferfoljo kot člana športne komisije.
Balinarska zveza Slovenije v letu 2011 praznuje 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 ga bomo organizirali v mesecu
septembru letos. Slavnostna seja ob 60 letnici BZS, bo v soboto, 10. decembra 2011 v Hotelu
M v Ljubljani. Tega dne bo v balinarski dvorani BK Šiška v Ljubljani tudi tradicionalni turnir
območnih zvez.
Poročilo predsednika BZS je skupaj s poročili predsednikov komisij in selektorjev
reprezentanc, v prilogi zapisnika.
V razpravi na poročila so sodelovali; Snoj Peter, Keber Dušan, Štupica Miran, Lorenčič
Kožman Jelka, Žvokelj Franjo, Čepar Andrej, Sedej Branko, Kofol Sandi, Šefran branko,
Taškar Zdravko, Vrhovnik Franc, Keber Silva in Morelj Franc.
Ad 3
Po razpravi o poročilih predsednika BZS, predsednikov komisij in selektorjev reprezentanc so
bili sprejet naslednji sklepi:
SKLEP: Sprejmejo se poročila o delu BZS v letu 2011.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Tekmovalna komisija naj za tekmovalno sezono 2012 ponovno prouči osnovo
za izračun participacije udeležbe OBZ na posameznih državnih prvenstvih, ki se nanaša
na število registriranih klubov v območnih zvezah in postavljene faktorje za število
klubov superlige, I.lige, II.lige in območne lige.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Strokovni svet naj prouči predlog za nastop slovenskih reprezentantov, ki
nastopajo v tujini, na državnih prvenstvih v Sloveniji od leta 2012 dalje.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Še naprej ostane v veljavi sklep, da morajo imeti klubi superlige, obvezno ekipo
dečkov, ki tekmuje v državni ligi za dečke, v skladu s Pravili o tekmovanju.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi ZA.
Ad 4
Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica NO Silva Keber.
Nadzorni odbor je pri svojem pregledu ugotovil, da je bilo delo zveze v letu 2010 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 ugotovil, da je bila v roku izdelana in oddana bilanca stanja za leto 2010,
kot tudi poročilo o finančnem poslovanju BZS za leto 2010.
NO predlaga računovodskemu servisu, da sproti zapira konte kupcev in dobaviteljev v saldih,
na kontih, v manjših zneskih in starejših od 3 let.
Nadzorni odbor predlaga izvršnemu odboru BZS, da glede na zaostrene gospodarske razmere
v letu 2011, tako kot doslej izvaja 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, da se obnovijo vsi akti BZS, ki so obremenjeni z aneksi in
spremembami. Čistopisi pravilnikov se objavijo na spletni strani BZS in objavijo v brošuri, ki
se jo posreduje na vsa balinarska društva.
Nadzorni odbor pri delu zveze ni odkril nepravilnosti.
Nadzorni odbor predlaga skupščini BZS, da se na osnovi podanih ugotovitev, delo zveze,
poročila in bilanca za leto 2010 v predlagani obliki potrdi.
Poročilo je podano v pisni obliki in je v prilogi zapisnika.
Ad 5
Poročilo o zaključnem računu za leto 2010 je podal sekretar zveze Dušan Butinar.
Iz izkaza poslovnega izida je razvidno, da so prihodki zveze v letu 2010 znašali 198.898
EUR, odhodki pa 188.018 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 10.880 EUR, kar je
razvidno iz pregleda prihodkov in odhodkov.
Poročilo je bilo podano v pisni obliki in je v prilogi zapisnika.
SKLEP: Potrdi se poslovno poročilo in bilanca stanja za leto 2010.
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 2011.
Predlog Finančnega načrta je bil posredovan v pisni obliki in je priloga zapisnika.
Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2011 so predvideni v višini 245.600 EUR
Med načtovanimi stroški je tudi izvedba EP 2011 za članice, v višini 30.000 EUR.
Na osnovi pisnega predloga in dodatne obrazložitve je bil soglasno sprejet
SKLEP: Sprejme se Finančni načrt in program dela za leto 2011.
