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

Koper, 06. 02. 2013 
 

Z A P I S N I K 
 

11. redne seje Izvršnega odbora OBZ Slovenska Istra Koper,  
ki je bila v ponedeljek, dne 04. 02. 2013, 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., Černe S., 
Filipčič M. kot člani IO OBZ. 
Odsotni: Koprivec C. kot član IO, Koren V. kot blagajnik OBZ. 
Opravičeno odsotni:  Taškar Z. kot Strokovni sodelavec OBZ. 
 
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 10. redne seje IO OBZ, 
2. Pregled plačila članarine za leto 2013, 
3. Dogovor o sklicu letne skupščine OBZ, 
4. Komisija za delo z mladino: 

- Poročilo o dosedanjih zimskih treningih in nadaljnem delu,  
- Poročilo o nastopu mladincev in dečkov naše OBZ na srečanju štirih regij v 

Poreču,  
- Nastop ekipe mladincev pod imenom naše OBZ v državni mladinski ligi 2013,  
- Tekoča problematika in razno.  

5. Tekoče zadeve in razno: 
- Vzpostavitev spletne strani OBZ – informacija 
- Pravilnik Tekmovanj OBZ Slovenske Istre Koper 
- Predlog predsednika strokovnega sveta OBZ 

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

Ad 1. 
Predsednik Pavlič vse prisotne seznani z vsebino zapisnika 10. redne seje IO. Prisotne na seji 
se seznani, da je potrebno popraviti Sklep Ad 5., točka 1 z zapisnika 10. redne seje: IO OBZ 
odobri izplačilo 390 € potnih stroškov Klevi Miranu, ki so nastali zaradi poteka ziskih 
treningov z mladimi v naši OBZ. To je 6 treningov po 3 ure. Rezervacijo dvorane za treninge 
bo krila OBZ. Plačilo kilometrine je OBZ nakazala na TRR zgoraj navedenega trenerja. Vse 
treninge usklajuje in koordinira Miran Kleva, namenjeni pa so tako dečkom kot tudi 
mladincem naše OBZ. 
 
Sprejme se sklep: Zapisnik 10. redne seje se z popravkom Ad 5., točka 1 potrdi. 
 
 

Ad 2. 
Sprejme se sklep: Pregled plačila članarine 2013 izvedeta sekretar in blagajnik OBZ. 
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Ad 3. 
Sprejme se sklep: Letna skupščina OBZ Slovenska Istra Koper za leto 2013 bo 21. 03. 2013 
ob 17.00 uri v dvorani KS Semedela. Posamezni organi OBZ pričnejo z vsemi potrebnimi 
aktivnostmi za izvedbo letne skupščine.  
 
 

Ad 4. 
a) Predsednik za delo z mladino poroča, da so do sedaj izvedli 4 treninge. Prihajali so 

večinoma dečki in mladinci. Opozori, da jih je po njegovem mnenju malo, nad udeležbo in 
odzivom, predvsem staršev ni zadovoljen. Pove, da je na treninge prišlo tudi 5-6 novi 
dečkov. Otroci po večini prihajajo izmenično, na vsakem treningu pa jih je cca. 8-10. 
Poleg tega je Koper gosstil že dva srečanja z reprezentanti in sicer v dvorani Luke in na 
Markovcu. Mladincem in dečkom so se pridružili tudi vrstniki in Sežane in Postojne in pod 
vodstvom Borčnika, Janžiča in Kozjeka vneto trenirali.  
Opozori, da najemnina dvorane za srečanja in treninge ni poravnana. IO Klevo opozori, da 
je že sprejel sklep na to temo (10. redna seja, Ad. 5, točka 2), najemnina dvorane bo 
plačana; predsednik za delo z mladino naj pridobi in se pogodi za ceno dvorane po načelu 
»dobrega gospodarja«. 
 

b) Na srečanju štirih regij v Poreču so nastopali mladi balinarji U-14 in U-18 v disciplinah 
dvojica, posamezno, igra v krog, natančno izbijanje, hitrostno izbijanje in štafeta. OBZ 
Slovenska Istra je bil aokrepljena z igralci iz OBZ Sežana in OBZ Postojna. Naši balinarji 
so zasedli skupno drugo mesto. Srečanja pa niso zgolj tekmovalnega značaja, ampak so 
pomemben športni dogodek, kjer se mladi balinarji med seboj družijo, razvijajo prijateljstva 
in nabirajo pomembne mednarodne tekmovalne izkušnje. Ob enem pa ob njih prihaja do 
izmenjave mnenj in novih idej s strani strokovnih delavcev, ki aktivno vodijo mlade 
balinarje v svojih regijah.  
Kleva poleg tega omeni, da so nastali dodatni v naprej nedogovorjeni potni stroški za 
prevoz v Poreč. 
 
