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Z A P I S N I K 
 

13. redne seje Izvršnega odbora OBZ Slovenska Istra Koper,  
ki je bila v ponedeljek, dne 16. 09. 2013, ob 18.30 uri, v prostorih OBZ na Jurčičevi 2 v 

Kopru. 
 

Prisotni: Pavlič I., Marinko P., Jakomin Z., Černe S., Filipčič M., Filipčič D. kot člani IO 
OBZ; Štefančič T. kot vabljeni, Koren V. kot blagajnik OBZ . 
Opravičeno odsotni:  Koprivec C. in Žiković J. kot člana IO OBZ, 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 12. redne seje IO OBZ, 
2. Obravnava odstopne izjave Predsednika komisije za mladino, g. Taškar Zdravka, 
3. Obravnava in imenovanje novega začasnega Predsednika komisije za delo z mladino, 
4. Informacija glede problematike z BK Korte, 
5. Poročilo Predsednika sodniškega zbora, 
6. Tekoče zadeve in razno. 

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

Ad 1. 
Sprejme se sklep: Zapisnik 12. redne seje IO OBZ v predlagani obliki je bil enoglasno 
potrjen. Vsi sklepi so bili izvršeni. 
 

Ad 2. 
Predsednik Pavlič vsem prisotnim predstavi odstopno izjavo g. Taškar Zdravka z mesta 
Predsednika komisije za delo z mladino, katera je bila podana 04.07.2013. V njej g. Tškar 
navaja, da zaradi osebnega zdravstvenega stanja ne zmore več opravljati prej omenjene 
funkcije.  
 
Sprejme se sklep: IO OBZ enoglasno sprejme odstopno izjavo g. Taškar Zdravka z mesta 
Predsednika komisije za delo z mladino. 
 

Ad. 3 
Predsednik Pavlič vsem prisotnim predstavi novega kandidata kateri je pripravljen prevzeti 
mesto Predsednika komisije za delo z mladino, to je g. Štefančič Toni. Po opravljenih 
razgovorih bi funkcijo opravljaj do naslednje volilne skupščine. Za  pomočnika je predlagal  
g. Mezgec Boža, s katerim je bil že opravljen razgovor. 
 
Predsednik poleg tega predstavi njegov program dela (Priloga 1), kjer izpostavi predvsem 
takojšnji sestanek s predsedniki vseh klubov v naši OBZ in sodelovanje z šolami ter izroči 
besedo Štefančič Toniju. Slednji po natančni predstavitvi svojega programa opozori, da v 
prihodnje pričakuje korekno sodelovanje predsednikov in predstavnikov klubov ter društev, 
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prav tako pričakuje podporo OBZ. V kratkem pripravlja razgovor z vsemi predsedniki oz. 
predstavniki posameznih klubov.  
 
Izpostavi, da je največje delo z mladimi potrebno opraviti v klubih, to je tudi osnova vsega. 
Za uresničitev predlaganega programa bi potreboval še enega vaditelja. V svoji viziji pa 
izpostavi še organizacijo šole balinanja na obali v poletnih mesecih za mlade igralce iz 
celotne Slovenije. Ostali člani IO izrazijo zaupanje Štefančiču in mu ponudijo podporo in 
pomoč pri delu.  
 
Sprejme se sklep: Na mesto Predsednika komisije za delo z mladino se do naslednje volilne 
skupščine potrdi g. Štefančič Tonija. Štefančič Toni kot Predsednik komisije za delo z 
mladino zapolni manjkajoče mesto člana IO OBZ Slovenska Istra do volilne skupščine. 
 
Glede na to, da se je leto krepko prevesilo v drugo polovico in želi OBZ delno realizirati 
predstavljeni program novega predsednika za delo z mladimi je potrebno takoj sklicati 
sestanek s predsedniki klubov-društev. 
 
