
Z A P I S N I K

Redne letne skupščine OBZ Slovenska Istra Koper,
ki je bila v ponedeljek, dne 23. 03. 2014, ob 17.00 uri, v sejni dvorani KS Semedela n

a Jurčičevi 2 v Kopru.

Prisotni: Pavlič I.-predsednik Zveze, Marinko P. (Trta I), Černe S., Jakomin Z. (Trta II)- 
kot člani IO Zveze, Žikovič J.-presednik NO Zveze, Koren V.-računovodja, Taškar Z.-
častni član Zveze, Filipčič D.-član NO Zveze ter predstavniki klubov in društev; Kleva 
M.-Korte, Pahor B. In Žbogar S.-Modri val, Podgornik I.-4.julij, Mahne B.-Luka Koper, 
Šukljan B. In Vadnov B.-Oljka Škofije, Treskavica M.-Jadran Izola, Aščič P. In Grižon 
A.-Mlinar Padna, Ivanič S.-Antena Portorož, Mezgec B.-2. Oktober Pobegi. 
Odsotni vabljeni: Sandi Kofol-Predsednik BZS, Sonja Poljšak-Predsednica ŠZ Koper, 
Štefančič T.-član IO Zveze, Koprivec C.-predsednik disciplinske komisije Zveze, 
predstavniki klubov: Lucija (delegat), Jagodje Dobrava (delegat), Hrvatini (delegat), ŽBS 
Luka Koper. 

Predsednik Pavlič Ivan je uvodoma pozdravil prisotne funkcionarje OBZ in delegate. 
Posredoval je opravičilo predsednika disciplinske komisije Koprivec V. in predsednika 
BZS, Kofol S. ki se zaradi osebnih razlogov nista mogla udeležiti skupščine ter nato 
izrekel prisrčno dobrodošlico vsem predstavnikom klubov in društev Zveze.

Predsednik Zveze ugotavlja, da je na Skupščini prisotnih 11 od 13 delegatov in je 
Skupščina sklepčna.

Predlagan je bil sledeči dnevni red:

1. Potrditev zapisnika redne skupščine 2014,
2. Imenovanje delovnega predsedstva, verifikacijsko-volilne komisije in dveh 

overiteljev,
3. Poročila: - Predsednika Območne balinarske zveze,

                      - Predsednika Tekmovalne komisije in Strokovnega sveta, 
                      - Predsednika Sodniškega zbora,
                      - Predsednika Komisije za delo z mladino,

         - Predsednika Disciplinske komisije,
1. Informacija o zaključnem računu za leto 2014 in poročilo Nadzornega odbora,
2. Razprava o poročilih in glasovanje o potrditvi le teh, 
3. Predlog finančnega načrta za leto 2015,
4. Tekoče zadeve in razno
⁃ Imenovanje dveh delegatov za Skupščino BZS 2015 v Ljubljani,
⁃ Sestanek Predsednikov klubov in OBZ na temo »Pridobivanje mladih balinarjev«,
⁃ Določitev prizorišč finalov območnih prvenstev,
⁃ Mednarodni turnir parov,
⁃ Predlogi za selektorja območne zveze.

Sprejme se sklep: Dnevni red je bil v predlagani obliki enoglasno sprejet.



Ad 1.
Sprejme se sklep: Zapisnik redne in redne volilne Skupščine 2014 se enoglasno potrdi.

Ad 2.
Za delovno predsedstvo so bili predlagani sledeči: Pavlič I. – predsednik, Černe S. in 
Taškar Z. – člana, za verifikacijsko komisijo Kleva M., Treskavica M. In Filipčič D., za 
zapisnikarja Marinko P. ter za overovitelja zapisnika Žiković J. in Jakomin Z.

Sprejme se sklep: Enoglasno se potrdi delovno predsedstvo skupščine.

Ad 3.
Poročila so podali:

a) Predsednik Ivan Pavlič (Priloga 1)
b) Predsednik tekmovalne komisije in strokovnega sveta Sandi Černe (Priloga 2)
c) Predsednik sodniškega zbora Zvezdan Jakomin (Priloga 3)
d) Predsednik komisije za delo z mladino Toni Štefančič–prebral predsednik Pavlič 

(Priloga 4)
e) Predsednik disciplinske komisije Ciril Koprivec–prebral predsednik Pavlič 

(Priloga 5)

Ad. 4
Informacijo o zaključnem računu je podal blagajnik Koren V., ki pove, da je OBZ 
Slovenska Istra v lanskem letu poslovala pozitivno. Z Poleg tega je Zveza v letošnje leto 
prenesla 900 €, ki jih je v letu 2013 pridobila s strani BZS za delo z mladimi, sredstva še 
niso bila porabljena bodo pa porabljena skladno s svojim namenom. Opozori, da dva 
kluba del sredstev (članarina in sodniški stroški) nista poravnala do konca leta 2014, zato 
je nekaj negativnih odprtih postavk prenesenih v leto 2015. 
Zveza je imela v letu 2014 povišane prihodke in odhodke zaradi organizacije Evropskega 
prvenstva. Sredstva za EP so bila ločena od rednega letnega finančnega plana zveze.
Predsednik nadzorne komisije, Žikovič J. vsem prisotnim pove, da se je komisija pred 
Skupščino sestala in pregledala finančno poročilo. Komisija ni zaznala nepravilnosti zato 
je Skupščini predlagala sprejetje finančnega poročila (priloga 6).

