
LK MINS Postojna  
IO LK MINS Postojna   
  
Zapisnik  
Sestanka IO dne 20.08.2015 ob 19:00 uri  
  
Prisotni: Vlado Šivec, Irena Šantelj, Silvester Požar, Sonja Kocjančič, Konrad Jurca  
Telefonsko prisoten: Stane Natlačen, 
 
Opravičeno odsotni: Edo Mekina, Bizjak Drago  
  
  
Dnevni red:  
  

1. Pregled zapisnika prejšnje seje.  
2. Informacija glede najema nove dvorane.  
3. Udeležba na "tečaju splošnih vsebin na FŠ". K tej točki je posebej povabljen 
Bizjak Drago, kot interesent za udeležbo.  
4. Opredelitev do dopisa društva "Osvobodilna Fronta" (v prilogi)  
5. Razno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

1. Zapisnik s seje dne 30.7.2015 se potrdi brez pripomb.  
2. S strani predsednika kluba je bila podana informacija o tekočih aktivnostih 

glede najema dvorane v Epic – u. Večina stvari je že usklajenih. Pogodba bo 
predvidoma podpisana v naslednjem tednu. Zaradi nujnosti plačila varščine 
pred podpisom pogodbe (cca 1.000 €), je IO sprejel 

 
Sklep 1 

 
da se startnina, za državna tekmovanja v septembru udeležencem ne plača v 
naprej, temveč se na osnovi dokazila stroške povrne  najkasneje v oktobru 
2015. O tem se obvesti vse tekmovalce. 
  

3. Kandidata za udeležbo na tečaju splošnih vsebin na FŠ sta Šivec Vlado in 
Bizjak Drago. IO sprejme  

Sklep 2 
 
da je udeležba na seminarju samoplačniška kot vedno doslej. Na osnovi 
dokazila plačanih stroškov pa bo klub v letu 2016 udeležencem vrnil 
sorazmerni del v ta namen pridobljenih sredstev s strani občine. Prijavo obeh 
kandidatov izpelje klub po potrditvi udeležbe. Zaželeno je, da se potrditev 
zgodi (na email kluba) do ponedeljka 24.8.2015, da še lahko uveljavimo 
zgodnjo prijavo. 
 

4. Vabilu društva "Osvobodilna Fronta" se ne odzovemo. 
5. IO je dogovoril še: 

- Zunanji treningi se od 24.8.2015 začenjajo 1 uro bolj zgodaj. 



- Irena izdela obvestila o izvajanju krožkov v šolskem letu 2015/16. Predsednik 
kluba na tej osnovi obišče ravnateljico šole Antona Globočnika, ter se poskuša 
dogovoriti o sodelovanju. Enako velja tudi za srednješolski center. 

- Organizira se »mini« delavno akcijo na zunanjem strelišču, da se uredi tarče ki 
prebijajo, popravi rampo, ter nadstrešnico na strelni liniji. Akcija naj bi bila v soboto 
29.8.2015 ob 10:00 in bi trajala cca 2 uri. Udeležili naj bi se je le starejši od 16 let. 
Običajnega vzporednega piknika tokrat ne bo. 

   
  
Sestanek zaključen ob 21:00 uri. Zapisal: 
Silvester Požar  


