
LK MINS Postojna 
IO LK MINS Postojna  
 
Zapisnik 
Sestanka IO dne 08. 09. 2016 ob 19:00 uri 
 
Prisotni: Vlado Šivec, Irena Šantelj, Silvester Požar, Sonja Kocjančič, Stane Natlačen, 
Konrad Jurca,  Edo Mekina, Janez Škrbec in posebej vabljena Smrdu Nika 
 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika zadnje seje z dne 25.5.2016 
2. Priprava dvorane za zimske treninge 
3. Obravnava pisma IO, ki so ga poslali Miran, Jelka in Aljaž Kaluža  dne 29.8.2016 
4. Razno 
 
Ad1.
Zapisnik se potrdi. Irena Šantelj pove, da je bila tekma PTL v Cajnarjah izpeljana s pozitivno 
nulo, saj je Občina ni subvencionirala.  

  

 
Ad2.
S treningi v dvorani pričnemo 26.9.2016, zato se organizira v soboto 24.9.2016 delavno 
akcijo za ureditev dvorane. V sklopu te akcije bo potekala tudi priprava zunanjega strelišča 
na zimo in ureditev arrowhead proge v Pivki jami. Nove kartonske podloge za tarče v dvorani 
so naročene. V dvorani se bo tudi zaščitilo kovinske stebre pred udarci puščic, pospravilo 
arhiv, postavilo dodatno zaščitno mrežo, ... 

  

 

Člani IO so se seznanili s pismom družine Kaluža. Ukrepi na tem področju so bili sprejeti že 
v preteklih dneh. Spremenjena je bila uradna facebook stran kluba, ki jo po novem ureja 
Janez Škrbec. IO pa še enkrat poudarja, da je dolžnost vsakega udeleženca tekmovanja, da 
obvešča skrbnika internetne strani o zanimivostih s tekme, ter mu posreduje slikovno 
gradivo, pa če tudi poslikano s telefonom. Na izrecno vprašanje navedeno v pismu IO 
odgovarja, da članke za medije pišejo Irena Šantelj, Konrad Jurca in Škrbec Janez. 
Originalni članek, poslan v uredništvo glasila oz časopisa se hrani v arhivu kluba.  

Ad3. 

 
Ad4.
- LZS je razpisala licenčni seminar za vse strokovne delavce. IO sprejme sklep, da klub 

plača kotizacijo le trenerjem, ki delajo aktivno z mladino. Ostali kandidati kotizacijo 
povrnejo klubu. 

   

 
- Z dodatnimi obvestili na oglasni deski v dvorani se vse tekmovalce dodatno obvesti, da 

je ob prihodu na trening vpis v dnevnik prisotnosti obvezen. 
 
- Ker so se dogajala določena dogovarjanja z zunanjimi deležniki mimo vednosti vodstva 

kluba, IO  izrecno poudari, da nobeno dogovarjanje o oddaji dvorane za potrebe tretjih 
oseb, kakor tudi najem kombija ŠZP in podobne aktivnosti, ki zahtevajo potrditev vodstva 
(z žigom in podpisom odgovorne osebe kluba) niso dovoljena in so nična.  Dogovori so 
mogoči le preko odgovorne osebe oz predsednika kluba. 

 
- V dvorani bo potekal trening po spodnjem sistemu. Tisti, ki bodo želeli trenirati izven teh 

terminov ter ob sobotah in nedeljah, si lahko izposodijo ključ pri: Natlačen Stanetu, 
Šantelj Ireni, Kocjančič Sonji, Jurca Konradu, Škrbec Janezu, Šivec Vladu ali Požar 
Silvestru.  



             
dan odgovorni trener čas treninga 

Ponedeljek Smrdu Nika, Šantelj Irena 18:00 - 20:00 

Torek Kocjančič Sonja 18:00 - 20:00 

Sreda Smrdu Nika, Šantelj Irena 18:00 - 20:00 

Četrtek Natlačen Stane 17:00 - 20:00 

Petek Škrbec Janez 17:00 - 20:00 

Sobota, 
nedelja Šivec Vlado 

Rekreativci in 
invalidi  -po 
dogovoru 

 
- Za potrebe novih članov je potrebno naročiti klubske majice – otroške številke; vsake po 

3 kose. 
 
 
 
 
 
Sestanek zaključen ob 22:00 uri. 
 
 
Zapisal: Silvester Požar  


