
LK MINS Postojna 
IO LK MINS Postojna  
 
Zapisnik Sestanka IO dne 15. 2. 2017 ob 20:00 uri 
 
Prisotni: Vlado Šivec, Irena Šantelj, Silvester Požar, Sonja Kocjančič, Stane Natlačen, Konrad Jurca,  Edo Mekina, Janez Škrbec. 
 
 Dnevni red:  
1. Potrditev zapisnika zadnje seje.  
2. Seznanitev IO, da v letu 2017  poteče mandat predsednika kluba, članov Izvršnega 
odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije. Redna 36. seja Skupščine, bo 
torej  tudi volilna in mora biti  sklicana v marcu 2017.  
3. Določitev datuma skupščine ter razpis kandidatur za predsednika kluba.  
4. Razno. 
 
Ad1.  
Zapisnik se potrdi brez pripomb.  Zaradi izpostavljene nejasnosti okrog plačila članarine za nove člane, ki to postanejo med 
letom, IO ponovno potrdi v preteklosti že sprejeti sklep, da polno članarino plačujejo novi 
člani do vključno 31. 8,  tisti ki se včlanijo v klub od 1.9 do 30.11. plačajo le polovično članarino. Na novo včlanjeni v decembru pa so oproščeni plačila za tekoče leto. 
 
Ad2,3.  
Predsednik je podal obrazložitev o preteku mandata predsednika kluba, članov Izvršnega 
odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije v mesecu marcu. Redna 36. skupščina 
bo sklicana 23.3.2017 ob 20:00. Potrebno je pripraviti razpis kandidatur za predsednika in 
vsa delavna telesa kluba do 17.2.2017. Vsak član kluba lahko kandidira za predsednika in za 
člana vsakega od delavnih teles kluba hkrati. O razpisu volitev bodo obveščeni vsi člani 
kluba preko elektronske pošte, objavljen pa bo tudi na internetni strani kluba. 
 Ad4. 

- IO je sprejel sklep, da klub organizira klubsko medobčinsko šolsko tekmo dne 
24.2.2017, s pričetkom ob 17:00 v dvorani v EPIC-u.  

- Za ureditev zunanjega strelišča v Kazarjah in pri Črni jami se organizira delavna 
akcija 4.3.2017.  

- Z zunanjimi treningi pričnemo 1.4.2017. Za odrasle člane bo trening v torkih in 
četrtkih,  od 16:00 do 18:00 (trener Stane Natlačen), Za otroke pa ob sredah od 16:00 
do 18:00 (trener Irena Šantelj, Sonja Kocjančič). 

- Letni tabor bo letos na isti lokaciji kot lani; dom ŠTRK pri Ptuju, v prvem tednu v avgustu, to je od   31.7. do 7.8.2017. 
 
   
 
 Sestanek zaključen ob 22:00 uri. 
 
 
Zapisal: Silvester Požar  


