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Z A P I S N I K 
 

8. redne seje Izvršnega odbora OBZ Slovenska Istra Koper,  
ki je bila v četrtek, dne 21.06.2012, 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., Žiković J. kot 
člani IO OBZ, Taškar Z. kot strokovni sodelavec OBZ. 
Odsotni: Koprivec C., Filipčič M. kot člani IO, Koren V. kot blagajnik. 
 
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 dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje IO OBZ, 
2. Pregled, dogovor in potrditev programa dela z mladino (Kleva M.), 
3. Pregled plačila kazni zaradi neudeležbe na območnih prvenstvih (lanska in letošnja 

sezona), 
4. Obravnava ugovora zoper plačilu kazni zaradi neudeležbe na območnih prvenstvih s 

strani BK 4. julij in BK Hrvatini, 
5. Pregled plačila članarine – BK Oljka Škofije 
6. »Dan ženskega balinanja« - obvestilo in organizacija prevoza vseh interesentk, 
7. Tekoče zadeve in razno: 

 Informacija glede spletne strani OBZ 
 

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

Ad 1. 
Predsednik Pavlič vse prisotne seznani z vsebino zapisnika 7. redne seje IO. Prisotni na 
zapisnik ne podaja ugovorov. 
 
Sprejme se sklep: Zapisnik 7. redne seje se potrdi.  
 
 

Ad 2. 
Predsednik Pavlič razloži predsedniku za delo z mldino, Klevi Miranu, da podpira njegov 
program in se bo trudil, da se le tega izpolni v največjem možnem obsegu. Klevi poleg tega 
predlaga naj v čim krajšem času prične z delom. Potrebno je poiskati trenerja ter ob 
morebitnem večjem številu dečkov in mladincev še dodatnega trenerja, ki bi bila pripravljena 
delati z mladino. Število trenerjev bo odvisno predvsem od števila dečkov in mladincev. 
Kleva ob tem pove, da je po njegovi oceni na obali 5-10 dečkov in mladincev. Predsednik 
naroči Klevi naj v čim krajšem času zbere točno štvilo udeležencev šole balinanja, pridobi 
»sliko« stanja dela z mladino na obali, uredi sestanek z starši otrok in vodstvom OBZ, opravi 
pogovore s predsedniki klubov na obali ter nato pripravi natančen program dela.  
 
Sprejme se sklep: Predsednik komisije za delo z mladino, Kleva Miran, do prihodnje seje IO 
(v roku enega meseca) pridobi natačno podobo stanja dela z mladino na obali. Pridobi število 
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dečkov in mladincev, opravi pogovore s predsedniki klubov na obali katerim predstavi nove 
smernice dela ter pripravi sestanek z starši otrok in vodstvom OBZ. Poleg tega mora pripraviti 
natančen in podroben program dela, ki ga predloži IO.  
 
 

Ad 3. 
Zaradi odsotnosti blagajnika OBZ, Koren Vinka, je pregled plačil kazni zaradi neudeležbe na 
območnih prvenstvih onemogočen.  
 
Sprejme se sklep: Tajnik OBZ preveri pri blagajniku OBZ kateri klubi niso poravnali kazni 
zaradi neudeležbe na območnih prvenstvih iz lanske sezone. Seznam neplačnikov kazni iz 
lanske sezone in celotno dokumentacijo ter sklepe disciplinskega sodnika se nato preda 
disciplinski komisiji OBZ, ki bo ukrepala bo disciplinskem pravilniku OBZ in BZS.  
 
 

Ad 4. 
Predsednik Pavlič prisotne seznani, da je OBZ prejela dve pritožbi zoper disciplinski sklep 
prejšnjega predsednika tekmovalne komisije (hkrati disciplinskega sodnika) zaradi 
neudeležbe na območnih prvenstvih iz lanske sezone (pritožba BK 4. julij in BK Hrvatini). 
Predsednik vsem prisotnim prebere in predstavi celotno dokumentacijo, sledi krajša razprava. 
 
Sprejme se sklep: Pritožbi BK 4. julij se ugodi. Kazen se zaradi nesporazuma med vodjo 
tekmovanja, disciplinskim sodnikom in tekmovalcem prej omenjenega kluba, stornira. BK 4. 
julij se posreduje tudi pisni dopis o zaustavitvi disciplinskega postopka. 
 
Sprejme se sklep: Pritožbi BK Hrvatini, ki je dejansko prošnja za preložitev plačila, se  ne 
ugodi. Klubu se pisno odgovori o sprejetem sklepu. Kazen mora klub poravnati v roku 15 dni 
od prejema priporočene pošte. 
 
 

Ad 5. 
Zaradi odsotnosti blagajnika OBZ, Koren Vinka, je pregled plačila članarine s strani BK 
Oljka Škofije onemogočen. Predsednik prisotne seznani, da je bil klubu z priporočeno pošto 
in povratnico, dne 21.5.2012, posredovan zadnji opomin zaradi neplačila članarine, 15. dnevni 
rok pa se je iztekel 7.6.2012.  
 
