
OBMOČNA BALINARSKA ZVEZA 
SLOVENSKA ISTRA KOPER 
I z v r š n i  o d b o r  OBZ,  
Jurčičeva 2, 6000 Koper 

Koper, 30. 11. 2012 
 

Z A P I S N I K 
 

10. redne seje Izvršnega odbora OBZ Slovenska Istra Koper,  
ki je bila v četrtek, dne 29. 11. 2012, ob 18.00 uri, v prostorih OBZ na Jurčičevi 2 v Kopru. 

 
Prisotni: Pavlič I., Marinko P., Jakomin Z., Kleva M., Filipčič D., Žiković J. kot člani IO 
OBZ, Taškar Z. kot strokovni sodelavec OBZ, Koren V. kot blagajnik. 
Odsotni: Koprivec C., Filipčič M. kot člani IO,  
Opravičeno odsotni: Černe S. kot član IO. 
 
Predsednik Pavlič je pozdravil prisotne, preštel člane IO in ugotovil, da je le ta sklepčen, nato 
je odprl sejo. 
 
Predlagan in sprejet je bil sledeči dopolnjeni dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje IO OBZ, 
2. Memorial Jožeta Rebca v Ljubljani: organizacija delegacije, okrogla miza na temo 

»Delo z mladimi« 
3. Korespondenčna skupščina BZS v decembru 2012 
4. Predlog določitve višine članarine OBZ za leto 2013 
5. Delo z mladimi v OBZ, dokončni dogovor glede zimskih treningov 
6. Srečanje mladih štirih regij v decembru 2012 
7. Tekoče zadeve in razno: 

- Pavšalni sodniški stroški 
 
Sprejme se sklep: Dnevni red je bil v predlagani obliki enoglasno sprejet. 
 
 

Ad 1. 
Predsednik Pavlič vse prisotne seznani z vsebino zapisnika 9. redne seje IO. Prisotni na 
zapisnik ne podaja ugovorov. Marinko Primož prisotne seznani, da na današnji seji zaradi 
odsotnosti Predsednika tekmovalne komisije ne bo realiziran sklep IO OBZ 9. redne seje pod 
točko ad.4. Vsebina se prestavi na naslednjo 11. redno sejo IO OBZ. 
 
Sprejme se sklep: Zapisnik 9. redne seje se potrdi.  
 
 

Ad 2. 
Marinko poroča o sklepu IO BZS glede Memoriala Jožeta Rebca, ki bo dne, 8. decembra s 
pričetkom ob 9.00 uri v Ljubljani.  
 
Sprejme se sklep: Delegacijo OBZ Slovenska Istra bo na Memorialu vodil predsednik Ivan 
Pavlič. IO je podal predlog širšega kroga kandidatov za reprezentanco OBZ, ki bo igrala na 
Memorialu v Ljubljani, sekretar pa je zadolžen za dokončne dogovore. G. Klevo se hkrati 
poziva, da se udeleži Okrogle mize na temo »Delo z mladimi« ter zastopa interese naše OBZ.  
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Ad 3. 
Sprejme se sklep: Delegata naše OBZ za korespondenčno skupščino BZS v decembru 2012 
sta Ivan Pavlič in Zdravko Taškar. 
 

Ad 4. 
Marinko pove, da je IO BZS na svoji zadnji seji sprejel višino članarine BZS za leto 2013. Ta 
ostaja že nekaj let nespremenjena. Člani IO OBZ predlagajo, da se tudi v OBZ članarine ne 
poviša in se jo ohrani na enaki ravni kot lani. 
 
Sprejme se sklep: Članarina OBZ Slovenska Istra Koper za leto 2013 ostaja enaka kot v letu 
2012 in sicer:    - 190 € državni ligaši 
    - 190 € območna liga OBZ  
    - 110 € članice OBZ, ženska liga 
    -   70 € rekreacijska liga 
OBZ bo klubom v začetku januarja izstavila račun, le ti pa so ga dožni poravnati najkasneje 
do 31. 1. 2013.  
 

