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Pred vami je peta številka revije Balinar, ki k 
vam tokrat prihaja z nekaj zamude. Zamude, ki 
je posledica zdravstvenih razmer, v katerih se ta 
trenutek nahaja Slovenija in ves svet. COVID-19 
je pokvaril marsikatere načrte. Tako je tudi dober 
poznavalec zdravstvenih razmer in nekdanji minister 
za zdravje Dorjan Marušič rekel, da v tej situaciji ni 
pametno načrtovat velikih stvari za več kot teden 
dni vnaprej. Mi kljub temu načrtujemo še eno številko 
pred novim letom, a tako kot marsikaj, tudi za ta načrt 
ni nujno, da bo uresničen. Ljudje smo prilagodljivi in 
naučili se bomo živeti tudi s tem virusom. Še malo in 
bodo maske pač postale del našega vsakdanjika in 
tudi rekreacije se bomo lotevali na drugačne in nove 
načine. Zagotovo je dobra novica vsaj ta, da lahko 
vrhunski športniki ponovno  tekmujejo in trenirajo,  
država pa bo začela bolj intenzivno razmišljati tudi 
o pomoči športnim klubom. Do naslednje številke 
ostanimo vsi zdravi in pazimo drug na drugega.
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VIRUS

Smeh je pol 
zdravja,...

...druga polovica pa je šport. 

Letošnje leto (in tudi marsikatero naslednje) je v mnogih pogledih drugačno od 
tistih, ki smo jih bili navajeni.
Koronavirus je zarezal v vsa področja našega življenja in žal tudi šport ni nobena 
izjema. Prestavljeni so bili treningi, kvalifikacije, športne prireditve, organizirani 
teki, velika tekmovanja, prvenstva, … Ne pozabimo, da so za leto dni prestavili 
celo letošnje poletne olimpijske igre, ki bi morale potekati med 24. julijem in 9. 
avgustom na Japonskem, kar se je zgodilo prvič v zgodovini. Še tista tekmovanja, 
ki jih lahko izvedejo, pa potekajo brez gledalcev in pod strogimi higienskimi in 
zdravstvenimi pogoji. Športni zvezdniki so za koronavirus večkrat testirani, 
marsikomu pa so s testom že potrdili okužbo. Med njimi so Cristiano Ronaldo, 
Xavi Hernandez, Zlatan Ibrahimović, Usain Bolt in Novak Đoković. 

Zaradi poslabšanja epidemiološke slike je Vlada RS v t. i. drugem valu sprejela 
nove, še ostrejše ukrepe tudi na področju športa, kulture in storitev, s katerimi 
je začasno prepovedala izvajanje določenih športnih in kulturnih dejavnosti ter 
omejila ponudbo nekaterih storitev potrošnikom. Novi ukrepi so v veljavo stopili 
v četrtek, 22. oktobra. Vsa v nadaljevanju navedena navodila veljajo tudi za 
balinanje.

Vlada je sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti za 
športnike in izvajanje športnih tekmovanj, s katerim je športnikom prepovedala 
izvajanje določenih športnih dejavnosti in športnih tekmovanj. To ne velja za 
športnike z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in obetavnega 
razreda ter poklicne športnike, starejše od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih 
športnikov pri pristojnem ministrstvu. Športna in rekreativna dejavnost je 
dovoljena tudi članom istega gospodinjstva pri individualnih športih in športih 
z največ šestimi udeleženci, če je ob vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati 
najmanj tri metre medsebojne razdalje. 

V kolektivnih športnih panogah (hokej na ledu, nogomet, rokomet, odbojka, 
košarka) je dovoljeno izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju 
državnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja, prav 
tako je dovoljeno izvajati svetovna in evropska prvenstva ter kvalifikacijske 
tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem oziroma evropskem 
prvenstvu. Športnikom, ki se udeležujejo tovrstnih tekmovanj, je dovoljena tudi 
vadba. 

V individualnih športih je dovoljeno izvajanje velikih domačih in mednarodnih 
športnih prireditev. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena, 
organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu 
ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo 
tekmovanja. Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite 
Slovenije oziroma pristojna državna panožna športna zveza imenovati odgovorne 
osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za 
šport.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo Vlada Republike Slovenije 
ugotavlja vsakih 14 dni. Ob upoštevanju strokovnih razlogov se bo takrat 
odločala, ali se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa jih bo spremenila oziroma 
odpravila ter o tem obvestila Državni zbor in javnost.

Manca Hribovšek
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VIRUS

Balinarska zveza 
Slovenije in virus

Balinarska zveza Slovenije je morala že v mesecu marcu prekiniti vse državne lige, ki jih je v okrnjenem obsegu uspela izpeljati konec 
junija, ko je bil na sporedu zaključni turnir v moški superligi ter kvalifikacije za prvo moško ligo. 

Sklepi seje Sekretariata BZS
“Obveščamo vas, da je Sekretariat Balinarske zveze Slovenije 15. 
oktobra sprejel določene odločitve glede nadaljevanja tekmovanj 
v državnih ligah, državnih prvenstvih ter izobraževanjih za 
sodnike.

Sekretariat Balinarske zveze Slovenije je ob upoštevanju trenutne 
epidemiološke situacije v državi, dodatnih omejitev in skrbi za 
zdravje vseh balinark, balinarjev in ljubiteljev balinarskega športa 
ter kontaktov s klubi 1. in 2. lige sprejel naslednje sklepe:
• Tekmovanje v 1. ter 2. ligi - zahod in 2. ligi - vzhod se na željo 

večine državnih ligašev nemudoma prekine in se nadaljuje 
spomladi 2021, v skladu s koledarjem tekmovanj za leto 
2021, ki ga mora potrditi Izvršni odbor BZS. Prekine se tudi 
tekmovanje v območnih ligah.

• Tekmovanje v državnih ligah U-14 in U-18 se začasno prekine 
in nadaljuje takoj, ko se bodo razmere v državi normalizirale.

• Sezona v superligi 2020/21 se v želji po igranju tekem 
brez dodatnih omejitev in povratku gledalcev na tribune 
balinarskih dvoran začne 14 dni kasneje - 14.11.2020, 
prvi del pa naj bi se zaključil do konca decembra, kot je 
predvideno v koledarju. Ob morebitni dodatni zaostritvi 
razmer je možna dodatna sprememba termina začetka nove 
sezone.

• Državna prvenstva v vseh starostnih kategorijah, ki bi 
morala biti odigrana v oktobru in začetku novembra 2020, 
se preložijo do stabilizacije razmer. Novi termini bodo 
pravočasno objavljeni. Nadaljevanje tekmovanja v Pokalu 
BZS v ženski in moški konkurenci se prestavi na april 2021.

• Predvideno sodniško izobraževanje se iz oktobra prestavi na 
kasnejši termin, ki bo pravočasno objavljen.”

Veseli smo, da smo 
dobili vsaj klubske 
državne prvake za 
sezono 2019/2020. 
Ob spoštovanju vseh 
epidemioloških ukrepov je 
BZS konec avgusta začela 
z novo sezono 2020/21 
v prvih in drugih ligah 
ter še pred sprejetjem 
novih ukrepov pod 
streho spravila večji del 
predvidenega jesenskega 
dela prvenstva, ki se bo 
nadaljevalo spomladi. 
Obenem smo uspeli 
izpeljati tudi nekaj državnih 
prvenstev v posamičnih 
disciplinah ter dvojicah. 
Konec oktobra bi se morala 
začeti nova sezona v 
elitni superligi, vendar 
ob trenutni prepovedi 
treningov in tekmovanj 

še čakamo na zeleno luč s strani države. Tekmovalna komisija BZS 
bo takoj po sprostitvi ukrepov pripravila prenovljen koledar ligaških 
tekmovanj. Upamo, da bomo letošnjo sezono vendarle lahko odigrali 
v polnem obsegu, brez dodatnih prepovedi.

Srčno si želimo, da bi lahko s tekmovanji pričeli čim prej. Upamo, da se 
bodo na tribune balinarskih objektov lahko kmalu vrnili tudi gledalci, 
saj brez njih tekme izgubijo pravi čar, kar velja tudi za preostale 
športe.

