
BK RADOVLJICA / BALINANJE V RADOVLJICI IN OKOLICI 
 
 
Balinanje v Bohinju, 1938 
 
Prvi začetki balinarske igra na področju bivše občine Radovljica so bili v Bohinju leta 
1938. Balinalo se je prosto po dvorišču z lesenimi ogradami ter lesenimi kroglami. 
Balinišče je bilo pri takratni »žandarmeriji«, balinali pa so vse do druge svetovne 
vojne. 
Vir: Nastanek in razvoj balinanja v občinah Radovljica, Bled in Bohinj (prejšnja 
občina Radovljica); seminarska naloga (avtor Franc Poljanc, BZS). 
 
 

Balinanje v Radovljici, 1946 
 

V Radovljici so z balinanjem začeli takoj po drugi svetovni vojni. Zgrajena sta bila dva 
igrišča dolga okoli 20 m ter široka 4 m. Prvo igrišče je bilo pri Šlandru (danes 
Sindikalni izobraževalni center). Pobudniki za balinanje so bili dopustniki in priseljenci 
iz Primorske.  
Kasneje je bilo zgrajeno še balinišče na dvorišču za sodiščem. Zgradili in uporabljali 
so ga pazniki in miličniki, ki so bili zaposleni v zaporih poleg sodišča. Ti so se v večini 
preselili iz Primorske.  
Igralo se je prosto na odboj, krogle pa so bile lesene. Balinalo se je dokaj 
neorganizirano ter brez posebnih pravil. Takšno stanje je bilo vse do sredine 
šestdesetih let. 
Vir: Nastanek in razvoj balinanja v občinah Radovljica, Bled in Bohinj (prejšnja 
občina Radovljica); seminarska naloga (avtor Franc Poljanc, BZS). 
 

 
 



Balinišče pri “Šlandru”, ok. 1970 
Vir: DAR 

 
 
 

Balinanje na Posavcu, ok. 1955 
 
Po letu 1950 so se pojavila tudi balinišča po manjših krajih. Pogosto blizu gostinskih 
lokalov. Podobno je bilo tudi na Posavcu, kjer lahko na razglednici gostišča Posavc 
opazimo tudi balinišče. 
Vir: DAR 
 

 
 

Balinišče ob gostišču Posavc, ok. 1955 
Vir: DAR 

 
 
 

Balinanje v Radovljici, pred 1964 

 
Tretje balinišče v Radovljici je v začetku 60. let dvajsetega stoletja zraslo ob starem 
Domu upokojencev (danes gostišče Kozovc). Do ustanovitve BK Alpetour v letu 1978 
in izgradnji dvosteznega igrišča, je verjetno šlo za enostezno balinišče. Igrali pa so v 
glavnem starejši balinarji. 
Vir: Pričevanje Janeza Humerce 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balinarski klub Radovljica, 1964 
 
Tekmovalno balinanje se je pričelo z ustanovitvijo balinarskega kluba Radovljica, 
marca leta 1964. Tega leta so v Športnem parku v Radovljici zgradili dvostezno 
igrišče z električno napeljavo. Klub je deloval kot samostojni klub v okviru Športnega 
društva, v klubu pa je vadilo okrog 40 mlajših in starejših članov. 
Prvi predsednik kluba je bil Zvone Jalen, tajnik Franjo Praprotnik, tehnični vodja Jože 
Rebec in blagajnik Marjan Bajželj. 
Vir: Nastanek in razvoj balinanja v občinah Radovljica, Bled in Bohinj (prejšnja 
občina Radovljica); seminarska naloga (avtor Franc Poljanc, BZS). 
 
