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Z A P I S N I K 
 

7. redne seje Izvršnega odbora OBZ Slovenska Istra Koper,  
ki je bila v sredo, dne 09. 05. 2012, ob 18.00 uri, v prostorih OBZ na Jurčičevi 2 v Kopru. 

 
Prisotni: Pavlič I., Marinko P., Jakomin Z., Černe S., Kleva M., Filipčič D. kot člani IO 
OBZ, Koren V. kot blagajnik 
Odsotni: Taškar Z., Koprivec C., Filipčič M., Žiković J. 
Odsotni vabljeni:  Jakomin D. 
 
Predsednik Pavlič je pozdravil vse prisotne in podal opravičilo o odsotnosti Taškar Z. in 
Jakomin D., ki se iz osebnih razlogov nista mogla udeležiti seje. 
 
Predlagan in sprejet je bil sledeči dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje IO OBZ, 
2. razprava o delovnem načrtu kandidata za predsednika komisije za mladino, g. Kleve 

Mirana ter imenovanje novega predsednika le te, 
3. organizacija in dogovor o prihodnjem delu v OBZ po predstavitvi novih funkcionarjev 

in primopredaja poslov, 
4. problematika o plačilu kotizacije na območnih prvenstvih OBZ, 
5. predlog sodniške komisije o spremembi sodniških pravil in višini sodniške takse v 

območni ligi,  
6. pregled plačila kazni zaradi neudeležbe na območnih prvenstvih iz lanske sezone, 
7. predlog predsednika tekmovalne komisije o višini denarne kazni zaradi neudeležbe na 

območnih prvenstvih, 
8. predlog o postavitvi internetne spletne strani OBZ,  
9. poročilo delegatov OBZ iz redne in volilne skupščine BZS, 
10. tekoče zadeve in razno. 

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

Ad 1. 
Blagajnik Koren V. poroča, da kljub poslanim opominom za plačilo članarine za leto 2012, 
BD Oljka Škofije le te še ni poravnala. Pozove se jih naj to storijo v čim krajšem času, saj bo 
v nasprotnem primeru IO OBZ urgiral v skladu z disciplinskim postopkom. Poleg tega je 
blagajnik poročal, da so iz leta 2011 še vedno neplačniki, ki niso porvnali kazni zaradi 
neudeležbe na območnih prvenstvih. Tudi za slednje v primeru neplačila sledi disciplinski 
postopek.  
 
Disciplinski sodnik, Černe S. poroča, da je prejel pritožbo BK 4. julij na izrečeno kazen zaradi 
neudeležbe na območnem prvenstvu (natančno zbijanje) iz lasnke sezone. Disciplinski sodnik 
pridobi vso potrebno dokumentacijo, dokazila BK 4. julij  in sodniško poročilo (Šafhalter Ž., 
Centa V., Centa T. in Vejnović V.) in bo le to predano v razpravo na naslednji seji IO OBZ.  
 
Sprejme se sklep: Zapisnik 6. seje se, z zgoraj navedenimi dopolnili, potrdi.  
 

Ad 2. 
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Kandidat za Predsednika za delo z mladino, Kleva M., predstavi svoj star in nov program dela 
(priloga 1 in 2), kjer poudari predvsem organizacijo poletnega balinarskega kampa, 
tekmovanje mladinske reprezentance OBZ v zimski ligi na Luki in 1x tedensko vodenje 
trenigov v zimskem terminu (dvorana Luke Koper, Antene ali Markovec – po dogovoru). 
Člani IO se z predstavljenim programom strinjajo, da se ga izvede v okviru finančnih 
zmožnosti v največjem možnem obsegu. Predsednik Pavlič Poudari, da bo OBZ plačevala 
(delo, potni stroški) zgolj za enega trenerja in ne dveh istočasno. Kleva M. prične izvajati 
zastavljene cilje v skladu z rednim dogovorom z predsednikom OBZ Pavlič I.. 
 
Sprejme se sklep: IO OBZ potrdi Klevo Mirana kot predsednika komisije za delo z mladino 
v mandatnem obdobju 2012-2015. 
 

Ad 3. 
Primopredaja poslov je bila delno že izvršena, delno pa bo v naslednjem tednu. Prejšnji 
sekretar Taškar Z. je Marinko P. že predal osnovno papirologijo, dokumente, računalniške 
datoteke, bančno kartico, da lahko OBZ nemoteno deluje. Prav tako je bila izvršena 
primopredaja dokumentacije predsedniku tekmovalne komisije Černe Sandiju. Primopredaja 
poslov predsedniku sodniške komisije se bo zgodila 10.5. 2012 na zboru sodnikov OBZ. 
Celoten preostali arhiv OBZ, ki ga hrani Taškar Z. bo po dogovoru prenesen in predan v toku 
tega meseca. 
 