S strani NIJZ smo prejeli splošna navodila, ki so v večini v veljavi 
v ostalih podobnih športih. Organi BZS so pripravili tudi dodatna 
navodila in priporočila, ki smo jih posredovali klubom, za lažjo 
organizacijo treningov in tekmovanj.

Na pobudo predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez, Bogdana Gabrovca, se je odzvala tudi Balinarska 
zveza ter skupaj s  predstavniki preostalih športnih organizacij 
minuli teden na predsednika vlade RS Janeza Janšo naslovila poziv 
za vključitev ukrepov za šport v paket ukrepov za blaženje posledic 
epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) (PKP6).

Vsekakor je izredno pomembno, da tudi v času omejitev, vsak 
posameznik poskrbi za svojo lastno telesno aktivnost, individualno 
vadbo in kondicijsko pripravljenost. Balinanje je in bo tudi v prihodnje 
igralo izredno pomembno vlogo pri medgeneracijski rekreaciji 
večjega dela populacije Slovenije, kakor tudi pri vrhunskih športnikih. 
Že v aprilski številki Balinarja smo za nasvete prosili Aleša Borčnika 
(vrhunski balinar, trener in strokovnjak), v katerem je zelo lepo 
opisal priporočljive kondicijske treninge v obdobju karantene. Vsem 
svetujem, da ponovno prelistate aprilsko izdajo naše revije. 

Epidemija Koronavirusa pa vsekakor ni zaustavila vseh procesov, 
dela in projektov na zvezi, katerih je bilo prek leta veliko.

V preteklem letu smo opravili veliko nevidnega dela na raznolikih 
področjih. Predvsem pa naj tukaj izpostavim večje promocijske 
aktivnosti (praznovanje Dneva slovenskega športa v Cerknici, 
projekt Balinarji kolesarimo, prenova revije Balinar, redno pojavljanje 
v medijih, izvedbe predstavitev balinanja za otroke, …), ponovno 
izvedbo izobraževanj za sodnike in strokovne kadre, oživetje 
združenja superligašev ter vzpostavitev interaktivnega sodelovanja 
s klubi. Seveda projektov, ki jih je epidemija zaustavila, nismo 
odpovedali temveč samo prestavili. Tukaj velja omeniti izvedbo 
balinarske šole v Rogaški Slatini, organizacijo Evropskega prvenstva 
za članice v Ljubljani in organizacijo tradicionalnih mednarodnih 
turnirjev za mlade. Žal bodo aktualne omejitve onemogočile 
praznovanje letošnjega Dneva Slovenskega balinanja v spomin na 
prvega predsednika zveze, g. Rebca. Slednjega bomo ovekovečili na 
času primeren način.

Za prihodnje leto se, ob umiritvi zdravstvenih razmer, nadejamo 
veliko odmevnih športnih tekmovanj, promocijskih dogodkov, kar 
nekaj sprememb na področju dela z mladimi ter zanimivih tekmovalnih 
novosti v sodelovanju s klubi.

Verjamem, da nam bo vsem skupaj uspelo prebroditi to težko 
obdobje. Kmalu se bomo lahko ponovno vsi skupaj veselili novih 
uspehov slovenskega balinanja.

Primož Marinko 
predsednik Balinarske zveze 
Slovenije.
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Prireditev na pokritem balinišču BD Cerkniško jezero, ki se je izkazal 
z izvrstno organizacijo, se je pričela z druženjem in igrami mladih 
balinarjev iz okoliških klubov (Pivka, Begunje, Kozlek Kuteževo, 
Cerkniško jezero, Idrija in Žiri) v organizaciji Komisije za mladino 
Balinarske zveze Slovenije, pod vodstvom predsednika Tonija Trobca 
in pomočnika Davida Širclja. Mladim sta v enournem programu nekaj 
svojih balinarskih veščin predstavila tudi mlada reprezentanta Žan 
Sodec in Jaka Štremfel. Po pozdravnem govoru predstavnika Športne 
zveze Cerknica, Milana Gornika in predsednika BZS, Primoža Marinka 
ter predstavitvi vseh reprezentantov se je program nadaljeval z 
dvoboji reprezentančnih selekcij.

Mladinska reprezentanca - selektor Anton Kosar, pomočnik 
Igor Istenič: 

Jaka Štremfel, Luka Blaževič, Jan Guštin, Nejc Čimžar Žuran, Domen 
Marušič, Tiln Starčevič

Mlada reprezentanca - selektor Anton Kosar, pomočnik Igor 
Istenič:

Žan Sodec, Gašper Povh, Erik Čeh, Simon Požar, Jure Fabjan, Matija 
Povh

Članice - selektor Miha Sodec:

Nina Volčina, Tadeja Petrič, Petra Pivk Lukančič, Eva Hervol, Leja 
Vehovec, Iva Guštin

Člani - vodil jih je pomočnik selektorja Bojan Berčič:

Aleš Borčnik, Jure Kozjek, Tadej Premru, Gregor Sever, Martin Zdauc, 
Dejan Tonejc

Reprezentantke in reprezentanti so se pomerili v igri dvojic, 
štafetnem, natančnem zbijanju dvojic ter hitrostnem zbijanju.

Članice : Mladinci    18 6:4

Dvojica 1: Vehovec, I. Guštin - Blaževič, J. Guštin (Starčevič) 3:5
Dvojica 2: Petrič, Hervol - Štremfel, Žuran (Marušič) 7:3
Štafeta: Volčina, Pivk Lukančič - Blaževič, J. Guštin 36:32
Natančno zbijanje: Petrič, I. Guštin - Blažević, J. Guštin 21:17
Hitrostno zbijanje: Volčina - Štremfel 31:36
Zmagale so članice, s končnim rezultatom 6:4

Člani : Mlajši člani 23     10:0

Dvojica 1: Sever, Kozjek - Sodec, M. Povh (Fabjan) 4:1
Dvojica 2: Tonejc, Premru - G. Povh, Čeh (Požar) 8:2
Štafeta: Borčnik, Zdauc - Čeh, Štremfel 52:48
Natančno zbijanje: Kozjek, Tonejc - Sodec, G. Povh 38:18
Hitrostno zbijanje: Zdauc - G. Povh 43:36

Ob zaključku programa je ob bučnem navijanju v hitrostnem zbijanju 
nastopil večkratni evropski in svetovni prvak v hitrostnem in 
štafetnem zbijanju, Aleš Borčnik in s 44 zadetki postavil piko na i 
atraktivnemu balinarskemu dogodku. Članica ženske izbrane vrste 
Petra Pivk Lukančič je bila navdušena nad dogajanjem v Cerknici: 
“Po dolgem času smo se na enem mestu zbrali reprezentantke in 
reprezentanti. Lepo se je bilo skupaj družiti in odigrati zanimivo 
tekmo pred velikim številom mladih.”

Prvi mož Balinarskega društva Cerkniško jezero, Primož Mestek je po 
zaključku dogodka povedal: “Izredno smo veseli, da se je Balinarska 
zveza Slovenije odločila za organizacijo tako odmevnega dogodka v 
Cerknici. Posebej me je navdušil velik odziv najmlajših, ki so lahko 
predstavili svoje znanje ter nato še uživali v nastopih reprezentantk 
in reprezentantov. Upam, da bomo tudi v prihodnje gostili takšne 
dogodke.”

Simon Maljevac

Praznik športa

Praznik v pravem 
pomenu besede

Premierni praznik Dan slovenskega športa, 23. septembra, je Balinarska zveza Slovenije proslavila z odmevnim druženjem mladih in 
reprezentanc v Cerknici.
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Reprezentanca

Pestra 
reprezentančna jesen

Kljub odpovedi mednarodnih tekmovanj balinarske reprezentančne selekcije ne počivajo. V septembru in oktobru so oddelale kar 
nekaj pripravljalnih ciklusov, na katerih je bil opazen napredek v formi.