 

☼☼☼☼ 
 
Balinanje v Radovljici. V Radovljici so v nedeljo odprli novo balinišče. Športna 
naprava bo nedvomno pripomogla k bolj pestremu družabnemu življenju občanov 
Radovljice. Ta zvrst razvedrila in rekreacije je še razmeroma malo razširjena v krajih 
radovljiške komune, čeprav je privlačna in zanimiva. 
Novo športno balinišče je uredilo društvo Partizan Radovljica. Po otvoritvi je bilo prvo 
srečanje domače tekmovalne skupine z gosti z Jesenic in Ljubljane. 
Vir: Glas, 2. 6. 1965 
 
 
 

 
 

Balinišče v Radovljici, 1966 
Vir: arhiv ŠZ Radovljica (foto Aleks Čebulj) 

 
☼☼☼☼ 

 
  
 

 



Turnir balinarjev. V nedeljo dopoldan je bil na balinišču v bazi (Jesenice op. p.) 
medklubski turnir v balinanju. Nastopilo je šest ekip iz Radovljice, Ljubljane, 
Anhovega in Jesenic. Vreme v nedeljo dopoldan je bilo tekmovalcem naklonjeno, 
lahko bi rekli celo prevroče, tako da so zadnje borbe potekale pri temperaturi 30 
stopinj C. Po peturnih borbah je prvo mesto osvojila ekipa Radovljice, ki je igrala v 
naslednji postavi: Rebec, Humerca, Zore, Leskovar. S to zmago so Radovljičani še 
enkrat potrdili, da trenutno sodijo v sam vrh gorenjskih balinarjev.  
Rezultati: 1. Radovljica, 2. GP Gradis, 3. Rožna dolina Ljubljana, 4. Jesenice II., 5. 
Jesenice I., 6. Anhovo. 
Vir: Železar, 01. 07. 1967 
 
Rebec prvak v izbijanju / Prvenstvo Gorenjske v balinanju. Pretekli petek so imeli 
gorenjski balinarji na Jesenicah zadnje letošnje tekmovanje v okviru gorenjskih 
prvenstve. Pred tem so bila že tekmovanja med četverkami (zmagovalec BK 
Radovljica), dvojicami (BK Borec Kranj) in med posamezniki (A. Delač, član BK 
Jesenice). Tokrat je bila na vrsti najaktivnejša disciplina – izbijanje. 
Naslov prveka Gorenjske je obdržal lanskoletni prvak Jože Rebec, član BK 
Radovljica, pred klubskim kolegom in zmagovalcem v letu 1965 Janezom Humerco. 
Oba sta dosegla po 350 točk in je bil Rebec boljši šele v dodatnem kolu. 
Rezultati: 1. Rebec 350, 2. Humerca (oba Radovljica) 350, 3. Bernik (Borec), 4.-5. 
Vudrič 220 in Puc 220, 6. Dornik (vsi Jesenice) 200, 7.-8. Čehovin in Borič (oba 
Borec) -50, 9. Vodišek (Lesce) – 100, 10. Jelen (Radovljica) – 110 točk. / F. 
Praprotnik. 
Vir: Glas, 20. 9. 1967 
 

☼☼☼☼ 

 
 

Emblem Balinarskega kluba Radovljica 
Vir: arhiv Lav Sinobad - Đoko 

 



☼☼☼☼ 
 

Trata – letošnji prvak / Prvenstvo Gorenjske v balinanju. Balinarski klub Trata je 
bil organizator zaključnega dela letošnjega prvenstva Gorenjske v balinanju. Med 
petimi ekipami je zasluženo zmagala domača Trata.  
Rezultati: Trata : Borec 13:0, Borec : Radovljica 13:12, Borec : Lesce 13:7, Trata : 
Radovljica 13:2, Borec : Jesenice 13:10, Trata : Lesce 13:1, Jesenice : Trata 13:2, 
Radovljica : Lesce 13:4, Radovljica : Jesenice 13: 11, Lesce : Jesenice 13:11.  
Končni vrstni red: 1. Trata, 2. Radovljica, 3. Borec Kranj, 4. Jesenice, 5. Lesce. 
Trata in Radovljica bosta nastopila na republiškem prvenstvu. Za ekipo novega 
prvaka so nastopili naslednji igralci: Mrgole, Breznik, Terkaj in Kukec. / P. Pokorn 
Vir: Glas, 11. 6. 1969 
 