Sprejme se sklep: Novonalstale potne stroške za prevoz v Poreč, za katere vodstvo  ni bilo 
obveščeno se ne izplačajo. Za prevoz je bil odgovoren predsednik OBZ, organiziran je bil 
prevoz s kombijem. 
 

c) Kleva predstavi problem registracije tekmovalcev za tekmovanje v državni ligi mladincev. 
Tekmovalci z dvojno registracijo v državni mladinski ligi lahko igrajo le pod imenom OBZ, 
vendar po takem B.K. Korte niso upravičene do prejema sredstev s strani občine Izola. 
Vname se vneta debata. 

 
Sprejme se sklep: Predsednik OBZ se bo do 7.2.2013 sestal z g. Andrejem Bertokom, 
direktorjem Centra za šport, kultuo in prireditve Občine Izola in se skušal dogovoriti za 
tekmovanje ekipe mladincev pod imenom OBZ, s tem, da BK Kortam ne izpadejo sredstva 
iz proračuna občine  namenjena tekmovaju v ligi mladincev. Če zadeva ne bo mogoča bodo 
Korte prijavile svojo ekipo brez dveh igralcev z dvojno registracijo. Mladina ne sme biti 
oškodovana ter ne sme čutiti »pregrad« med klubi in OBZ. 
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d) Predsednik za delo z mladino poroča o udeležbi na okrogli mizi BZS na temo »Delo z 
mladimi«. Predstavi tematiko, probleme in morebitne rešitve. Izpostavi, da v naši OBZ 
nimamo trenerjev, ki bi bili pripravljeni delati z mladimi. Poleg tega pove, da je BZS na 
račun OBZ nakazala donacijo v višini 1.000 € za razvoj in pomoč pri delu z mladimi – 
vzpostavitev regijskega centra. V ta namenm je Kleva že pripravil program (Priloga 1 k 
zapisniku).  
 
Sprejme se sklep: Program dela z mladino za leto 2012 bo IO OBZ obravnaval na 
naslednjih sejah.  
 

 
Ad 5. 

a) Spletna stran OBZ je v izdelavi. Spletna domena www.obz-slovenskaistra.si je registrirana. 
Trenutno potekajo zaključna dela. Predvideno bo stran na razpolago do konec februarja 
2013. Klube in društva se bo ob vzpostavitvi pisno obvestilo o delovanju. Strošek 
vzpostavitve in vzdrževanja za dve leti bo 320 € z DDV, ki bodo pridobljena iz donacijskih 
sredstev. 

 
b) Predsednik tekmovalne komisije pojasni, da je v pripravi Tekmovalni pravilnik OBZ 

Slovenska Istra za območna tekmovanja, ki bo združil vse dosedanje sklepe IO, prvila o 
ligaškem tekmovanju, sistemu igranja, kaznovanju itd. Pravilnik pripravljata Predsednik 
tekmovalne komisije in Predsednik sodniškega zbora OBZ.  

 
Sprejme se sklep: Na naslednji seji IO OBZ bo v obravnavi Tekmovalni pravilnik OBZ 
Slovenska Istra, ki bo nato objavljen na spletni strani OBZ.  
 

c) Predsednik strokovnega sveta poda predlog (Priloga 2 k zapisniku ) na sklep IO OBZ z 8. 
seje pod Ad.7 z dne 22.6.2012. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri 
 
 
         Zapisal:                                            žig:                                              Predsednik: 
    Marinko Primož                                                                                         Pavlič Ivan 
 
 
 
 
 
Dostavljeno:     - arhiv (tu) 

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

 
 