Sprejme se sklep: Komisija za delo z mladino OBZ Slovenska Istra skliče 26. 09. 2013 
sestanek z vsemi predsedniki - predstavniki klubov in društev  OBZ  Slovenska Istra na temo 
»Delo z mladimi«. Na sestanku bodo prisotni poleg Predsednika komisije za mladino še 
Predsednik OBZ Pavlič I., sekretar Marinko P. in Predsednik tekmovalne komisije Černe S.. 
 

Ad. 4 
Predsednik Pavlič prisotnim poda informacijo o nesoglasju (plačilu računa šole balinanja v 
Rogaški Slatini), ki je nastalo v zvezi z BK Korte glede pridobljenih sredstev s strani BZS, ki 
so namenjeni delu z mladimi v OBZ-ju. Prav tako prisotne seznani z sestankom, ki ga je imel 
na to tematiko z BZS, kjer so bili poleg njega priostni še g. Kleva Miran (BK Korte) ter 
predsednik in tajnik BZS. Poudari besede predsednika BZS, g. Kofol Sandija, ki je povedal, 
da so bila sredstva dodeljena s strani BZS in nakazana na OBZ. Vsaka OBZ jih porabi 
racijonalno in  izključno za delo z mladino po svojem programu, v katerega se vključi vse 
klube, ki delajo z mladimi oziroma so pripravljeni pričeti uvajati mlade v balinanje. V 
primeru, da bomo v pisni obliki prejeli zahtevek BK Korte bomo to obravnavali na IO, do 
takrat je zadeva nepredmetna. 
 
Sprejme se sklep: Predsedniki in predstavniki klubov ter društev glede problematik, pobud 
oziroma odobritve  dogodkov ali potreb po odobritvi sredstev, komunicirajo z vodstvom OBZ 
Slovenska Istra samo v pisni obliki (elektronsko ali pisno). Ta sklep se predstavi na sestanku z 
predsedniki in predstavniki klubov ter društev.  
 

Ad. 5 
Predsednik sodniškega zbora g. Jakomin Zvezdan pove, da v naši OBZ primanjkuje mladega 
sodniškega kadra, ki bi lahko sodil tudi tekme državnega in mednarodnega nivoja, zaradi tega 
apelira na vse klube, da v kolikor imajo v svojh vrstah kandidate, ki bi bili interesenti za 
opravljanje sodniškega izpita naj stopijo v kontakt z  njim oz. poiščejo osebo znotraj svojih 
vrst, ki bi bil pripravljen soditi. Prvi tečaj bo potekal že oktobra 2013. Tudi pri sodniškemu 
zboru prihaja do »luknje« pri mladem kadru.  
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Ad. 6 
a) Blagajnik OBZ, g. Koren Vinko opozori, da prihaja pri plačevanju sodniških stroškov 

in plačevanju članarine s strani klubov do računovodskih nepravilnosti. Vsa plačila 
morajo biti nakazana s strani klubov in ne s strani posameznikov.  
 
Sprejme se sklep: Nakazila in računi klubov in društev morajo biti nakazana oz. 
plačana kot pravna oseba (društvo, klub, sekcija..) in ne kot fizične osebe. Tudi o tem  
se obvesti predsednik 
 

b) Predsednik Pavlič prisotne seznani z idejo, da bi namesto zaključka sezone podelili na 
letni Skupščini nagrade za » naj igralca, naj ekipo in naj sodnika« pretekleg leta.  

 
Sprejme se sklep: Predsednik tekmovalne komisije, sekretar in Predsednik 
sodniškega zbora pripravijo pravilnik o točkovanju za naj gralca, ekipo in sodnika ter 
to na naslednjem IO predstavijo, nakar bo IO o tem tudi razpravljal. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri 
 
 
 
         Zapisal:                                            žig:                                              Predsednik: 
    Marinko Primož                                                                                         Pavlič Ivan 
 
 
 
 
 
 
 
Dostavljeno:     - arhiv (tu) 

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

 