Blagajnik, Koren V. poroča o težavah, ki so nastale zaradi prepoznega zahtevka o izplačilu 
pavšalnih materialnih sodniških stroškov iz lanske sezone. 
 
Sprejme se sklep: Sodniki bodo na sodniškem zboru prejeli obrazec »Sodniško poročilo«, ki 
ga morajo, zaradi izplačila potnih in ostalih stroškov po vsakem končanem prvenstvu OBZ 
posredovati na naslov OBZ: Jurčičeva 2, 6000 Koper, ali po emailu: scerne@gmail.com. 
Predsednik tekmovalne komisije bo vodil arhiv in o tem redno obveščal blagajnika OBZ. 
Izplačilo bo potekalo vsake 3 mesece na TRR.  
 
Blagajnik Koren V. je prejel zaostal zahtevek sodniške komisije za izplačilo sodniških 
stroškov za leto 2011. 
 
Sprejme se sklep: OBZ poravna lanske pavšalne materialne sodniške stroške v višini 673,40 
€. 
 

Ad 4. 
Sprejme se sklep: Prijave na območna prvenstva se prejemajo samo do izteka roka prijave, ki 
je naveden v tekmovalnem koledarju za leto 2012. Obvezo do vsaj enega tekmovalca na vseh 
prvenstvih OBZ imajo državni ligaši (Antena, Korte, Luka, Lucija, Mlinar, Modri val, Trta) in 
območni ligaši (Oljka Škofije, 4. julij, Jadran Izola, Jagodje Dobrava, Hrvatini, Trta II, 
Pobegi). Plačilo startnine v višini 8€ za vsakega naslednjega tekmovalca je potrebno poravnati 
do začetka tekmovanja na TRR OBZ Slovenska Istra Koper: 10100-0034634621 s pripisom 
»plačilo kotizacije za (npr.) člani posamezno«. Vsi tekmovalci so dolžni pred pričetkom 
tekmovanja sodniku pokazati potrdilo o plačilu, v kolikor ga nimajo pa morajo startnino 
poravnati na kraju tekmovanja ter od sodnika prejeti blagajniški prejemek. V nasprotnem 
primeru mu sodnik ne bo dovolil tekmovati.  



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

Koper, 10. 05. 2012 
 

 - 3 - 

 
Ad 5. 

Sprejme se sklep: Višina pavšalnih materialnih sodniških stroškov za tekme območne lige 
ostaja nespremenjena v višini 25€. Sodniki v območni ligi ostajajo. Sodniška komisija preuči 
predlog o domačih sodnikih v naslednji sezoni, IO OBZ bo o tem razpravljal pred pričetkom 
jesenskega dela lige.  
 

Ad 6. 
Sprejme se sklep: Pozove se vse klube, ki še niso poravnali kazni, da le to storijo v 
najkrajšem možnem času. V nasprotnem primeru bo stekel disciplinski postopek.  
 

Ad 7. 
Sprejme se sklep: Denarna kazen v višini 75,11 € (polovica 37,55€) ostaja nespremenjena in 
se ne poviša. Sodniki so dolžni na OBZ pošiljati sodniška poročila, disciplinski sodnik pa 
voditi arhiv in vse evidence prisotnosti na območnih tekmovanjih. V primeru neplačila 
denarne kazni se bo vsa dokumentacija posredovala disciplinski komisiji.  
 

Ad 8. 
Tajnik, Marinko P. pove, da so v teku pogovori o postavitvi internetne spletne strani OBZ. 
Predlaga, da se vsem obrtnikom in podjetnikom iz vrst balinarjev naše OBZ omogoči 
reklamiranje svoje dejavnosti na spletni strani za neko simbolično vsoto (ni še določena) ter s 
tem pokrije del stroškov delovanja le te. Vsem klubom bo v kratkem poslan dopis z vsemi 
informacijami v zvzezi s tem.  
 

Ad 9. 
Delegata OBZ Slovenska Istra, Marinko in Pavlič, podata poročilo iz redne volilne skupščine 
BZS, ki je bila v Ljubljani, dne 12.4.2012, ob 17.00 uri. Opomnita predvsem, da ima BZS 
novega predsednika Kofol Sandija, nato pa predstavita še vse nove funkcionarje BZS. 
 

Ad 10. 
Pod točko razno blagajnik Koren V. opozori, da je potrebno novonastali ženski ekipi ŽBS 
Luka Koper posredovati opozorilo, da v čim krajšem času posredujejo davčno številko.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri 
 
 
         Zapisal:                                            žig:                                              Predsednik: 
    Marinko Primož                                                                                         Pavlič Ivan 
 
 
 
 
Dostavljeno:     - arhiv (tu) 

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

 