Sprejme se sklep: Tajnik OBZ pri blagajniku preveri plačilo članarine s strani BK Oljka 
Škofije. V primeru, da članarina ni poravnana se preda celotna dokumentacija disciplinski 
komisiji OBZ, ki bo ukrepala v skladu z disciplinskim pravilnikom OBZ in BZS.  
 
 

Ad 6. 
Predsednik vse prisotne seznani, da bo 24.6.2012 v Miljah pri Kranju potekal »Dan ženskega 
balinanja«. Iz naše OBZ so se na dogodek prijavile balinarke Antene, Jadran Izole in 4. julija. 
Organizacija prevoza je pod okriljem OBZ, zato Pavlič vsem prisotnim pojasni, da je 
organiziran avtobusni prevoz. Tajniku OBZ se naroči, da vsem udeleženkam sporoči uro 
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odhoda avtobusa in lokacijo vstopa na le tega. Poleg tega predsednik vse prisotne povabi, da 
se udeležijo dogodka v čim večjem številu.  
 

Ad 7. 
Glede spletne strani tajnik OBZ vse prisotne seznani, da se je 15. junija iztekel rok za oddajo 
ponudb posameznikov za reklamiranje svoje dejavnosti na nastajajoči spletni strani OBZ. Do 
zgoraj navedenega roka na OBZ ni prišlo ponudb, zato se rok podaljša za 1 mesec. Še enkrat 
se poziva vse, ki imajo interes svojo dejavnost reklamirati na spletni strani OBZ, da stopijo v 
kontakt z tajnikom OBZ. Za ceno 50 € bo mogoče reklamiranje za celo leto. V ta namen je 
Kleva M., vsem članom IO predlagal, da se v namen vzpostavitve spletne strani odrečejo 
letnemu honorarju. 
 
Tajnik vse prisotne opozori, da se je povečala najemnina pisarne na Jurčičevi 2 v Kopru. 
Odslej bo v ceno vračunan tudi ddv. 
 
Na predlog predsednika tekmovalne komisije in predsednika komisije za delo z mladino se 
vname razprava o ustanovitvi 2. območne lige in ukinitvi rekreacijske lige v sezoni 
2013/2014. 
 
Sprejme se sklep: Sestavi se delovna komisija, ki bo pripravila natančen predlog o 
reorganizaciji tekmovanja pod okriljem OBZ (ligaško tekmovanje). Komisijo sestavljajo 
predsednik tekmovalne komisije, predsednik dela z mladino, predsednik sodniške komisije in 
predsednik strokovnega sveta. Poleg tega je komisija dolžna opraviti tudi razgovore s 
predsedniki vseh društev območnih in rekreacijskih ligašev.  
 
Sprejme se sklep: Vsi tekmovalci, ki se udeležijo tekmovanj območnih prvenstev (krog, 
posamezno, dvojke, pokal) morajo odigrati vse tekme. V primeru, da tekmo predajo oz. 
nočejo odigrati bodo kaznovani s strani sodnika na dan tekme in obravnavani s strani 
disciplinske komisije. Dogodki na zadnjih območnih prvenstvih (posamezno, krog in pokal), 
ko se tekme za tretje mesto niso odigrale se ne smejo ponoviti. Predsedniku tekmovalne 
komisije, IO, predlaga tudi spremembo tekmovalnega sistema na območnih prvenstvih.  
 
Sprejme se sklep: Za novo tekmovalno sezono, ki se prične septembra, bo stopil v veljavo 
nov način plačevanja sodnikov v območni ligi. OBZ bo 8 dni pred pričetkom tekmovanja 
vsem klubom izstavila račun za sojenje  na domačih tekmah, ki ga morajo klubi pravočasno 
nakazati na TRR OBZ (pred pričetkom tekme). Gotovinsko plačevanje sodnikov z novo 
zakonodajo ni možna!  
 
Vse državne in območne ligaše se še enkrat opozarja, da je od 25.-30.6.2012 prestopni rok za 
igralce. 4.7. bo v prostorih OBZ potekala registracija za vse državne ligaše, 6.7. pa še za vse 
območne ligaše. Opozarja se na pravočasno najavo prestopa igralca in cenitev (pri BZS) in 
izpolnitvi vse potrebne dokumentacije v 3 izvodih (izpisnice, plačilo odškodnine, plačilo 
kotizacije, izpolnjevanje evidenčnih listov, prošnje in zahtevka za registracijo, morebitne 
izpisnice iz drugih OBZ v kolikor igralec prihaja iz druge OBZ). Do registracije morajo vsi 
klubi poravnati tudi vsa morebitna zaostala plačila. Kdor ne bo imel popolne dokumentacije 
ne bo mogel opraviti registracije. Naprošamo tudi, da se vsi območni ligaši v čim krajšem 



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

Koper, 22. 06. 2012 
 

 - 4 - 

času izjasnijo kdo bo nastopal v novi sezoni, da se lahko opravi žreb tekmovanja za novo 
sezono. 
 
 
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 
- BZS 

 


