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Zapisnik 
Sestanka IO dne 30.07.2015 ob 19:00 uri 
 
Prisotni: Vlado Šivec, Irena Šantelj, Silvester Požar, Sonja Kocjančič, Stane 
Natlačen, Konrad Jurca 
 
Opravičeno odsotni: Edo Mekina 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Podpis pogodbe o najemu prostorov za potrebe notranjega strelišča in prostorov 
kluba  v kleti  Epicove stavbe B (baby center).  
2. Razno 
 

1. Vezano na prvo točko dnevnega reda je bila podana obrazložitev: 
» Zeleno dvorano bodo pričeli prenavljati to jesen, zato si moramo poiskati nove 
prostore za zimske treninge. Omenjene prostore sva si z Ireno že ogledala, 
dolžina je prava, najemnino sem že dogovoril. Celoletna najemnina je na nivoju 
polletne najemnine Zelene dvorane tako, da si lahko klub brez dodatnih stroškov 
uredi tu svoje prostore. Ti prostori bi bili le naši, zato je možen trening preko 
celega dne. Možen je tudi najem le za to sezono.« 
 
Sledil je ogled prostorov v stavbi B2.  
- Velikost prostora je ustrezna, ni pa nikakor 510m2, kot je navedeno v predlogu 

pogodbe. Predlaga se sklic sestanka z najemodajalcem na objektu, da se 
kvadratura doreče. Velika verjetnost je, da obstajajo še dodatni prostori, ki so 
zajeti v ponudbi, so pa trenutno nedostopni – zaklenjeni. Stane Natlačen izrazi 
interes po najemu slednjih za potrebe Mins d.o.o. Tako bi razbremenil klub 
plačila dela najemnine. 

 
- S strani Šivec Vlada je bila dana pripomba na višino tekočih stroškov – 

predvsem ogrevanja, zato se zadolži predsednika kluba, da predlaga način 
obračuna, ki je čim bliže realnemu stanju. 
 

- Prav tako je bila dana s strani Šivec Vlada pripomba na nedelovanje črpališča, 
kar ima lahko za posledico ponovno zalitje prostorov. Predsednika kluba se 
zadolži, da te pomisleke izpostavi na sestanku z najemodajalcem. 
 

IO zadolži predsednika kluba, da uredi vsa odprta vprašanja z najemodajalcem in ga 
o situaciji sproti seznanja. 
 
2. Pod točko razno ni bilo razprave.  
 
Sestanek zaključen ob 21:00 uri. 
Zapisal: Silvester Požar 