☼☼☼☼ 
 
BK Radovljica – gorenjski prvak. Preteklo nedeljo je bilo v Radovljici na 
preurejenih igriščih odigrano zaključno kolo ekipnega prvenstva Gorenjske v 
balinanju za leto 1970. Domačini so tokrat suvereno dobili vse igra in v končnem 
seštevku prehiteli Jeseničane, ki imajo sicer enako število zmag, vendar slabši 
količnik. Presenetili pa so Leščani z osvojitvijo 3. mesta, lanski prvak – Trata iz Škofje 
Loke pa je ostal na 4. mestu. 
Prvouvrščena BK Radovljica in BK Jesenice sta si s tem pridobila pravico udeležbe 
na tekmovanju za republiško prvenstvo Slovenije, ki bo 30. In 31. T. m. v Ljubljani. / 
F. F. 
Vir: Glas, 30. 5. 1970 
 
Lestvica Gorenjske balinarske lige, 1970 (člani): 
  1.  Radovljica, Radovljica    8   6 2 99:63  6 
  2.  Jesenice, Jesenice     8   6 2 92:66  6 
  3.  Lesce, Lesce      8   4  4 66:91    4 
  4.  Trata, Škofja Loka     8   2   6 69:87  2 
  5.  Borec, Kranj      8   2 6 72:91  2 
Vir: Glas, 30. 5. 1970 

 
☼☼☼☼ 

 
Uspeh radovljiških balinarjev. Pred dnevi je bilo v Radovljici in v Lescah ekipno 
prvenstvo Slovenije v balinanju. Za naslov republiškega prvaka za leto 1971 se je 
potegovalo 18 balinarskih ekip iz vse Slovenije, ki so se za to kvalificirale na 
predtekmovanjih v svojih regijah. Tekmovanje je potekalo hkrati na baliniščih BK 
Radovljica in BK Lesce, in sicer v soboto v 6 grupah po 3 ekipe, od katerih je iz vsake 
grupe po ena ekipa izpadla, drugi dva pa sta se uvrstili v nadaljnje tekmovanje. V 
nedeljo se je prvenstvo nadaljevalo v 4 grupah po tri ekipe; zmagovalci grup so nato 
igrali med seboj za uvrstitev od 1. do 4. mesta, drugo uvrščeni pa za uvrstitev od 5. 
do 8. mesta. 
Gorenjsko športno balinarstvo so na prvenstvu zastopale ekipe BK Jesenice, Borec 
iz Kranja in Radovljica. Medtem ko prvima ni uspela boljša uvrstitev, pa je ekipa BK 
Radovljica v postavi Rebec-Humerca-Leskovar-Železnikar-Lenac z osvojitvijo 2. 
mesta dosegla doslej največji uspeh gorenjskega balinarstva. 



Vrstni red: 1. Ljubljana-Polje, 2. Radovljica, 3. Partizan-Vič, 4. A. Besednjak-Maribor, 
5. Žaba-Ljubljana, 6. Metalna-Maribor, 7. Goriška Brda-Medana, 8. Lipa Gaberje-
Ajdovščina, 9. Jesenice, 10. Šiška-Ljubljana itd. 
Prvih 7 ekip se je uvrstilo v tekmovanje za državno prvenstvo, ki bo 11. In 12. 
septembra na Reki. 
Na prvenstvu sta sodila Praprotnik in Žbona iz Radovljice in uspešno opravila izpit za 
republiška sodnika. To sta na Gorenjskem sedaj prva balinarska sodnika 
republiškega ranga. / F. P. 
Vir: Glas, 19. 6. 1971 
 
