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

Koper, 28. 02. 2013 
 

Z A P I S N I K 
 

1. izredne seje 2013 Izvršnega odbora OBZ Slovenska Istra Koper,  
ki je bila v sredo, dne 27. 02. 2013, ob 17.00 uri, v prostorih OBZ na Jurčičevi 2 v Kopru. 

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

1. Konstruktivna razprava na možnost kandidature za organizacijo članskega Evropskega 
prvenstva 2014. 

2. Tekoče zadeve in razno: 
- Spletna Stran  
- Srečanje veteranov »Treh regij« 
- Pregled plačila članarine 

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

Ad 1. 
Predsednik Pavlič in Sekretar vsem prisotnim širše predstavita možnost prijave naše OBZ na 
kandidaturo za člansko Evropsko prvenstvo 2014. Predstavita predvidene priložnosti, zaplete 
in načrte prvenstva ter povesta, da obstajajo realne možnosti za organizacijo le tega. Pogovori 
na relaciji OBZ-BZS že potekajo. Prisotni možnost za organizacijo EP pozitivno pozdravljajo. 
Taškar ob tem pove, da znajo biti zapleti glede financ in prostovoljnega dela na prvenstvu 
samem, obenem pa meni, da v kolikor je možnost moramo iti v kandidaturo. Poleg tega 
opozori, da mora glavno breme organizacije nositi BZS.  
 
Sprejme se sklep: IO OBZ pooblašča predsednika Pavliča in sekretarja Marinka, da 
nadaljujeta pogovore z BZS ter skušata pridobiti ugodno izhodišče pred prijavo na razpis za 
organizacijo EP 2014.  
 
 

Ad 2. 
a) Sekretar vsem prisotnim pokaže spletno stran OBZ-ja v nastanku, ki bo uradno 
objavljena 01.03.2014 na spletni domeni: www.obz-slovenskaistra.si .  Klubom bo v ta namen 
poslano posebno obvestilo. 
 
b) Taškar prisotne seznani, da je v mesecu marcu na sporedu srečanje veteranov »Treh 
regij«, ki letos poteka v organizaciji naše OBZ.  
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Sprejme se sklep: Za sestavo reprezentance se zadolži Jakomin Zvezdana, ki bo 
reprezentanco tudi vodil na tekmovanju. Za organizacijo dogodka so poleg Jakomina 
zadolženi še Marinko, Pavlič in Taškar, slednji vodi tudi dogovore s preostalimi regijami.  
 
c) Sprejme se sklep: Vsem klubom, ki še niso poravnali članarine do OBZ in BZS se 
izda pisni opomin.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri 
 
 
         Zapisal:                                            žig:                                              Predsednik: 
    Marinko Primož                                                                                         Pavlič Ivan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostavljeno:     - arhiv (tu) 

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

 