Mladi v Kopru
V septembru so se v Kopru, pod vodstvom selektorja Antona Kosarja 
in njegovega pomočnika Igorja Isteniča, tri dni družili predstavniki 
mlade in mladinske reprezentance. V balinarski dvorani na Markovcu 
so imeli Žan Sodec, Matija in Gašper Povh, Erik Čeh, Simon Požar in 
Jure Fabjan (vsi mlada reprezentanca) ter Jaka Štremfel, Jan Guštin, 
Luka Blaževič, Tiln Starčevič, Domen Marušič in Nejc Čimžar Žuran 
odlične pogoje za delo, pripravljani ciklus pa so sklenili z nastopom 
na Dnevu slovenskega športa z balinarji v Cerknici. “Opazno je, da so 
nekateri fantje šele pričeli s treningi v klubih. Na naslednjih pripravah 
pričakujem njihove boljše igre, saj nedvomno premorejo potencial,” je 
pojasnil Kosar.

Člani v Novi Gorici
V začetku oktobra je nov tridnevni ciklus priprav opravila moška 
članska reprezentanca pod vodstvom selektorja Davorja Janžiča in 
pomočnika Bojana Berčiča. Na seznam povabljencev sta Janžič in 
Berčič uvrstila Aleša Borčnika, Jureta Kozjeka, Anžeta Petriča, Dejana 
Tonejca, Gregorja Severja, Martina Zdauca, Tadeja Premruja, Marka 
Švaro, Jako Kosirnika, Erika Čeha, Žana Sodca in Gašperja Povha. Vsi 
reprezentanti so prikazali odlično formo, še posebej pa so navdušili 
tekači Aleš Borčnik, Anže Petrič in Martin Zdauc, ki so z 48 zadetki 
blesteli v hitrostnem zbijanju, v štafeti pa je svojo nadarjenost 
potrdil mladi Gašper Povh. “S ciklusom priprav sem lahko zelo 

zadovoljen. Fantje so blesteli v tehničnih disciplinah. Vsi so odlično 
fizično pripravljeni. Preizkusil sem tudi razne formacije štafet in vse 
so se izkazale. V klasičnih igrah smo največ časa namenili dvojicam,” 
je dogajanje v Novi Gorici opisal selektor Janžič, ki bo do konca leta še 
nekajkrat preizkusil pripravljenost udarne zasedbe.

Dekleta v Ljubljani
Sredi oktobra je v balinarski dvorani na ljubljanskem Rakovniku 
tridnevne priprave oddelala pomlajena ženska reprezentanca. 

Selektor Miha Sodec je na treningih preizkusil naslednje igralke: 
Nino Volčina, Brino Starčevič (obe BŠK Krim Ljubljana), Evo Žerjal 
(Agrochem Hrast Kobjeglava), Tino Fermo, Lauro Fermo in Janjo Roj 
(ŠB Korte Izola), Rebecco Martulaš, Mio Švara, Mio Žigman in Aneto 
Fidel (vse Pivka Oro Met). Punce so se izkazale s prizadevnostjo, 
tako da sta bila selektor Miha Sodec in njegov pomočnik Milan 
Bozovičar po zaključku priprav upravičeno zadovoljna. “Priprave so 
potekale v skladu z načrtom. Vesel sem, da so punce pokazale veliko 
željo po napredku. Upam, da bomo to večkrat ponovili. Še več truda 
bo potrebno vložiti pri delu v klubih, saj bodo lahko le na ta način 
dodatno napredovale, kar si vsi skupaj želimo,” je pojasnil Sodec. 
Do konca leta ima Balinarska zveza Slovenije v načrtu še kar nekaj 
priprav vseh reprezentančnih selekcij, natančni termini in lokacije pa 
bodo odvisni od razmer v državi.

Simon Maljevac
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Žensko državno prvenstvo

Naslovi Volčini, Petričevi in Martulaš
Žensko državno prvenstvo v hitrostnem in natančnem zbijanju v članski in mladinski konkurenci v Bistrici pri Tržiču je prineslo 
zelo kakovostne predstave v vseh disciplinah.

Državno prvenstvo v igri dvojic

V dvojicah naslov Kraglju in Begušu
Državno prvenstvo v igri dvojic v članski konkurenci, v Postojni, je prineslo zmagoslavje članoma pivškega Orlek Oro Meta Mitji 
Kraglju in Roku Begušu, ki sta v izredno močni konkurenci ugnala vse nasprotnike.

V natančnem zbijanju je bila med 
članicami najboljša predstavnica 
Pivke Oro Met Tadeja Petrič, 
z najboljšima rezultatoma v 
obeh serijah. Drugo mesto je 
zasedla njena klubska kolegica 
Samanta Abram Štunf, medtem 
ko je tretje mesto pripadlo 
Leji Vehovec iz ljubljanskega 
Krima. V hitrostnem zbijanju se 
je državnega naslova veselila 
Idrijčanka v dresu ljubljanskega 
Krima Nina Volčina, z 38 
točkami v velikem finalu. 
Vehovčeva je osvojila drugo 
mesto, medtem ko je na tretji 
stopnički zmagovalnega odra 
pristala Petričeva. V mladinski 
konkurenci je v obeh disciplinah 
slavila Rebecca Martulaš iz 
pivškega kluba, na stopničkah 
sta ji družbo delali Janja Roj 
in Tina Fermo (obe ŠB Korte - 
Izola).

Spremenjen format državnega prvenstva je privabil kar 54 dvojic s 
številnimi reprezentanti, ki so se v nedeljo za državne naslove merile 
na baliniščih od Postojne do Logatca. Že jutranji prvi krog je postregel 
z izpadom nekaterih favoriziranih dvojic, v naslednjih obračunih pa 
smo bili priča številnim preobratom in napetim končnicam.

Podobno je bilo tudi v popoldanskem in večernem delu tekmovanja, 
ko so se najboljše dvojice pomerile za mesta na zmagovalnih 
stopničkah. Največ znanja, natančnosti in vzdržljivosti sta pokazala 
Mitja Kragelj in Rok Beguš (Orlek Oro Met), ki sta v izredno napetem 
finalu proti Eriku Petriču in Eriku Čehu (Agrochem Hrast III) 
nadoknadila zaostanek s 4:7 in prišla do vodstva z 9:7. V zadnjem 
obratu sta imela Čeh in Petrič še možnost za preobrat, a je bil Petrič 
pri zadnjem zbijanju nenatančen, tako da sta si Kragelj in Beguš lahko 
skočila v zmagovalni objem. V boju za bron sta bila Dejan Korošec in 
Martin Blatnik (Marjetica Koper) s 13:3 boljša od Gorazda Ferfolje in 
Jureta Fabjana (Agrochem Hrast I).

Državno prvenstvo v igri dvojic, Postojna, polfinale: Ferfolja, Fabjan 
(Agrochem Hrast I) - Petrič, Čeh (Agrochem Hrast III) 9:10, Beguš, 
Kragelj (Orlek Oro Met) - D. Korošec, Blatnik (Marjetica Koper II) 13:0.

Za 3. mesto: D. Korošec, Blatnik (Marjetica Koper II) - Ferfolja, Fabjan 
(Agrochem Hrast I) 13:3

Finale: Beguš, Kragelj (Orlek Oro Met) - Petrič, Čeh (Agrochem 
Hrast III) 9:8

Natančno zbijanje članice, finale:
1. Tadeja Petrič (Pivka Oro Met) 11
2. Samanta Abram Štunf (Pivka Oro Met) 8
3. Leja Vehovec (Krim) 7
4. Tina Mohar (Krim) 4

Hitrostno zbijanje, članice, finale:
1. Volčina (Krim) 38
2. Vehovec (Krim) 23
3. Petrič (Pivka Oro Met) 22
4. Sonja Debevc (Bistrica) 13

Natančno zbijanje, mladinke, finale:
1. Rebecca Martulaš (Pivka Oro Met) 13
2. Janja Roj (ŠB Korte Izola) 4 (3)
3. Tina Fermo (ŠB Korte Izola) 4
4. Eva Žerjal (Agrochem Hrast) 2

Hitrostno zbijanje, mladinke, finale:
1. Rebecca Martulaš (Pivka Oro Met) 19
2. Tina Fermo (ŠB Korte Izola) 9
3. Janja Roj (ŠB Korte Izola) 7
4. Laura Fermo (ŠB Korte Izola) 4
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Državno prvenstvo v igri posamezno

Kozjeku državni naslov med posamezniki
Državno prvenstvo v igri posameznikov se je zaključilo z zmagoslavjem Jureta Kozjeka, ki je v konkurenci 64 balinarjev iz celotne 
Slovenije, v Ljubljani, v velikem slogu prišel do cenjene lovorike.