Uspeh radovljiških balinarjev na državnem prvenstvu. Ekipa BK Radovljica v 
postavi Rebec, Humerca, Leskovar in Železnikar (Kenda) je na državnem prvenstvu 
na Reki dosegla enega svojih največjih uspehov. Zasedli so odlično peto mesto, 
zmagali pa so domačini. Sodelovalo je 16 ekip iz Hrvaške, Slovenije in Črne gore. 
Prvenstvo je zaradi dežja drugi dan potekalo na pokritih baliniščih, na katerih pa se 
slovenski balinarji niso povsem dobro znašli. Temu gre v precejšnji meri zasluga za 
premoč Rečanov, saj na teh baliniščih trenirajo skozi vse leto. / F. Praprotnik 
Vir: Glas, 18. 9. 1971 
 

☼☼☼☼ 
 
Jože Rebec – gorenjski prvak v balinanju. S finalnimi igrami na baliniščih ŠD 
Borec v Kranju je bilo v ponedeljek končano letošnje prvenstvo Gorenjske za 
posameznike. Sodelovala sta po dva člana iz vseh klubov, razen Škofjeločanov, ki se 
prvenstva niso udeležili. 
Tekmovanje je teklo hkrati v dveh skupinah. V prvi (na balinišču v Kranju) je zmagal 
Silvo Leskovar (Rad.), pred Gučancem (Jesenice), v drugi (na balinišču v Radovljici) 
pa Jože Rebec (Rad.) pred Novoselcem (Lesce). 
V igri za 3. mesto je zmagal Gučanac proti Novoselcu s 15:10, v finalni igri za 1. 
mesto pa Rebec proti Leskovarju s 15:7 in s tem osvojil naslov prvaka Gorenjske za 
leto 1972. Skupaj z Leskovarjem sta se hkrati uvrstila med šestnajsterico, ki se bo 8. 
Julija v Ljubljani potegovala za republiško prvenstva. 
Doslej so bile končane 3 discipline letošnjega prvenstva Gorenjske. V vseh so 
radovljiški balinarji dosegli popoln uspeh, saj so prvaki tudi v četverkah in v dvojicah. 
Ostalo je le še prvenstvo v zbijanju, ki bo septembra v Tržiču. / F. Praprotnik 
Vir: Glas, 1. 7. 1972 
 
 

☼☼☼☼ 
 

 
Rebec-Humerca prvaka Gorenjske v balinanju. Minulo soboto in nedeljo je bilo na 
vrsti balinarsko prvenstvo Gorenjske v dvojicah. V kvalifikacijskem tekmovanju, ki je 
bilo v Lescah in Škofji Loki, je nastopilo 15 dvojic, izmed katerih so se v finalni del 
prvenstva uvrstile dvojice balinarskih klubov iz Lesc, z Jesenic, iz Kranja (Borec) in 
Radovljice, le-ta pa so se v Kranju pomerile med seboj. Finalne igra so bile zanimive 
in na dokajšnji kvalitetni ravni. Značilo pa je, da so razen Leščanov, ki so izgubili vse 
igra, ostali tekmeci visoko premagali drug drugega. Zmaga je pripadla dvojici Rebec-
Humerca (Radovljica) pred dvojicami Uran-Mejavšek (Jesenice), Škrab-Mlinarič 
(Borec Kranj) in Macuh-Novoselec (Lesce). 



Rezultati: Jesenice : Radovljica 13:4, Borec : Lesce 13:7, Lesce : Jesenice 7:13, 
Borec : Radovljica 2:13, Jesenice : Borec 4:13, Lesce : Radovljica 2:13. 
Prvouvrščeni dvojici sta hkrati dobili pravico do nastopa na republiškem prvenstvu, ki 
bo sredi junija v Sežani. / F. Praprotnik 
Vir: Glas, 22. 5. 1974 
Prvi Rebec. V nedeljo je bilo v Radovljici tekmovanje v balinanju za posameznike. 
Na osnovi predtekmovanj v Lescah in na Jesenicah se je v finale uvrsilo 14 
tekmovalcev.  
Vrtsni red: 1. Jože Rebec (Radovljica), 2. Jože Novak (Vodovodni stolp Kranj), 2. 
Jože Novoselec (Vodovodni stolp Kranj), 4. Franc Šifrer (Borec Kranj). / F. Praprotnik 
Vir: Glas, 15. 6. 1974 
 