Ad 5. 
Predsednik Pavlič prisotne seznani, da je predsednik komisije za mladino, g. Miran Kleva do 
sedaj uspel pridobiti dve ponudbi Trenerjev balinanja, ki bi čez zimo opravili treninge z 
mladimi na obali. To sta g. Rebec Matej in g. Ritoša Goran. Poleg tega predstavi finančne 
zmožnosti naše OBZ in predlaga, da bi skupno izvedli 6 treningov (2x mesečno). Po daljši 
razpravi se ugotovi naslednje: 
 
Sprejme se sklep: IO OBZ odobri 390€ za zimske treninge z mladimi pod vodstvom g. 
Ritoša Gorana. To je 6 treningov po 3 ure (65€ / trening). Rezervacijo dvorane bo krila OBZ. 
Plačilo treningov bo OBZ nakazala na TRR zgoraj navedenega trenerja po izvedbi treningov. 
Vse treninge bo usklajeval in koordiniral g. Miran Kleva, namenjeni pa so tako dečkom kot 
tudi mladincem naše OBZ. 
 
Sprejme se sklep: Predsednika komisije za mladino, g. Mirana Klevo, se zadolži, da se 
dogovori o vseh podrobnostih z g. Ritošo  glede izvedbe treningov. Termini, način in izvedba 
treningov so v celoti prepuščeni g. Klevi. Poleg tega naj se dogovori za rezervacijo ene izmed 
dveh dvoran v Kopru za namen treningov (Luka Koper ali Markovec)  ter v skladu z načelom 
»dobrega gospodarja« izbere bolj ugodno ponudbo rezervacije.  
 
Sprejme se sklep: 16.12.2012 bo, pod organizacijo BK Korte, v Kopru potekalo druženje 
mladih z slovenskimi reprezentanti (treningi). OBZ zaradi tega ne bo prispevala finančnih 
sredstev. Poziva pa se g. Klevo, da na treninge vključi tudi preostale mladince in dečke iz 
naše OBZ.  
 

Ad 6. 
Zdravko Taškar pove, da je s strani predsednika IBS prejel povabilo na »Tradicionalno 
srečanje mladih štirih regij«, ki bo na sporedu predvidoma 28. decembra 2012 v Poreču. 
Nastopajo dečki (U-14) in mladinci (U-18) s po petimi igralci v vsaki kategoriji. Člani IO to 
srečanje vneto podpirajo in pozdravljajo. Poleg tega Taškar vse prisotne seznani, da je v letu 
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2013 naša OBZ na vrsti za izvedbo Tradicioalnega turnirja štirih regij za veterane. Poziva, da 
se priprave pričnejo v čim krajšem času. 
 
Sprejme se sklep: Taškar Zdravko in Kleva Miran uredita vse potrebne formalnosti za 
udeležbo na tradicionalnem četveroboju v Poreču (sestava reprezentance, dogovori z IBS, 
vodenje reprezentance...). Delegacijo v Poreču bo vodil predsednik Ivan Pavlič, ki poskrbi za 
oblačila in prevoz. 
 

Ad 7. 
-Pavšalni sodniški stroški: Predlaga se, da se pavšalni materialni sodniški stroški dvignejo iz 
25,00 € na 25,16 € zaradi usklajevanja z ceno potnih stroškov in obračuna kilometrine 
sodnikov.  
Sprejme se sklep: Pavšalne materialne sodniške stroške (potne stroške) se dvigne na 25,16 € 
in se jih skladno z spremembo državnega Pravilnika o višini kilometrine usklajuje brez 
dodatnih sklepov IO. Sklep stopi v veljavo s 1.1.2013 in velja za vsa območna tekmovanja.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri 
 
 
         Zapisal:                                            žig:                                              Predsednik: 
    Marinko Primož                                                                                         Pavlič Ivan 
 
 
 
 
 
 
 
Dostavljeno:     - arhiv (tu) 

- klubom, društvom in sekcijam OBZ 
- članom IO OBZ 
- blagajniku 
- strokovnemu sodelavcu OBZ 
- BZS 

 