Z novim formatom tekmovanja je 
Balinarska zveza Slovenije, v sodelovanju 
z organizatorjem BŠK Polje, na državno 
prvenstvo v igri posameznikov privabila 
skorajda vse najboljše slovenske balinarje, ki 
so se brez prisotnosti gledalcev za lovoriko 
merili na osmih igriščih v Ljubljani in okolici.

Že prvi krog je postregel s številnimi 

zanimivimi obračuni, med katerimi velja 
omeniti tesni zmagi Erika Čeha (Agrochem 
Hrast) proti Simonu Možini (Aikea Antena 
Portorož) in Žana Sodca (Krim Ljubljana) 
proti Davidu Širclju (Kozlek).

Tudi v nadaljevanju tekmovanja ni manjkalo 
razburljivih in zelo kakovostnih tekem. V 
polfinale, ki je v popoldanskih urah potekal 

v balinarski dvorani v Šiški, so se zasluženo 
uvrstili Jure Kozjek (La Perosina Italija), Žan 
Sodec (Krim Ljubljana), Gašper Povh (Skala 
Sežana) ter Erik Petrič (Agrochem Hrast), ki 
je pred tem izločil kar dva klubska kolega 
Gregorja Severja in Erika Čeha.

Oba polfinalna dvoboja sta bila izredno 
napeta in v obeh je odločitev o zmagovalcu 
padla šele v zadnjem obratu. V spopadu 
izkušenih balinarskih mojstrov se je Kozjek, 
po zaostanku s 6:8, izvlekel iz Petričevega 
primeža s tremi točkami v zadnjem 
obratu, medtem ko je v dvoboju mladih 
reprezentantov o zmagovalcu odločal zadnji 
obrat, v katerem je bil spretnejši Sodec. 
V velikem finalu je večkratni svetovni 
in evropski prvak v tej disciplini, Kozjek, 
povedel že z 10:4, a se Sodec ni predal. 
Dobrih 11 minut pred koncem je izenačil 
na 10:10, a je Kozjek v zaključku dvoboja 
unovčili svoje bogate izkušnje in zasluženo 
dvignil zmagovalni pokal. V primorskem 
obračunu za bron je bil Povh prepričljivo 
boljši od Petriča.

Simon Maljevac

Pričakovano so bili najbolj aktivni superligaši, ki naj bi sezono 
2020/21 predvidoma otvorili sredi novembra.

Med najbolj odmevni prestopi zagotovo sodijo selitev Aleša Borčnika 
iz BRB Ivree v škofjeloško Trato, Anžeta Petriča iz Borgoneseja v 
kobjeglavski Agrochem Hrast ter Jasmina Čauševića iz Ponteseja v 
novega superligaša iz Velenja, ki bo v novi sezoni domače tekme 
igral v ljubljanski dvorani Šiška. Koprska Marjetica je pred pričetkom 
nove superligaške sezone v svoje vrste pripeljala Primoža Brezovca 
in Klemena Podgorška, ljubljanski Krim pa je okrepil Žan Rode, ki je 
lani nastopal za italijanskega superligaša Villarasp. V drugoligaša 
Cerknico se je preselil Mohamed Baschir El Hariri, ki je bil lani član 
nižjeligaša iz Trsta.

Seznam prestopov:
Jasmin Čaušević iz Pontese (Ita) v BŠD Velenje Premogovnik,
Klemen Podgoršek iz ASD Pederobba (Ita) v BK Marjetica Koper,
Primož Brezovec iz ASD Villaraspa (Ita) v BK Marjetica Koper,
Anže Petrič iz UBD Borgonese (Ita) v Agorchem Hrast Kobjeglava,
Žan Rode iz ASD Villaraspa (Ita) v BŠK Krim Ljubljana,
Aleš Borčnik iz BRB Ivrea (Ita) v BD Trata Škofja Loka,
Mohamed Baschir El Hariri iz Bocciofila Triestina (Ita) v BD 
Cerkniško jezero.

 Simon Maljevac

Prestopni rok

Svetovna prvaka se vračata v superligo
Oktobrski dodatni prestopni rok je slovenskim balinarskim klubom ponudil priložnost, da okrepijo svoje zasedbe z igralci, ki so 
v lanski sezoni nastopali v tujini, predvsem v italijanski prvi in drugi ligi.
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Balinarji (tudi) kolesarimo 

Združili krogle in kolo
V domačem Rakeku sem se že kot otrok seznanil z balinanjem. V zadnjem obdobju sem se na balinarsko sezono pripravljal tudi s 
kolesarjenjem in od tod ideja za organizacijo odmevne akcije Balinarji kolesarimo.

Kolesarski podvig je nastal povsem spontano. Med balinarji je vedno 
vladalo veliko prijateljstvo. Nekaj se nas je večkrat dobilo in skupaj 
smo prekolesarili določeno turo. Ideja za akcijo Balinarji kolesarimo 
je prišla povsem naključno na avgustovskem mednarodnem turnirju 
dvojic na Kozini. Predstavil sem jo predsedniku Balinarske zveze 
Slovenije Primožu Marinku, ki je bil v začetku malce zadržan, a ga je 
ideja očitno zelo zainteresirala. Sam nisem pričakoval odziva, a sem 
že nekaj dni kasneje prejel klic iz zveze, nato pa se je vse skupaj 
odvijalo zelo hitro. Osebje je bilo zelo zagnano za izvedbo projekta.

S skupnimi močmi smo se lotili dela. Promocija je prava stvar za naš 
balinarski šport. Potrebnih bo še veliko podobnih akcij med balinarji,  
da bo mogoče ta sport postal bolj prepoznaven tudi nebalinarjem. 
Balinanje je zelo zanimiv šport, ki ga z leti nekako vzljubiš.

Potrebna je bila vzpostavitev celotne logistike in promocijskih 
aktivnosti. Tu ima velike zasluge BZS, ki je k stvari pristopila zelo 
resno. Sam sem si zamislil pot, po kateri smo nato v dveh dneh 
prekolesarili in obiskali superligaške klube. Ob koncu nam jo je malce 

zagodlo vreme, zato smo morali nekoliko prilagoditi traso. Vseeno 
pa smo v dveh dneh prekolesarili približno 300 kilometrov. Zbrani 
balinarski kolegi smo bili odločeni, da pot v celoti prekolesarimo. 
Nekaj balinarsko-kolesarskih navdušencev se nam je pridružilo med 
potjo in nam pomagalo po svojih močeh.

Ob koncu prvega dne smo v dvorani Balinarskega kluba Trata odtekli 
še dve štafeti in kljub celodnevnemu kolesarjenju iz Kobjeglave preko 
Sežane in Postojne do Škofje Loke dosegli lepe rezultate. Naslednje 
jutro nas je zbudilo sonce in v jutranjih urah smo iz Ljubljane odšli 
proti Slovenski Istri. Do cilja v koprski Taverni smo si privoščili še 
daljši postanek v Ilirski Bistrici.

Celoten vikend je potekal brez večjih zapletov. Držali smo se vseh 
ukrepov in se prilagajali trenutnim razmeram. Ocenjujem, da je 
dogodek pospremilo veliko ljudi in nas pri tem tudi podprlo. Veselim 
se ponovitve naslednje leto, ko bomo vse skušali še bolj promovirati.

