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Z A P I S N I K 
 

9. redne seje Izvršnega odbora OBZ Slovenska Istra Koper,  
ki je bila v ponedeljek, dne 15. 10. 2012, ob 18.00 uri, v prostorih OBZ na Jurčičevi 2 v 

Kopru. 
 
Prisotni: Pavlič I., Marinko P., Jakomin Z., Kleva M., Filipčič D., Žiković J. kot člani IO 
OBZ, Taškar Z. kot strokovni sodelavec OBZ, Koren V. kot blagajnik. 
Odsotni: Koprivec C., Filipčič M. kot člani IO,  
Opravičeno odsotni: Černe S. kot član IO. 
 
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 8. redne seje IO OBZ, 
2. Pregled dela z mladino 
3. Organizacija podelitve medalj in pokalov tekmovalcem območnih prvenstev 
4. Problematika tekmovalne komisije 
5. Tekoče zadeve in razno 

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

Ad 1. 
Predsednik Pavlič vse prisotne seznani z vsebino zapisnika 8. redne seje IO. Prisotni na 
zapisnik ne podaja ugovorov. 
 
Sprejme se sklep: Zapisnik 8. redne seje se potrdi.  
 
 

Ad 2. 
Predsednik komisije  za delo z mladino, g. Kleva M. poroča, da je na obali aktivnih trenutno 7 
dečkov, ki igrajo v Kortah in Pobegih ter 7 mladincev, ki zastopajo barve Kort, Trte in 
Modrega vala. Predlaga, da bi v zimski sezoni 2012/13 mladi trenirali dva krat mesečno v eni 
izmed treh dvoran na obali. Skupno bi to naneslo 10 treningov. Vodstvu OBZ predlaga, da v 
kratkem poiščejo primerne trenerje, ki bi lahko z mladino delali ter jih tudi plača. Kot 
možnosti predlaga g. Kastelic Andreja in Istenič Igorja.  
 
Po krajši razpravi, Taškar Z. prisotne seznani, da je BZS zaposlila kot strokovnega sodelavca 
reprezentanta Borčnik Aleša, ki bi lahko nekaj treningov opravil tudi z mladimi v naši OBZ. 
Predlaga, da se z dečki prične trenirati po zastavljenem programu (2x mesečno), mladince pa 
se priključi le ob treningih ko bo prisoten tudi Borčnik.  
 
Sprejme se sklep: Vodstvo OBZ mora v čim krajšem času pridobiti prost termin v eni izmed 
treh dvoran na obali in ga rezervirati za delo z mladino (2x mesečno). Predsednik komisije za 
mladino naj poišče in opravi razgovor z morebitnimi trenerji, ki bi dečke trenirali in šele nato 
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se bo predsednik OBZ z njimi dogovoril za plačilo. Sekretar OBZ opravi razgovor z BZS in 
se dogovori za termine ko bi lahko strokovni sodelavec Borčnik A. prišel pomagati.   
 
 

Ad 3. 
Podelitev medalj in pokalov vseh območnih tekmovanj bo 7. 12. 2012 ob 18.00 uri v dvorani 
KS Semedela.  
 
Sprejme se sklep: Predsednik OBZ in predsednik tekmovalne komisije OBZ organizirata 
prireditev in naročita vse potrebne medalje, pokale in plakete.  
 
 

 Ad 4. 
Sprejme se sklep: Zaradi opravičene odsotnosti predsednika tekmovalne komisije OBZ se 
točka 4. dnevnega reda prestavi na naslednjo, 10. redno sejo IO OBZ.  
 
 

Ad 5. 
Koren V. poroča, da so vsi klubi v območni ligi poravnali pavšalne materialne sodniške 
stroške za prvo polovico sezone 2012/13 v višini 100 € / klub.  
 
Sprejme se sklep: Predsednik sodniške komisije naj pridobi podatke o sodniških sojenjih in 
jih izroči blagajniku OBZ. Blagajnik bo nato izplačal vse pavšalne materialne sodniške 
stroške za sojenje območne lige in območnih prvenstev v letu 2012.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri 
 
 
         Zapisal:                                            žig:                                              Predsednik: 
    Marinko Primož                                                                                         Pavlič Ivan 
 
 
 
 
 
Dostavljeno:     - arhiv (tu) 

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

 