Ad 7
Predlog sprememb Pravilnika o tekmovanjih se nanaša na spremembo 52 člena Pravilnika o
tekmovanju. S to spremembo se prenese pristojnost obravnave ugovora na sklep tekmovalne
komisije, na izvršni odbor BZS, namesto na skupščino BZS iz razloga ker je TK, komisija
Izvršnega odbora.
Spremenjena vsebina 52 člena se glasi: »Ugovor na sklep tekmovalne komisije član ali
balinarska organizacija, ki meni, da so njegove ali njene pravice kršene, lahko vloži v 14 dneh
po prejemu sklepa, na Izvršni odbor BZS«.
SKLEP: Sprejme se predlagane spremembe 52. člena 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 termina prestopnega roka in registracije
igralcev, so potrebne zaradi uveljavljenega prehoda ligaškega tekmovanja v obdobje jesen –
pomlad in izhajajo iz pobude, podane na zadnji skupščini BZS.
Spremenjena vsebina 24 člena se glasi: » Prestopni rok za igralce in igralke v članskih
kategorijah in strokovne delavce, je v zadnjih 7 dneh meseca junija, prestopni rok za mladince
in dečke pa od 1.12. do 14 12.

Spremenjena vsebina 31 člena se glasi: »Registracija za igralce in igralke v članskih
kategorijah, strokovne delavce in klube, je v prvih 7 dneh meseca julija, registracija dečkov in
mladincev pa od 15.12 do 24.12.
SKLEP: Sprejme se predlagane spremembe 24, 31. Pravilnika o registraciji igralcev in
in balinarskih organizacij.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 9
SKLEP: a predlog OBZ Dolenjska, se za člana Izvršnega odbora BZS, namesto
Roberta Kocjana imenuje Miran Štupica.
Sklep je bil sprejet soglasno
SKLEP: Za novega člana Izvršnega odbora BZS se imenuje Sandi Kofol, ki bo na
predlog predsednika BZS, do konca mandata 2012, opravljal funkcijo namestnika
predsednika Balinarske zveze Slovenije.
Sklep je bil sprejet z 20 glasovi za in 2 PROTI.
SKLEP: a predlog OBZ Gorenjska se za novega člana adzornega odbora BZS, do
konca mandata 2012 imenuje Rajko Bakovnik.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 10
Informacijo o izvedbi Evropskega prvenstva 2011 za članice, ki bo potekalo od 14. do 17.
septembra 2011 v Rogaški Slatini je podal predsednik BZS Jože Rebec.
Organizacijski odbor EP, ki je bil imenovan na zadnji seji izvršnega odbora, se je 25 marca
sestal na svoji 1.seji v Rogaški Slatini in ugotovil, da se vse aktivnosti v zvezi organizacije
Evropskega prvenstva odvijajo po planu. Tekmovanje EP bo potekalo na 4 igriščih v dvorani
in na 4 zunanjih, pokritih baliniščih. Tekmovanje bo izvedeno v petih disciplinah, pravico
nastopa pa imajo 4 tekmovalke. Stroški izvedbe EP 2011 so dogovorjeni in jih bodo krili
Balinarska zveza Slovenije, BK GIC Gradnje Rogaška in Občina Rogaška Slatina.
SKLEP: Sprejme se informacija o izvedbi Evropskega prvenstva v Rogaški Slatini.
Ad 11
Informacijo o praznovanju 60 letnice Balinarske zveze Slovenije v letu 2011, je podal
predsednik BZS Jože Rebec.
Osrednja slovesnost v počastitev 60 letnice BZS bo v soboto, 10. decembra 2011, s svečano
sejo v Hotelu M v Ljubljani in izvedbo tradicionalnega turnirja Območnih zvez, v balinarski
dvorani BK Šiška v Ljubljani.
Predsednik je pozval predstavnike območnih zvez, da pristopijo k evidentiranju in
predlaganju kandidatov za podelitev športnih priznanj Balinarske zveze Slovenije ( zlate
značke, srebrne značke in priznanja).
SKLEP: Sprejme se Informacija o praznovanju 60 letnice Balinarske zveze Slovenije.
Seja skupščine je bila končana ob 18.00 uri.
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