Dejan Korošec
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Tadeja Petrič
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Štajerska liga upokojencev

Zelo aktivni štajerski 
upokojenci

Štajerska liga upokojencev v balinanju (ŠLUB) se je preimenovala iz lige SA-ŠA, ki je bila ustanovljena leta 2006. Očeta ustanovitve 
sta bila Bogomir Goltnik in Boris Knaus.

V ustanovitvenem letu je v ligi tekmovalo pet ekip - KU Topolšica, DU 
Prebold, BK Žalec, PDU Kavče in DU Šmartno ob Paki. Do sedaj je bilo 
včlanjenih v ligo največ petnajst ekip. Tekmovanje v ligi so med leti 
2006 in 2020 štiri leta vodili Boris Knaus, pet let Vlado Gregorič, od 
leta 2015 tekmovanje vodi Mitja Ocepek, rezultate obdeluje Damjan 
Lukman, javne objave pa pripravlja Franc Tamše. Letos pa se jim 
je pridružila še Milenka Blažević, ki rezultate objavlja na Balinarski 
zvezi Slovenije in v glasilu Balinar.

Zaradi večjega števila ekip so enotno ligo razdelili na prvo in drugo. V 
prvi ligi je sedem, v drugi pa šest ekip. Po odigrani sezoni zadnji ekipi 
izpadeta v drugo ligo, prvi dve iz druge lige napredujeta v prvo ligo. 
V petnajstih letih so naslov prvaka lige osvojili: trikrat BK Topolšica, 

dvakrat DU Dobrna in BK Gorica pri Slivnici, kar sedemkrat BK Balinc 
Polzela ter enkrat PDU Gorica Velenje. Po končani tekmovalni sezoni 
prejme zmagovalna ekipa lige poleg medalj tudi prehodni pokal, na 
katerem so napisani vsi dosedanji zmagovalci lige.

Prvak prve lige leta 2020 je ekipa BK Balinc Polzela, prvak druge lige 
je DU Šoštanj.  

“V Društvih upokojencev (DU) je med aktivnostmi zelo priljubljeno 
balinanje. Moram pohvaliti predsednike društev in klubov ter naše 
balinarje, saj smo kljub COVID-19, ligo ŠLUB pozitivno izpeljali,” je 
povedal vodja tekmovanja.

Milenka Blažević, foto: Damjan Lukman

Ekipa BK Balin Polzela Ekipa DU Šoštanj
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V okviru festivala Zmaj ma mlade, je na parkirišču za občino 
Postojna, potekala že 6. tržnica nevladnih organizacij primorsko-
notranjske regije PO-stoj-na živi ulici, v organizaciji regijskega 
stičišča Boreo in športne zveze Postojna. Na prizorišču se je 
predstavilo 45 športnih, kulturnih in drugih nevladnih organizacij.

S stojnico v samem središču dogajanja, se je predstavil tudi 
Balinarski klub Postojna (BK Postojna), pri čemer je potrebno 
poudariti, da je bila stojnica med najbolj obiskanimi. Prireditev 
je bila tudi sicer zelo dobro organizirana in obiskana, vse do 
večernega dežja.

Herman Zakrajšek

Postojna - Zmaj ma mlade - 6. 
tržnica nevladnih organizacij

Balinarski klub Korte je uspešno izvedel predstavitev balinanja 
na prireditvi Dnevi odprtih vrat izolskega športa “ŠPORTAJTE Z 
NAMI”. V okviru enomesečnih predstavitev, ki so potekale v 
popoldanskem času (32 ur), so v BK Korte seznanjali mlade in 
stare z balinarsko igro, vadbo in druženjem v klubu.

Prva predstavitev je bila na sporedu 23. septembra na državni 
praznik Dan slovenskega športa, ko so predstavili vse kategorije 
mladih, ki tekmujejo na državnih prvenstvih in državnih ligah. Na 
klubskem tekmovanju mladih v štirih kategorijah so dobili prve 
zmagovalce.

Tekmovanja in druženja bodo v BK Korte prirejali vsako leto 
na praznik slovenskega športa. V balinarskem klubu Korte se 
za pomoč pri organizaciji prireditve zahvaljujejo Občini Izola, 
Osnovni šoli Korte, Krajevni skupnosti Korte in Balinarski zvezi 
Slovenije. BK Korte

Športajte z nami - BK Korte

Bogomir Goltnik (idejni oče lige)

Mitja Ocepek, vodja tekmovanja
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Začetek balinanja v Velenju

Ljubitelji rekreacije za zdravo življenje smo leta 1978 ustanovili 
takratni Balinarski klub (BK) Velenje. Sledili so nam BK GIP Vegrad, 
BK SOZD REK in BK Trebeliško. Igrali smo na enosteznem igrišču pri 
Društvu upokojencev (DU) Velenje, kjer pa ni bilo prostora dovolj za 
vse aktivne balinarjev. Zato smo s prostovoljnim delom na parkirišču 
za motokros (darilo AMD Velenje, g. Face) na Trebeliškem zgradili 
dvostezno balinišče. V želji po organiziranem tekmovanju smo se, na 
predlog BZS, pridružili Mariborski območni balinarski zvezi (MOBZ). 
Sčasoma tudi Trebeliško ni zadostovalo za tekmovalni program 
BZS, zato smo zavihali rokave in zgradili novo štiristezno centralno 
balinišče v Velenju, na Kopališki cesti, na zemljišču, ki ga je Občina 
odstopila balinarjem v uporabo za 99 let.

Po izstopu iz MOBL ste ustanovili novo zvezo?

Da, tako je. Stroški tekmovanja v MOBZ so presegli naše zmogljivosti 
in rešitev je bila ustanovitev Šaleško območne balinarske zveze 
(ŠOBZ) s sedežem v Velenju. V zvezi so, poleg štirih klubov iz 
Velenja, tekmovali še BK Partizan Trbovlje, BK Žalec in BŠD Rogaška. 
Na prvenstvu BZS do bili najbolj uspešni pri BK Trebeliško, saj so se 

uvrstil v drugo državno ligo vzhod, v kateri so tekmovali dve leti. 
Zaradi skromnih financ je klub nato prenehali delovati. Leto kasneje 
sta se združila BK Velenje in BK RLV (prej SOZD REK), v upanju na 
vidnejše tekmovalne rezultate.

Združili ste se v Balinarsko športno društvo Velenje 
Premogovnik in dosegli vidnejše  rezultate ...

Združeni v BŠD smo se uspeli uvrstiti v drugo državno ligo vzhod 
in kot zmagovalci celo v prvo ligo. Po treh letih smo se žal vrnili v 
drugo državno ligo vzhod, kjer smo bolj ali manj uspešno tekmovali. 
Obetajoči balinarji so zapustili klub, saj jih, zaradi skromnih finančnih 
sredstev, nismo mogli primerno stimulirati.

V tem obdobju ste se lahko pohvalili z mladim svetovnim 
prvakom.

V obdobju, ko smo bili člani prve državne lige, smo imeli v svojih vrstah 
mladega in perspektivnega balinarja, svetovnega mladinskega prvaka 
v hitrostnem zbijanju. Da vidnih rezultatov na državnih tekmovanjih 
sploh ne omenjam. Finančne težave so pogojevale stečaj BK GIP 
Vegrad. V Velenju tako ostane le še BŠD Velenje Premogovnik, ki še 
naprej trmasto vztraja v drugi državni ligi vzhod.

Super liga

Velenje Premogovnik 
v Super ligi

Športno balinarsko društvo (ŠBD) Velenje Premogovnik je novinec v Super ligi. S prvim mestom so se uvrstili v najvišji nivo balinarskega 
tekmovanja - Super ligo, z vrnitvijo v Slovenijo pa bo ekipo okrepil nekdanji reprezentant Jasmin Čauševič. Ekipa bo domače tekme 
igrala v balinarski dvorani Šiška v Ljubljani, kjer bo tudi dvakrat tedensko trenirala. Društvo nam je predstavil predsednik Željko Voglar.



15

Balinarska zveza Slovenije si je kot svojo prednostno nalogo zadala 
usposabljanje mladih balinarjev preko Šole balinanja.

