BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 28.04.2008

ZAPISIK
58. (volilne) skupščine Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 26.04.2008 s pričetkom ob 10.
uri v prostorih Hotela M v Ljubljani.
Prisotni delegati: Robert Kocjan (OBZ Dolenjska), Jože Milan Mlinar, Miloš Nikolič,
Zdravko Pogačar, (OBZ Gorenjska), Silva Keber, Peter Snoj, Dušan Keber, Dare Borčnik,
Franc Setnikar (OBZ Ljubljana), Branko Zelenič (OBZ Maribor), Branko Sedej, Damjan
Vindišar, (OBZ Notranjska), Boris Lukežič, Ivo Petrič, Jožko Petrič (Nova Gorica), Pavel
Švara, Dušan Jenko, (OBZ Postojna), Stane Golobič (OBZ Saleška), Damjan Rupnik,
Miroslav Likar (OBZ Sežana), Ivo Paulič, Zdravko Taškar, (OBZ Slovenska Istra).
Ostali prisotni: Jože Rebec, Srečko Lapanja, Branko Šefran, Franc Morelj, Milan Bozovičar,
Jelka Lorenčič Kožman, Miran Štupica, Dušan Butinar, Aleš Škoberne, David Letnikovski,
Zdenko Fajdiga, Brane Fatur, Tadej Premru, Igor Šircelj, Alen Pavič
Skupščino je odprl predsednik BZS Jože Rebec, ki je predlagal naslednji

DEVI RED:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in 2 overovateljev zapisnika, ter
verifikacijske in volilne komisije
2. Poročilo 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 in selektorjev reprezentanc
3. Razprava o poročilih
4. Obravnava in potrditev zaključnega računa BZS za leto 2007
5. Poročilo Nadzornega odbora BZS
6. Razrešnica organov BZS v mandatu 2004 - 2008
7. Volitve organov BZS za mandatno obdobje 2008 - 2012
8. Obravnava in potrditev letnega programa in finančnega načrta BZS za leto 2008
9. Obravnava sprememb in dopolnitev Pravilnika o organizaciji balinarskih sodnikov,
Pravilnika o športnih priznanjih BZS in Pravilnika o povračilih in drugih prejemkih v BZS.
10. Obravnava predloga o uvedbi novih tekmovanj v letu 2009
11.Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Pred začetkom 1. točke dnevnega reda je predsednik BZS Jože Rebec razglasil priznanja za:
- balinar leta 2007 – člani : Tadej Premru
- balinarka leta 2007 - Tadeja Sodec
- balinar leta 2007 – mladinci: Igor Šircelj
- balinar leta 2007 – dečki: Alen Pavič