 
Turnir ob 10-letnici balinarskega kluba Radovljica. V počastitev 10-letnice obstoja 
balinarskega kluba Radovljica bo v nedeljo, 25. avgusta, ob 8.30 v športnem parku v 
Radovljici svečana otvoritev 9. mednarodnega turnirja za pokal Gorenjske. 
Tekmovanja bodo na baliniščih v Radovljici in Lescah. Razen dveh domačih ekip 
bodo na turnirju sodelovale še ekipe Faleo Buttrio in Alla Pesa iz Italije, Mario 
Gennari z Reke, tekmovalci ljubljanskih balinarskih klubov Šiška, Litostroj, Rožna 
dolina in Zarja, postojnskega Železničarja, Jadrana iz Izole ter Jesenic in Lesc. 
Balinarski klub iz Radovljice, ki je bil ustanovljen marca 1964. leta, ima v svojih vrstah 
50 aktivnih članov in se ponaša že z vrsto vidnih tekmovalnih uspehov. Je večkratni 
gorenjski prvak, lani je osvojil pokal Gorenjske, v slovenski ligi je bil drugi, v zvezni pa 
peti. Razen prizadevnega predsednika Vita Lenaca, tajnika Franja Praprotnika in 
tehničnega vodje Jožeta Rebca, so za te uspehe in vzorno klubsko disciplino 
zaslužni prav vsi člani, ki so popolni amaterji. 
Vir: Glas, 23. 8. 1974 
 

 
Pokal Gorenjske balinarskemu klubu Radovljica. Na IX. mednarodnem 
balinarskem turnirju v nedeljo, 25. avgusta, ki ga je vzorno pripravil v počastitev 10-
letnice obstoja domači balinarski klub, se je pomerilo 11 klubov. Razen dveh domačih 
ekip, so se zanimivih borb na balinišču v Radovljici in Lescah udeležile še ljubljanske 
ekipe balinarskih klubov Litostroj, Zarja, Rožna dolina in Šiška, Železničarja iz 
Postojne, Jadrana iz Izole, Alla Pesa iz Rouk (Italija), M. Gennarii z Reke, ter Jesenic 
in Lesc. Tekmovanje si je ogledalo veliko število gledalcev. Z odlično igrao so 
zmagale prva ekipa BK Radovljica v sestavi Rebec, Humerca, Železnik, Leskovar in 
tako že drugič osvojila pokal Gorenjske. Druga je bila ekipa Zarje Ljubljana, tregja pa 
Železničar Postojna. Pokal in medalje je na zaključku slovesnosti podelil predsednik 
TKSS Radovljica Janko Rozman. / JR 
Vir: Glas, 30. 8. 1974 
 



 
 

Ekipa balinarjev kluba Radovljica, ki je uspešno nastopila na nedeljskem tekmovanju 
za pokal Gorenjske '74, ki je bilo v Radovljici in Lescah. / Foto: S. Vengar. 
Vir: Glas, 30. 8. 1974 
 