Začetki organiziranega usposabljanja mladih balinarjev v Sloveniji sega 
v leto 1993, z izdajo strokovnega priročnika Šola balinanja, avtorja 
Ivana Janija Breznika. Priročnik na 30 straneh predstavlja praktične 
vaje in treninge balinanja, namenjene strokovnim delavcem BZS.

1. šolo balinanja (od skupno 21) je Balinarska zveza Slovenije izvedla 
avgusta 1995, v hrvaškem Poreču. Udeležilo se jo je 13 dečkov v 
starosti od 8 do 15 let, iz različnih slovenskih balinarskih klubov. Mladi 
so v Poreču prve balinarske korake osvajali pod vodstvom mentorjev 
Iva Žvoklja, Pavla Švare, Davida Letnikovskega in sekretarja Andreja 
Pelca, tudi naslednjih sedem let.

Leta 2003 je Šola balinanja zamenjala lokacijo. Iz Poreča se je preselila 
v Rogaško Slatino, kjer so bili mladi naslednjih 13 let »gostje« BK 
Rogaška ali natančneje celotne družine Verk, ki se je vsa leta izkazovala 
za izrednega gostitelja.

V 13. šolah balinanja v Rogaški Slatini so mladim balinarske osnove 
predstavljali mentorji Ivo Žvokelj, Pavel Švara, Matej Rebec, Zdravko 
Taškar in domačin Marko Verk.

Od leta 2003 do 2008 je praktični del šole balinanja potekal na starih, 
zunanjih igriščih BK Rogaška, od leta 2009 do leta 2015 pa v novi 
balinarski dvorani Balinček v Rogaški Slatini.

V obdobju od leta 1995 do 2015 je bilo pod okriljem Balinarske zveze 
Slovenije skupaj izvedenih 21 šol Balinanja (osem v Poreču in 13 v 
Rogaški Slatini), ki jih je uspešno končalo več kot 400 mladih balinarjev 
in balinark. Med njimi je bilo kar nekaj bodočih reprezentantov in 
reprezentantk, tudi svetovnih prvakov.

Po petih letih prekinitve, naj bi na iniciativo Komisije za mladino in 
njenega predsednika Tonija Trobca, oktobra 2020, v Rogaški Slatini 
potekala 22. šola balinanja, ki pa je bila zaradi vladnih ukrepov 
povezanih z virusom COVID-19, do nadaljnjega preložena.

Zadnjih devet let so v slovenski Istri izmenično potekali tudi balinarski 
kampi za mlade balinarje, starejše od 15 let, ki jih je s svojimi pomočniki 
vodil selektor mladinske reprezentance Toni Kosar. Balinarski kampi so 
potekali v Fiesi, na Kortah, v Belem križu in v Luciji.

Šola balinanja in balinarski kampi, v organizaciji Balinarske zveze 
Slovenije, pa niso edine oblike izobraževanja mladih balinarjev in 
balinark. S podporo BZS so v posameznih sredinah zaživeli tudi Regijski 
centri namenjeni usposabljanju mladih balinarjev. Nosilca balinarskih 
centrov sta bila Miha Sodec za OBZ na vzhodu in Pavel Švara za OBZ 
na zahodu.

V zadnjem obdobju so v številnih slovenskih krajih potekale 
tudi predstavitve in demonstracije balinarske igre namenjene 
osnovnošolcem, ki sta jih vodila diplomanta Fakultete za šport in 
svetovna prvaka Jure Kozjek in Aleš Borčnik.

Šole balinanja pa niso potekale le v organizaciji BZS temveč so se 
samostojno izvajale tudi v okviru posameznih klubov. Najstarejša med 
njimi je bila šola balinanja BK Šampionka iz Renč, ki je pod vodstvom 
mentorja Cveta Gatnika potekala celo desetletje, od leta 1984 dalje.

V Sloveniji danes takorekoč ni kluba, da ne bi imel v svojih vrstah 
lastnega podmladka.

Za bodočnost slovenskega balinanja se nam ni treba bati. Prihajajo 
mladi!

Dušan Butinar

Prihajajo mladi

Ste član BZS. Koliko imate registriranih balinarjev in kdo 
so člani vašega društva?

Trenutno je v BZS registriranih 26 aktivnih balinarjev, vseh članov 
je 42. Rekreativcev in ostalih, ki tekmujejo na našem centralnem 
balinišču pa vsaj 120 ali več. Prirejamo tekmovanja za člane DU, 
invalide in srečanje članov delovnih organizacij v občini ter na 
medobčinskem, regijskem in državnem merilu. V klub so včlanjeni 
balinarji vseh kategorij, od dečkov, deklic, mladincev, mladink, 
članov in članic, upokojencev, upokojenk ter invalidov.

Poudarek dajete tudi na strokovno izobraževanje ...

Res je. Izšolali smo strokovni kader, mentorje, inštruktorje, 
sodnike na območni in državni ravni.  

Katera društva so še ostala v ŠOBZ in kje imate danes 
sedež?

Od sedmih ustanovnih članov ŠOBZ so žal ostala le še BŠD 
Velenje Premogovnik, Buldog Trbovlje, BK Žalec in BŠD Rogaška 
Crystal.  Od leta 2009 imamo sedež na novi lokaciji v Sončnem 
Parku, kjer delujemo po ustanovljenem urniku, ki smo si ga 
zastavili na občnih zborih.

Članska ekipa se je uvrstila v Super ligo.

Ponosen sem na svoje fante. Gre za ekipo, ki je tekmovala v 
državni ligi Sever vse do leta 2019, ko smo osvojili prvo mesto in 
se uvrstili v najvišji nivo balinarskega tekmovanja, v Super ligo.  V 
letu 2020/21 pa bomo spet nastopili na tem nivoju tekmovanja.

Milenka Blažević
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KONČNI VRSTNI RED 2020
LIGA STAREJŠIH ČLANOV

vrstni red Ekipa Točke Igre R + -
1. Trata veterani 4 15 : 9 + 6
2. Jesenice 0 9 : 15 - 6
3. Šenčur 3 16 : 8 + 8
4. Gorje 1 8 :16 - 8
5. Sava Kranj 24 137 : 103 + 34
6. Visoko Rapa 22 121 : 119 + 2
7. Loka 1000 21 124 : 116 + 8
8. Milje 21 117 : 123 - 6
9. Podnart 20 111 : 105 + 6
10. Primskovo Kranj 20 119 : 121 - 2
11. Bratov Smuk Kranj 20 103 : 113 - 10
12. Bistrica pri Tržiču 19 109 : 107 + 2
13. Radovljica 18 112 : 128 - 16
14. Tržič - AC Žepič 17 113 : 103 + 10
15. Lesce 16 109 : 131 - 22
16. Kokra Kranj 15 96 : 144 - 48
17. Čirče VAN - DEN 13 96 : 120 - 24
18. Planina Kranj 13 95 : 121 - 26
19. Hrušica 13 83 : 133 - 50
20. Huje Kranj 12 90 : 126 - 36
21. Predoslje 10 97 : 143 - 46

OBZ

Gorenjska  OBZ novice
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Ste zelo mlado društvo...

Balinarsko društvo Grobelno se je registriralo aprila 2017. V istem 
letu smo pridobili tudi dve stezi za balinanje. Pobudnik za izgradnjo 
balinišča je bil Miran Frece, nekdanji predsednik Krajevne skupnosti 
(KS) Grobelno, ki me je povabil k organizaciji društva in priprav na 
balinanje. KS Grobelno in KS Šentvid pri Grobelnem pa sta v okviru 
športnega parka zgradili lepo dvostezno balinišče.

V tem času ste postali tudi predsednik društva?

Da. V tem času sem postal predsednik društva v katerega je 
včlanjeno 36 članov, od tega je 12 aktivnih. Moja glavna naloga je, 
da spodbujam igralce h igranju, spremljam turnirje ter iščem finančna 
sredstva. Imamo dve vodji ekip, ki prav tako poskrbita, da društvo 
funkcionira enotno. 

Kakšen je bil začetek društva?