Pokale za osvojena prva mesta v I. in II. državni ligi so prejeli:
- prvak I. lige – BK Dragomer GUT&PET
- prvak II. lige vzhod – BK Radovlica Alpetour
- prvak II. lige zahod – BK Kolektor Idrija
Priznanja za uspešno delo v organih BZS v obdobju 2004 – 2008 so ob zaključku svojega
mandata prejeli; Jože Verk in Milan Bizovičar – člana IO BZS, Janko Knaflič –
predsednik NO BZS, Miran Štupica in Dušan Orel – predsednika Disciplinske komisije I
in II, ter Darko Guštin za dolgoletno uspešno vodenje balinarskih reprezentanc Slovenije.
Ad 1
a predlog predsednika so bili soglasno izvoljeni:
- v delovno predsedstvo: Silva Keber - predsednica, Jože Rebec - član in Miro Likar - član
- za zapisnikarja: Dušan Butinar
- za overovatelja zapisnika: Peter Snoj in Damjan Vindišar
- v verifikacijsko – volilno komisijo: Branko Sedej – predsednik, Jože Milan Mlinar – član in
Ivo Paulič - član
Po ugotovitvi predsednika verifikacijske komisije, da je na skupščini prisotnih vseh 22
delegatov, je skupščina pričela z delom.
Ad 2
Predsedujoča delovnega predsedstva Silva Keber se je zahvalila za izvolitev in nadaljevala
sejo.
Predsednik BZS Jože Rebec je v svojem poročilu povdaril, da je bilo delovanje zveze in
njenih organov in komisij v letu 2007 kot v celotnem štiriletnem mandatu 2004 – 2008
delovno in uspešno. V obdobju med dvema skupščinama je imel izvršni odbor skupaj petnajst
sej, sekretariat IO pa devet.
Predsednik je posebej poudaril uspehe vseh štirih reprezentančnih selekcij, ki so bile v
minulem štiriletnem mandatu izredno uspešne. Razen z zadnjega svetovnega prvenstva za
mladince v letu 2007, so naše reprezentance na vseh svetovnih in evropskih prvenstvih,
osvajale medalje. V obdobju 2004 – 2008 so naši reprezentanti; Davor Janžič, Gregor
Moličnik, Jasmin Čauševič, Damjan Sofronievski, Aleš Borčnik in Tadej Premru ter
reprezentantka Tadeja Sodec, skupaj osvojili kar 6 naslovov svetovnih prvakov. Po
tekmovalnih dosežkih slovenskega balinanja, smo vrh dosegli leta 2005, ko smo na
svetovnem članskem prvenstvu v Torinu, ko smo bili s štirimi osvojenimi medaljami in
dvema naslovoma svetovnih prvakov, proglašeni za najuspešnejšo reprezentanco svetovnega
prvenstva.
V tem obdobju smo se izkazali tudi kot organizatorji večjih mednarodnih prireditev, med
katerimi vsekakor iztopa organizacija Svetovnega prvenstva leta 2005 v Novi Gorici.
Predsednik je v svojem poročilu precejšno pozornost namenil delu z mladimi. Šola balinanja
je bila v preteklem letu izvedena že trinajstič zaporedoma in petič v Rogaški Slatini.
Organizacija šole je po zaslugi predavateljev in BK iz Rogaške Slatine, odlična. V letu 2007
smo imeli rekordno udeležbo, saj se je šole balinanja udeležilo 24 mladih od tega tudi tri
deklice. Velik korak naprej je bil storjen v letu 2007, z uvedbo državne lige za dečke z
udeležbo 9 ekip. Število nastopajočih ekip dečkov v državni ligi, se bo bistveno povečalo z
letom 2009, ko stopi v veljavi sklep, da se morajo ligaškega tekmovanja obvezno udeležiti
ekipe dečkov iz klubov superlige.

Na podoben način kot dečki, bodo letos v uvodnem ligaškem tekmovanju nastopile tudi
članice. Razveseljivo je da natekmovanju članic nastopajo ekipe iz kar sedmih od desetih
OBZ. Pomemben mejnik v slovenskem balinanju je bil dosežen v letu 2007 z uvedbo super
lige v dvoranah, s čimer smo balinarsko sezono raztegnili praktično preko celega leta.
V svojem poročilu je dal tudi poudarek investicijam in precejšnemu investiranju v balinanje.
V tem obdobju so bile zgrajene balinarske dvorane v Kopru, v Idriji, v Pivki, prenovljena je
bila balinarska dvorana v Renčah, zgrajena so bila številna pokrita štiristezna balinišča,
načrtuje se izgradnja novih balinarskih dvoran v Rogaški slatini, V Kočevju, na Planini nad
Ajdovščino itd. V obdobju 2004 – 2008, je bilo s strani Fundacije za šport, za investicije v
balinarske objekte odobrenih kar 350.00 EUR.
V svojem poročilu je dal poseben poudarek tudi izobraževanju strokovnih kadrov in
odličnemu sodelovanju s Fakulteto za šport. Še posebej nas veseli, da smo dolgoletnih
pripravah, s strani Ministrstva za šport dobili zeleno luč za izobraževanje trenerjev balinanja,
tako, da bomo do konca leta 2008 usposobili prvo generacijo balinarskih trenerjev, po novem
programu usposabljanja. V tem obdobju nam je uspelo s pomočjo Olimpijskega komiteja
Slovenije, poleg članov in mladincev, pridobiti kategorizacijo tudi za naše vrhunske
balinarke.
V svojem poročilu je predsednik Rebec posebej poudaril uspešno sodelovanje balinarske
zveze Slovenije z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Fundacijo za šport, s pomočjo katerih,
smo skupaj z lastnimi sredstvi, uresničili večino začrtanih ciljev. Omenil je tudi dobro in
uspešno sodelovanje Z Olimpijskim komitejem slovenije in Mednarodno balinarsko
organizacijo FIB.
V nadaljevanju izvajanja je predsednik pozval člane, da v svojih sredinah storijo vse za
čimboljše sodelovanje društev in območnih zvez z BZS in ostalimi športnimi zvezami in
Zavodi za šport v svojih občinah. Omenil je tudi pomen, za večji poudarek informiranju v
svojih sredinah in dopisovanju v glasilo Balinar.
Vsa prizadevanja je potrebno usmeriti k cilju populizacije balinarskega športa, tudi s pomočjo
ustreznih marketinških aktivnosti.
Na koncu svojega poročila je predsednik Jože Rebec izrazil željo po organizaciji Svetovnega
prvenstva za članice v Sloveniji, še v tem mandatu, ki je pred nami.
Iz poročil predsednika BZS, predsednikov posameznih komisij in selektorjev reprezentančnih
selekcij je bilo razbrati pestro aktivnost v delovanju zveze. Doseženi rezultati so bili v
glavnem dobri, čeprav na nekaterih področjih bolj na drugih pa manj uspešni.
Vsa poročila so v prilogi zapisnika.
Ad 3
Po razpravi o poročilih so sodelovali; Dušan Jenko, Miran Štupica, Dare Borčnik, Miroslav
Likar, Pavel Švara, Silva Keber, Dušan Butinar in Jože Rebec
Po razpravi je bili sprejet naslednji
SKLEP: Sprejmejo se poročila o delu BZS v letu 2007 in v obdobju 2004 – 2008.
Predlog je bil sprejet soglasno. Zanj je glasovalo 22 delegatov.