☼☼☼☼ 
 
Jože Rebec gorenjski balinarski prvak. Zadnjo septembrsko soboto je bilo na vseh 
treh baliniščih balinarskega kluba Lesce gorenjsko balinarsko prvenstvo v izbijanju. 
Pomerilo se je osem moštev gorenjskih balinarskih klubov. 
Na tekmovanju so bili doseženi zelo dobri rezultati, kar potrjuje podatek, da je bil 
porušen dosedanji odlični rekord Janeza Humerce iz balinarskega kluba Radovljica 
kar za 20 točk. Nov rekord in prvo mesto je dosegel njegov klubski tovariš Jože 
Rebec, ki je zbral kar 600 pozitivnih točk. Drugo uvrščeni Jože Novak iz balinarskega 
kluba Vodovodni stolp Kranj je dosegel 310 točk in enako število tudi Janez Macuh iz 
balinarskega kluba Lesce, ki je osvojil tretje mesto. Četrto in peto mesto sta si delila 
Stene Fister in Franc Šifrer iz balinarskega kluba Borec Kranj, ki sta zbrala vsak po 
260 točk, šesti pa je bil s 120 točkami Jadran Kozamernik iz balinarskega kluba 
Jesenice. 
Jože Rebec je dobil pokal gorenjske balinarske podzveze. / JR 
Vir: Glas, 10. 10. 1975 
 
 

☼☼☼☼ 
 



 
 

Dvostezno balinišče v Športnem parku Radovljica, pred 1985 
Vir: arhiv Lav Sinobad - Đoko 
Op.: Lav Sinobad je prvi iz leve. 

 

 

♣♣♣♣ 
 

Balinanje v Lescah, pred 1946 

 

 
 

Prvo balinišče v Lescah 
Vir: arhiv družine Olip 

 
 
 
 



Balinarski klub Lesce, 1966 
 
Balinarski klub Lesce je bil ustanovljen leta 1966. Sprva so balinali na dveh stezah, 
kasneje so dodali še dve. Leta 1986 so vse štiri steze prekrili. Leta 1988 so zgradili 
so zgradili nove klubske prostore z okrepčevalnico. Objekt je centralno ogrevan, 
načrtujejo pa še izgradnjo balinarske dvorane. Člani so opravili okoli 4.000 
prostovoljnih delovnih ur. 
Klub ima danes 90 članov, 20 igralcev nastopa v raznih ekipah. Igrajo v prvi gorenjski 
ligi, tekmovali pa so že v republiški ligi. Stanko Babič je bil republiški članski prvak, 
Slavko Kosi pa dvakratni mladinski republiški prvak. 
Predsedniki BK Lesce: Franc Korošec (1966-1969), Franc Pušnik (1970-1974, 1985-
1988), Jože Pavlin (1975-1979), Stane Zajc (1980-1984), Peter Dacar (1989-1994), 
Slavko Kosi (od 1995). 
Vir: Balinarski klub Lesce (avtor: Franc Kosi; Leški zbornik 1999) 
 

 
 

Pokrito balinišče v Lescah, 1988 
Vir: Lav Sinobad - Đoko 

 

 
Balinarski klub Alpetour, 1978 

 
Leta 1978 v Radovljici ustanovijo še drugi balinarski klub. Svoje dvostezno igrišče imajo pri 
starem Domu upokojencev (za stavbo Policije). 

Vir: Nastanek in razvoj balinanja v občinah Radovljica, Bled in Bohinj (prejšnja 
občina Radovljica); seminarska naloga (avtor Franc Poljanc, BZS). 
 



 
 

Balinišče pri starem Domu upokojencev, 1983 
Vir: Geodetski zavod RS - uprava Radovljica 

 

 

Balinišče ob starem Domu upokojencev, 2010 
Vir: foto Franc Poljanc (seminarska naloga 2010) 

 
 

 
Balinarski klub Alpetour Radovljica, 1981 
 
Na pobudo Jožeta Rebca se leta 1981 združita BK Radovljica in BK Alpetour v en 
klub BK Alpetour Radovljica. Leta 1985 se je dvostezno balinišče v Športnem parku 
Radovljica razširilo na štiri steze. 
Vir: Nastanek in razvoj balinanja v občinah Radovljica, Bled in Bohinj (prejšnja 
občina Radovljica); seminarska naloga (avtor Franc Poljanc, BZS). 
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