Kaj naj rečem, bilo je zelo naporno. Nihče od nas ni imel izkušenj z 
balinanjem. Potrebno je bilo urediti balinišče s polji, tablami in vso 
opremo, ki smo jo potrebovali za sam začetek. Tu gre zahvala vsem 
društvom iz okolice, Slivnica pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Rogaška 
Slatina in Šentjur. Od njih smo se največ naučili. Ker še nismo imeli 
opreme, smo si prav pri njih izposojali krogle, da smo lahko začeli.

Ste kmalu začeli s tekmovanji?

Vključili smo se v tekmovanji v Kozjansko in Zimsko ligo. Moram 
omeniti in se zahvaliti Jaku Rihtariču in Jožetu Verku, ki sta nas 
povabila v svoj krog. Seveda so tudi drugi turnirji, ki se jih udeležujemo.

Brez sponzorjev bi društvo verjetno težko delovalo?

Naši največji sponzorji so KS Grobelno in KS Šentvid pri Grobelnem, 
obrtniki, podjetniki in posamezniki, ki so pripomogli, da se je društvo 
v roku štirih mesecev postavilo na noge. Takrat smo nabavili vso 
osnovno opremo in šest kompletov krogel. Vsem, ki so in še pomagajo 
pri delovanju društva, se še enkrat zahvaljujemo. Prav tako nam 
pomagata občina Šentjur in občina Šmarje pri Jelšah, z razpisom o 
Financiranju športnih dogodkov v občini, če se nanj prijavimo.

Kakšni so vaši plani in želje za prihodnost?

Planov in želja je veliko in upam, da jih bomo lahko izpeljali v čim 
krajšem času. V mislih imamo pokritje dveh stez, razsvetljavo igrišča 
in če bo dovolj prostora, še dodatni dve stezi. Letos smo imeli samo 
spomladanski turnir, saj so tekmovanja zaradi COVID-19 virusa 
zelo omejena. Želimo si, da se ti ukrepi čim prej sprostijo, da lahko 
pričnemo normalno trenirati in se udeleževati turnirjev, kjer bomo 
pridobivali nova znanja in poznanstva. In z novim znanjem želimo 
priti čim višje.

Spremljate delo Balinarske zveze Slovenije?

Seveda. Danes, ko imamo dostop do BZS preko spleta, lahko vsak 
trenutek vidimo novice s področja balinanja po Sloveniji. Naročeni 
smo tudi na glasilo Balinar in pozdravljam njihovo odločitev, da 
predstavijo tudi mlada društva in društva rekreacijskih lig.

Milenka Blažević, foto: Milenka Blažević, arhiv BD Grobelno

Štajerska

Balinarsko društvo 
Grobelno

Balinarsko društvo (BD) Grobelno je s tremi leti najmlajše v regiji. Začeli so popolnoma brez izkušenj z balinanjem, katere so si nabirali 
pri prijateljskih balinarskih društvih. Pogovarjala sem se z Andrejem Horvatom, predsednikom društva.
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Intervju Marko Matičetov

Sonce na balinišču
»Samo najpogumnejši mladi si upajo pristopiti k starejšim balinarjem in se z njimi pomeriti.« Stavek, ki me je kar prevzel. In 
verjamem, da ne le mene. In veste, kateri je bil naslednji? Misel na to, da lahko balinanje povežemo s poezijo. Da lahko ta, za nas 
Slovence slabo poznan šport, povežemo z literarnim ustvarjanjem. 

Le koliko mora biti človek razgledan za to? Le koliko mora biti človek 
zavzet za to? Le koliko mora ljubiti ti dve stvari, da najde povezavo 
med njima in ustvari Balinarsko poezijo z naslovom »Sonce na 
balinišču«? Gre za zbirko 40 čudovitih pesmi, ki se vijejo in prepletajo 
na 53 straneh. 

Kdo jih je ustvaril?  

Marko Matičetov. Pesnik iz Lucije, avtor petih pesniških zbirk 
in magister politologije, ki se je pred dvema letoma začel resno 
ukvarjati z balinanjem. Najprej je igral za klub Mlinar iz Padne, potem 
pa prestopil v prvoligaški klub Jadran iz Izole, kjer igra še danes. 

Kdaj si se prvič znašel na balinarskem igrišču s kroglo v roki?

Balinati sem začel relativno pozno, pred dvema letoma, pri svojih 34 
letih. Prej sem, kot mlad fant, ki je igral košarko nedaleč stran od 
lucijskega balinišča, balinanje le od daleč opazoval. Balinarji so se mi 
zdeli “stari”, tako kot se zdaj verjetno jaz zdim mladim. Balinarske 
krogle sem sicer že takrat prvič prijel v roke, vendar sem balinal 
samo nekaj dni, ker sem se vrnil h košarki – napaka! V meni je ostal 
lep spomin na krogle in želja, za katero ne vem, zakaj je nisem prej 
uresničil, da končno začnem balinati. Potem sem nekega dne pred 

dvema letoma dobil neke vrste navdih, da spet po dveh desetletjih 
stopim na balinišče. In sem stopil. 

Kaj ti je najbolj všeč pri balinanju?

Všeč mi je tako bližanje kot tolčenje. V obojem uživam. Všeč mi je 
tudi, ker je balinanje ena najlepših in najbolj zdravih rekreacij, ki je 
primerna za vse generacije. Všeč mi je tudi to, kar spremlja balinanje – 
kartanje, druženje, špricer ali dva po končani igri. Na balinišču v dobri 
družbi celo popoldne mine, kot bi mignil. 

Stereotipno gledano gre za šport za starejše osebe, pa je tudi 
res tako? 

Samo najpogumnejši mladi si upajo pristopiti k starejšim balinarjem 
in se z njimi pomeriti. Če bi mediji balinanju posvečali več prostora 
(tudi ko osvojimo medalje s svetovnih prvenstev, so vsi po vrsti tiho) 
in če bi pri pouku športne vzgoje šolniki predlagali šolarjem trening 
balinanja, tako kot jih pošiljajo na nogomet ali košarko, potem bi 
se več mladih odločalo za balinanje. Če bi bilo balinanje olimpijski 
šport in bi Slovenija kot velesila balinanja zagotovo pobrala kakšno 
medaljo, bi se število mladih balinarjev seveda povečalo. Tako pa 
ostaja pregovorno šport za stare, čeprav se v vsakem klubu najdejo 
tudi najpogumnejši mladi, na katerih vedno stoji prihodnost. 

Kako to, da si nato začel pisati prav o balinanju?

Ko sem začel balinati, me je balinanje tako prevzelo, da sem dobil 
navdih za nove pesmi. Pred temi pesmimi o balinanju sem izdal štiri 
zbirke z drugimi tematikami, z balinanjem pa sem dobil nov material, 
da sem lahko ustvaril nov pesniški svet. 

Kje si našel povezavo med balinanjem in pesništvom?

Balinanje je zame poetičen šport in kot tak odličen za pisanje o 
njem. Balinanje je več kot šport, je tudi način življenja, ki ga nekateri 
vsakodnevno živijo. Slovenska Istra pa ponuja krasno balinarsko in 
pesniško atmosfero. 

Kako so ljudje sprejeli tvojo balinarsko poezijo?

Knjiga je komaj izšla, tako da lahko samo upam, da jo bodo dobro. 
Želim si, da bi pesmi brali tako balinarji kot ne-balinarji. Med balinarji 
pa tudi tisti, ki sicer niso vajeni brati knjig in še manj poezije. Knjiga 
bi lahko bila tudi lepo darilo za njihove družinske člane ali prijatelje, 
da jih bodo bolje razumeli, zakaj tako radi balinajo, saj se v tej knjigi 
najdejo številni odgovori na to vprašanje.

Klara Beltram

Zbirka 40 pesmi

Sonce na balinišču
stane 10 evrov in jo lahko 
naročite neposredno pri avtorju 
preko elektronske pošte:  
marko.maticetov@gmail.com ali 
tel. št.: 051 266 558.

