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Z A P I S N I K 
 

12. redne seje Izvršnega odbora OBZ Slovenska Istra Koper,  
ki je bila v sredo, dne 13. 03. 2013, ob 18.00 uri, v prostorih OBZ na Jurčičevi 2 v Kopru. 

 
Prisotni: Pavlič I., Marinko P., Jakomin Z., Kleva M., Černe S., kot člani IO OBZ; Taškar Z. 
kot Strokovni sodelavec OBZ, Koren V. kot blagajnik OBZ. 
Odsotna: Koprivec C. in Filipčič M. kot člana IO. 
Opravičeno odsotna:  Filipčič D. in Žiković J. kot člana IO 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 11. redne seje in 1. izredne seje IO OBZ, 
2. Program dela z mladino za leto 2013, 
3. Priprava na letno Skupščino OBZ, 
4. Tekoče zadeve in razno: 

- Pregled plačila članarine 2013, 
- Predlog spremembe tekmovalnega sistema v ženski ligi OBZ, 
- Srečanje veteranov »Treh regij«. 

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

Ad 1. 
Sprejme se sklep: Zapisnik 11. redne seje in 1. izredne seje IO OBZ se v celoti potrdi. 
 
 

Ad 2. 
Predsednik Pavlič vse prisotne seznani s programom dela z mladino 2013, ki ga je na prejšnji 
seji podal Predsednik komisije za delo z mladino g. Kleva ter vsem prisotnim izroči še 
predlog programa za delo z mladino, ki ga je pripravil IO. Obenem poudari, da bi moral 
program dela strmeti k pridobitvi novih mladih igralcev na celotnem področju OBZ in ne 
centralizirano samo v Kortah. Poudarek programa je predvsem na sodelovanju z osnovnimi 
šolami in pomoči vsem klubom do pridobitve mladih igralcev. Oba programa sta podana tudi 
v Prilogi 1 k zapisniku.  
Po burni razpravi vseh prisotnih Kleva poudari, da je pripravil program dela s centrom v 
Kortah, ki bi bil dostopen vsem mladim na našem območju, predvsem zaradi tega, ker ima v 
Kortah že vzpostavljeno mrežo mladih. Prisotni Predsednik tekmovalne komisije, Predsednik 
sodniškega zbora in Strokovni sodelavec poudarijo, da je potrebno primarno pričeti sodelovati 
na relaciji OBZ-osnovne šole in pridobiti mlade na celotnem področju naše OBZ. Dogovor z 
OŠ Koper je že dosežen, v pripravi je tudi CD zgoščenka s prikazom balinanja, ki bo v pomoč 
klubom in šolam. 
Kleva vsem prisotnim objasni, da ne namerava več opravljati funkcije Predsednika komisije 
za delo z mladino ter bo svoj pisni odstop podal na Skupščini OBZ. Svojemu prihodniku 
obenem zaželi veliko sreče in ponudi morebitno podporo in sodelovanje.  
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Sprejme se sklep: Vodstvo OBZ uredi sestanek s predsedniki klubov v OBZ na temo »Delo z 
mladimi ter sodelovanje klubov in OBZ z osnovnimi šolami«. Potrebno je pričeti z načrtnim 
pridobivanjem mladih v sodelovanju z osnovnimi šolami. Naloga Predsednika komisije za 
delo z mladino je pridobiti še dva tesna sodelavca po njegovem izboru (trenerja), ki bosta v 
pomoč klubom in mladim igralcem.  
 
Sprejme se sklep: Zavrne se program dela z mladimi, ki ga je pripravil Kleva in sprejme 
program, ki ga je predstavil IO (Priloga 1).  
 
 

Ad 3. 
Sekretar vse predsednike komisij OBZ pozove, da najkasneje do ponedeljka 18. 03. 2013 po 
elektronski pošti posredujejo pisno poročilo za leto 2012, ki bo podano na Skupščini. 
Preostale aktivnosti so v teku.  
 
Sprejme se sklep: Na dnevni red skupščine se doda točko: Odstop predsednika Komisije za 
delo z mladino in volitev novega. 
 
Sprejme se sklep: Iz dnevnega reda Skupščine se črta dosedanjo stalnico: Sprejemanje 
tekmovalnega koledarja. Tekmovalni koledar je v domeni Tekmovalne komisije in IO OBZ, 
ki bosta za letos v dogovoru s posamezni klubi določila organizatorje območnih prvenstev in 
to objavila na spletni strani. V prihodnje bo na spletni strani OBZ objavljen razpis za 
organizacijo OP, na katerega se lahko posamezni klubi tudi prijavijo.   
 
 

Ad 4. 
a) Kljub podanim pisnim opominom nekateri klubi svojih letnih obveznosti še niso poravnali. 

Blagajnik poda seznam vseh klubov, ki na dan 13.03.2013 še niso poravnali letne članarine 
2013. To so: 

- BD Lucija 
- ŠD Trta Sv. Anton 
- BD Oljka Škofije 
- BD Jagodje Dobrava 
- BK Hrvatini 
- BK Mlinar Padna 
 

Sprejme se sklep:  Sekretar telefonsko pozove vse predsednike neplačnikov, da članarino 
nemudoma poravnajo. V primeru neplačila se pošlje drugi pisni opomin ter se po preteku 
plačilnega roka zadeva predloži disciplinski komisiji OBZ, ki bo ukrepala v skladu z 
veljavnimi akti in Statutom.   
 
Sprejme se sklep: Blagajnik OBZ izplača članom OBZ sejnine za leto 2012. Predsednik 
Pavlič in Strokovni sodelavec OBZ se izplačilu sejnine odpovedujeta v korist dela z mladino. 
Z manjkajočimi člani IO, sekretar na to temo izvede razgovor in obvesti blagajnika o 
morebitnem izplačilu sejnin.  
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b) Predsednik tekmovalne komisije prisotnim predlaga spremembo igralnega sistema v ženski 
ligi OBZ, ki je bil sprejet na sestanku z predstavnicami ženskih ekip dne 13. 03. 2013.  

Sprejme se sklep: Tekmovalni sistem v ženski ligi se od letošnje sezone dalje (2013) spremeni: 
V prvem delu srečanja se igra 1x trojka in 1x posamezno; v drugem delu pa 2x dvojka.  
 
c) Aktivnosti za organizacijo srečanja veteranov treh regij že potekajo. Odgovorni za 

organizacijo podajo kratko poročilo dosedanjih aktivnosti. Tekmovanje bo potekalo 06. 04. 
2013 v balinarski dvorani Luke Koper. V ta namen je bil na 11. redni seji že sprejet sklep 
IO. 

 
 
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 

 