Ad 4
Poročilo o zaključnem računu za leto 2007 je podal sekretar zveze Dušan Butinar.
Razprave na poročilo ni bilo.
Poročilo je bilo podano v pisni obliki in je v prilogi zapisnika.
Ad 5
Poročilo Nadzornega odbora je v odsotnosti predsednika NS, podal sekretar Dušan Butinar.
Iz Izkaza poslovnega izida je razvidno, da so celotni prihodki BZS v letu 2007 znašali
129.013 EUR, skupni odhodki pa 123.878 EUR. Po tem obračunu znaša presežek prihodkov
nad odhodki 5.135 EUR. Nadzorni svet v svojem poročilu ugotavlja, da je Balinarska zveza
Slovenije v letu 2007 poslovala uspešno ter predlaga skupščini BZS, da se delo zveze in
zaključni račun za leto 2007 v predlagani obliki potrdi. Poročilo je bilo podano v pisni obliki
in je v prilogi zapisnika.
SKLEP: Potrdi se predlog adzornega odbora.
SKLEP: Potrdi se zaključni račun za leto 2007.
Pedlog je bil sprejet soglasno. Zanj je glasovalo 22 delegatov.
Ad 6
Na predlog izvršnega odbora o razrešnici dosedanjih organov BZS, je Skupščina soglasno
sprejela
SKLEP: Sprejme se razrešnica dosedanjim organom BZS.
Predlog je bil sprejet soglasno. Zanj je glasovalo 22 delegatov.
Ad 7
Sekretar zveze je uvodoma pojasnil da je bil predlog kandidatne liste za nove organe BZS
pripravljen na osnovi pisnega predloga posameznih Območnih zvez in je bil potrjen tudi s
strani Izvršnega odbora BZS.
V razpravi na seji skupščine je bil upoštevan tudi predlog OBZ Postojna o zamenjavi
njihovega kandidata disciplinski komisiji II. stopnje.
SKLEP:
Za organe Balinarske zveze Slovenije v mandatnem obdobju 2004 – 2008 so predlagani:
PREDSEDIK BZS: Jože Rebec
Predlog je bil sprejet soglasno. Zanj je glasovalo 22 delegatov.
IZVRŠI ODBOR
- Peter Snoj ( OBZ Ljubljana )
- Jelka Lorenčič Kožman ( OBZ Ljubljana )
- Srečko Lapanja ( OBZ Gorenjska )
- Miloš Nikolič ( OBZGorenjska )
- Janez Zule ( OBZ Dolenjska )
- Ivan Narat ( OBZ Saleška )