Ad. 5
Mahne B. prisotnim poda mnenje kako naj bi se mladina razdelila in tekmovala pod 
enotno ekipo zveze. Klubi lahko nekaj prispevajo za mlade, vendar je po njegovem 
mnenju težko v klubih delati z mladino. Poleg tega prisotnim svetuje, da v kolikor mladi 
pridejo v klub naj jim le ti zaračunajo članarino saj naj bi bil le tak način uspešen za 
ohranitev kadra in resnosti.

Šukljan B. izpostavi, da v klubih bolj kot pomanjkanje mladih primanjkuje kadra srednje 



generacije. Poleg teg izpostavi, da se BK Oljka Škofije zdi sporno, da majhni klubi 
»subvencionirajo« BZS in območno zvezo, zato tudi predlaga ukinitev članarine do BZS 
in zmanjšanje članarine do OBZ. Sledi daljša razprava vseh prisotnih na to tematiko.

Jakomin Z. poda pripombo na poročilo za delo z mladino. V letošnjem letu se obetajo 
območna tekmovanja za mlade zato naproša vse pristojne za ridobitev seznama 
tekmovanj, da lahko delegira sodnike.

Pahor B. zvezi predlaga, da sprejme oz. preuči možnost, da bi vsak klub, ki želi 
tekmovati in delovati v zvezi v svojih sredinah obvezno pridobi vsaj enega člana pod 18. 
letom starosti.

Kleva M. predsednika Zveze pozove naj razkrije imena klubov, ki so dolžniki do zveze. 
Predsednik Pavlič prisotne seznani, da so bili na dan 31.12.2014 to BD Lucija in BK 
Mlinar Padna, vendar je Mlinar Padna članarino poravnalo v januarju 2015. Na to 
vprašanje predstavnik BK Mlinar Padna, Grižon A., protestno zapusti Skupščino. 

Taškar Z. prisotne opozori, da nekateri klubi ne plačujejo redno članarine in ostalih 
obveznosti do zveze ter je le to nepravilno in ne portno do drugih klubov, ki svoje 
obveznosti rešujejo pravočasno. 

Ivančič S. pripomne naj se klubi sami zazrejo v svoje sredine in skušajo sami urediti 
določene problematike kot je primanjkovanje kadra in financ. V kolikor v tem trenutku ni 
finančne rešitve predlaga klubom, da se pridružijo rekreaciji. Rezerve so samo v klubih. 
Poleg tega pripomne, da bi se lahko lansko leto ko je bilo EP še nekoliko dodatno moči 
usmerilo v promocijo balinanja saj je bil to edinstven dogodek na naših tleh in enkratna 
priložnost za še obsežnejšo promocijo.

Sprejme se sklep: Vsa poročila organov in komisij OBZ, kot tudi finančno poročilo za 
leto 2013 se potrdijo.

Ad. 6
Predsednik Pavlič I. vsem prisotnim predstavi finančni načrt za leto 2015, kjer predstavi 
predvidene prihodke, odhodke, različne postavke in konte. Delegatom tudi obrazloži, da 
so predvideni prihodki v letošnjem nekoliko zmanjšani zaradi racionalizacije poslovanja.

Sprejme se sklep: Finančni načrt za leto 2015 se sprejme.

Predstavnik BK Oljka Škofije, Šukljan B., predlaga, da vodstvo zveze preuči možnost 
zmanjšanja članarine in možnost oz. Rešitev, da v območni ligi klubi nebi plačevali 
sodniških stroškov. Na to temo poda pripombo tudi Ivančič S., ki predlaga ustanovitev 
delovnega telesa, ki se bo ukvarjalo  navedeno problematiko. 

Sprejme se sklep: Zveza bo organizirala tečaj za sodnike, tako, da bo vsak klub lahko 
imel vsaj enega sodniškega predstavnika v svojih vrstah. 



Ad. 7
a) Sprejme se sklep: Zvezo bosta na Skupščini BZS zastopala Predseednik Ivan Pavlič 
in Miran Kleva. 

b) Predsednik Pavlič prisotne še enkrat opozori, da bo zveza sklicala sestanek vseh 
Predsednikov klubov zveze na temo »Delo in pridobivanje mladih balinarjev«. Naproša 
vse, da se sestanka udeležijo.

c) Predsednik tekmovalne komisije, Černe S. Z prisotnimi uskladi termine in prizorišča 
finalov območnih tekmovanj.

d) Sekretar Marinko prisotne seznani z možnostjo organizacije Mednarodnega turnirja 
dvojic, kateri bi bil uvrščen na mednarodni koledar in bi zajemal celotno območje obale 
(vsi klubi). Zato navzoče povpraša po zainteresiranosti klubov za sodelovanje v skupnem 
projektu. Večina klubov se z predlaganim strinja.

Sprejme se sklep: Zveza pripravi natančnejši opis načrta in finančni plan izvedbe 
Mednarodnega turnirja dvojic. 

e) Predsednik zveze navzoče predstavnike klubov pozove, da podajo predlog za 
selektorja vseh reprezentanc zveze.

Sprejme se sklep: Za selektorja reprezentanc zveze se imenuje Černe Sandija.

f) Podeli se pokale za Žensko ligo OBZ Slovenska Istra 2014 in medalje iz območnega 
tekmovanja ženskih dvojic 2014.

Skupščina je bila zaključena ob 19:20 uri.

         Zapisnikar:                                            žig:                                          Predsednik:
    Marinko Primož                                                                                         Pavlič Ivan

                                                                                                                     Overovitelja:
                                                                                                                   Jakomin Zvezdan 

                                                                                                                     Žiković Josip

Dostavljeno:     - arhiv (tu),
- klubom, društvom in sekcijam OBZ,
- članom IO OBZ,
- organom OBZ,
- strokovnemu sodelavcu OBZ,
- računovodji,



- BZS.