Če nimam s sabo balinčka.
Si pomagam s storžem od ciprese.
Približno enake velikosti sta – kot nalašč. 
Dve cipresi stojita ob balinišču, ki mi delata senco.
(Nekoč sem bil alergičen na cipresov cvetni prah.
Zdaj me je – ne vem, ne kako ne zakaj – alergija nanje minila.)
Ob balinišču so še fige, oljke in oleandri.
Same sredozemske rastline.
So poletja, ko dežuje zelo malo, 
a ravno prav za njihovo stoletno rast.
(In naše malo krajše življenje.)

Foto: Uroš Abram
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REVIJA BALINAR JE IZDANA S SOFINANCIRANJEM FUNDACIJE ZA ŠPORT

Popust
velja za artikle

na kuponu.
Veljavnost kupona:

27. 11. 2020 - 31. 12. 2020.

VELIKI SPONZOR

za popust s kodo 
dobite na naši spletni strani ...

KUPON
BZS30

www.palma.si  I  051 380 838

POLETJE 2021 
JADRAN 
pod Palmo
Ultra First minute

Zakaj se First Minute za Jadran najbolj splača?
• NAJVIŠJI POPUSTI - DO 30% 
 Za rezervacije do 31.12. in dodaten 5% popust za rezervacije do 30.11.
• NOVO - GARANCIJA ZA SPROŠČENO IN VARNO PRIJAVO
 Do 31. 12. 2020 plačilo akontacije SAMO 50€ na osebo, razliko do 30% doplačate do 31.03.2021 in brezplačna odpoved do 31.1.2021.
• GARANCIJA NAJNIŽJE CENE in NAJVIŠJI POPUSTI

• NOVO - COVID GARANCIJA
 Brezplačna odpoved aranžmaja, v kolikor preide država na rdeč seznam, odsvetovan seznam potovanj, oziroma je razglašena epidemija.
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Intervju Goran Velikonja

Dan ženskega balinanja: 
Druženje brez tekmovalnosti!
Tokrat pa sem s svojim sogovorcem res nasmejala. Tudi do solz. Goran Velikonja, član skupine Karamela, nekdanji radijski voditelji, 
večni zabavljač in moderator dogodkov. Ljubi glasbo, humor, Vipavo in balinanje.

Najprej mi povejte, kako 
ste?

Odlično. Po 25 letih 
domovanja v Kopru sem se 
vrnil v svojo Vipavo, kjer 
se imam res fantastično. 
Ta korona je sicer vse malo 
pokvarila, ampak upam, da 
bo kmalu vsega konec, da 
bomo lahko s fanti iz skupine 
Karamela spet kaj zaigrali.

Gospod Goran, za vas sem slišala, da ste večni humorist in 
bivši radijski voditelj.

Tako je. Eno oddajo sem imel na Radiu Koper, kje smo predelali vice 
malo po svoje, zabavali ljudi in po 20 letih, ko smo si šli že sami sebi 
malo na živce, počasi zaključili. Ja, ko se človek začne ponavljati, 
je bolje da neha. Sem pa ves ta čas, in še zdaj to rad počnem, 
povezoval dogodke. Med njimi tudi žensko balinanje.

Veste, gospod Goran, da sem se najinega intervjuja ZELO 
veselila, prav zaradi tega, ker sem vedela, da bova govorila o 
ženskem balinanju. Že dobro leto pišem o balinanju pa mi še 
nihče ni omenil žensk. Se nas malo bojite?

Haha, malo pa že. Ja, vrsto let sem povezoval žensko balinanje v 
balinarskem klubu Milje TELA, zraven vasi Britof pri Kranju. Tam so 
res dobri fantje, ki obvladajo to zadevo. Vsako leto so organizirali 
čudovito prireditev »Dan ženskega balinanja«, s številno udeležbo 
ženskih slovenskih ekip. Ni bilo starostne omejitve. Ženske so 
prišle iz vse Slovenije in imeli smo se super! Jaz sem zadevo malo 
popestril s svojimi “štosi” in je že bil dan naokoli. Z leti je postala 
zadeva tradicionalna.

Ženske so balinale, kaj pa moški? Ste jih vzpodbujali?

Vam priznam, da nas ni bilo veliko. Ta dan je bil ekskluzivno 
namenjen ženskam. Če je bilo njih okoli 120, je bilo nas moških 
slabih 10, skupaj z organizatorji in vozniki. Tukaj ni šlo za 
tekmovanje, za navijače. Tukaj je šlo za druženje. Ambient je bil 
čudovit, energija je bila prava, polno smeha, zabave. Ko se je vse 
začelo, je bilo res noro! Krasno je bilo videti toliko ljudi na kupu, 
ki razmišlja enako. Vse je bilo sproščeno, igrivo, popestreno s 
humorjem. Prava fantazija.

Kaj pa se je potem zgodilo? Zakaj se je vse naenkrat končalo?

Največja težava je bila ta, da je bil termin julija oz.  avgusta, ravno 
med počitnicami in veliko ljudi se je takrat odpravilo na dopust. 
Pa vreme nam je kdaj nagajalo in potem veste, kako je. Če odpade 
enkrat, pa dvakrat, trikrat, gre že malo v pozabo. So me pa ravno 
prejšnji teden poklicali fantje, da bi radi ponovno oživeli zadevo. 
Slišati so bili zelo zainteresirani. Upam, da jim bo uspelo obuditi 
ta dan. Bil je res lep slovenski dogodek. Pa tudi Balinarska zveza 
Slovenije je veliko pripomogla h kvaliteti dogodka in definitivno 
pustila svoj pečat. Upajmo, da bo tako tudi v prihodnje.

Zelo zanimivo se mi zdi, da mi do danes ni nihče omenil žensk.

Veliko jih je v tem športu, tudi sam nisem mogel verjeti, koliko jih 
je prišlo na »Dan ženskega balinanja«. Zelo dobre so v tem! Enkrat 
smo celo naredili ekshibicijo s hitrostnim zbijanjem in je ena osvojila 
27 točk, to pa je že srebrna medalja na evropskem prvenstvu. Mi 
smo kar padli dol,  ostali smo odprtih ust. Res nismo mogli verjeti, 
kaj delajo dekleta. Marsikaterega moškega bi z lahkoto premagale. 
Po vrhu vsega so bile še vse lepe. Ves dan smo se družili, vse do 
večera, ko smo na koncu ostali le še tisti pogumni, še malo spili, se 
poveselili vse do pozne noči. Moram reči, da je balinanje združilo 
vso Slovenijo. Čutilo se je, da ni težko nekomu iz Prekmurja ali 
Obale priti v center, na sendvič, brez neke tekmovalnosti, medalje, 
pokala, ki bi kaj pomenil. Da pride toliko ljudi je redkost in prav to je 
bil čar tega dogodka. Res me je začudilo, ker drugače veste, kako je, 
kaj je vse potrebno ljudem obljubiti in nuditi, da bi sploh kam prišli. 
Tukaj pa ne. Dekleta so komaj čakala, da bo leto naokoli, da bodo 
lahko ponovno prišla. Tudi ko smo se srečevali na kakšnih drugih 
balinarskih dogodkih, smo vedno govorili o tem. Šlo je za pristno 
druženje brez tekmovalnosti. Se mi zdi, da smo vsi tega malo lačni.

Kaj pa vi, balinate?

Ljubiteljsko. Znam vreči, to pa je tudi vse. Sicer imam krogle doma, 
kdaj se dobimo s kakšnimi prijatelji, pa vržemo “partito”, dve. 
Balinanje je stereotipna igra za starejše, da se lažje prebijemo skozi 
nedeljsko popoldne. Vendar če človek dela po pravilih, postane to 
pravi šport. In to kakšen šport. Na tekmo lahko prehodiš tudi 10 
km, odvisno od tega, koliko si dober. Pa mirne živce moraš imeti in 
veliko koncentracije.

Upajmo, da se v kratkem vidimo na kakšnem dogodku.

Seveda! Balinanje mi je zelo všeč. Rad se ga udeležujem in rad kdaj 
kaj povem, se pošalim, malo popestrim zadevo s kakšnimi vici. Saj 
veste: smeh je pol zdravja, druga polovica pa je balinanje.

Klara Beltram