- Maks Ferš ( OBZ Maribor )
- Branko Šefran ( OBZ Notranjska )
- Marjan Ferfolja ( OBZ Nova Gorica )
- Franc Morelj ( OBZ Postojna )
- Damjan Rupnik ( OBZ Sežana )
- Zdravko Taškar ( OBZ Slovenska Istra Koper )
Predlog je bil sprejet soglasno . Za je glasovalo 22 delegatov.
ADZORI ODBOR
- Silva Keber – predsednica
- Janko Knaflič – član
- Ivo Mestek – član
- Zoran Poberaj – namestnik
- Jože Iskra – namestnik
Predlog je bil sprejet soglasno. Zanj je glasovalo 22 delegatov.
DISCIPLISKA KOMISIJA I. STOPJE
- Andrej Berginc – predsednik
- Andrej Čepar – član
- Franc Setnikar – član
- Franc Vrhovnik – član
- Anton Koler – članica
- Branko Zelenič– član
Predlog je bil sprejet soglasno. Zanj je glasovalo 22 delegatov.
DISCIPLISKA KOMISIJA II. STOPJE
- Zdenko Truden – predsednik
- Slavko Dolgan – član
- Darij Filipčič – član
- Bojan Selan – član
- Zvone Sterle – član
- Boris Lukežič – član
Predlog je bil sprejet soglasno. Zanj je glasovalo 22 delegatov.
Ad 8
Uvodno poročilo je podal predsednik BZS Jože Rebec.
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 2008, v predlagani obliki.
Predlog je bil sprejet soglasno. Zanj je glasovalo 22 delegatov.
Ad 9
Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o organizaciji balinarskih sodnikov, Pravilnika o
športnih priznanjih BZS in Pravilnika o povračilih, nadomestilih in drugih prejemkih v BZS,
kot jih predlaga Izvršni odbor BZS, je predstavil predsednik Jože Rebec.
V razpravi je bila sprejeta pobuda, da se dodatni tekst v 30. členu Pravilnika o organizaciji
balinarskih sodnikov, v celoti črta.

SKLEP: Sprejme se predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o organizaciji
balinarskih sodnikov z zgoraj napisano pripombo, sprejme se predlog spremb
Pravilnika o športnih priznanjih BZS, sprejme se predlog dopolnitev Pravilnika o
povračilih, nadomestilih in drugih prejemkih v BZS, v predlagani vsebini. Predlogi
sprememb Pravilnikov, so v prilogi zapisnika.
Sklep je bil sprejet soglasno. Zanj je glasovalo 22 delegatov.
Ad 10
Predlog uvedbe novih tekmovanj v letu 2008, sta podala predsednik Jože Rebec in predsednik
Tekmovalne komisije Srečko Lapanja. Omenjeni predlog uvedbe novih tekmovanj v letu
2009 zajema naslednje predloge: Formiranje 4 II.državnih lig; Uvedbo državnega prvenstva
za registrirane člane nad 55 let, v igri četvork; Obvezno izvedbo nagradnih turnirjev klubov
superlige, v poletnih mesecih; Uvedbo državnega prvenstva v štafeti. Omenjene predloge je
soglasno podprl izvršni odbor BZS in jih predlaga delegatom skupščine v sprejem.
V razpravi so sodelovali; Dušan Keber, Dušan Jenko, Silva Keber, Jože Rebec, Branko
Šefran, Zdravko Taškar in Branko Zelenič.
V razpravi je bila dana soglasna podpora delegatov za izvedbo Državnega prvenstva za člane
nad 55 let v igri četvork in za izvedbo Državnega prvenstva v štafeti.
Predlog o formiranju 4. državnih lig in predlog o organizaciji obveznih nagradnih turnirjev za
klube superlig, nista dobila zadostne podpore delegatov.
Po razpravi so delegati sprejeli
SKLEP: Sprejme se predlog o izvedbi Državnega prvenstva v letu 2009, za starejše
člane nad 55 let v igri četvork.
Sklep je bil sprejet soglasno. Zanj je glasovalo 22 delegatov.
SKLEP: Sprejme se predlog o izvedbi Državnega prvenstva v štafeti v letu 2009.
Sklep je bil sprejet soglasno. Zanj je glasovalo 22 delegatov.
SKLEP: Ker predlog o uvedbi 4. drugih državnih lig v letu 2009 ni dobil podpore
delegatov, se ga umika z dnevnega reda:
ZA sklep o umiku predloga z dnevnega reda je glasovalo 19 delegatov, PROTI so bili 3
delegati.
SKLEP: Predlog o organizaciji obveznih nagradnih turnirjev za klube super lig, ni dobil
podpore delegatov. Predlog se odstopi v razpravo in odločanje Združenju državnih
ligašev. Sklep je bil sprejet soglasno. Zanj je glasovalo 22 delegatov.
Ad 11
Predsednik BZS Jože Rebec se je na koncu zahvalil dosedanjim članom izvršnega odbora in
komisij, za njihovo dolgoletno delo in članstvo v izvršnem odboru v preteklem mabndatu.
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