
LK MINS Postojna 
IO LK MINS Postojna  
 
Zapisnik 
Sestanka IO dne 19. 12. 2017 ob 20:00 uri 
 
Prisotni: Nika Smrdu, Silvester Požar, Irena Šantelj, Stane Natlačen, Konrad Jurca,  Janez 
Škrbec, Sonja Kocjančič 
Odsotni: Edo Mekina 
 
 
 
Dnevni red: 

1. Zaključna prireditev LK MINS 5.1.2018 
2. Izbor najboljšega tekmovalca-ke leta 2017 
3. Problematika glede novega lastnika prostorov dvorane v Kazarju in iskanje nove dvorane 
4. Odstopna izjava predsednika kluba 
5. Razno 

 
1. Zaključna prireditev LK MINS 5.1.2018 

- Konrad je rezerviral v gostilni Pri kaminu 
- Večerja je 9€/osebo, prispevke se pobira pred klubsko tekmo 
- Konrad pošlje osnutek vabila Janezu da pošlje članom 
- Dogovori se da bo začetek tekme ob 18h večerja pa ob 20.30h 
- Janez kupi še darilne vrečke manjšega formata 

 
2. Izbor najboljšega tekmovalca-ke leta 2017 

- Janez pripravi seznam tekmovalcev in ga posreduje IO v glasovanje 
- Darila bodo boni za zmanjšanje pri članarini 2018, 1m:30€, 2m:20€, 3m:10€ 

 
3. Problematika glede novega lastnika prostorov dvorane v Kazarju in iskanje nove dvorane 

- IO se seznani, da je nov lastnik prostorov in da smo lahko v dvorani do 15.4.2018 
- Potrebno je poiskati nove prostore z dolžino min. 18m 
- Možnost prostorov je stavba ob trgovini dan in noč, 
- Konrad kontaktira podžupana za možnost najema in ogleda stavbe 

 
4. Odstopna izjava predsednika kluba 

- Janez seznani IO z razlogi za odstop iz mesta predsednika (priloga zapisnika) 
- Na naslednjem občnem zboru se izvedejo volitve za novega predsednika kluba 
- Pregleda se statut kdaj je potrebno začeti s postopki za kandidaturo. 

 
5. Razno 

- Nika preda ključe za dvorano in se sklene da se zaradi držanja pravil glede 
vpisovanja preda te ključe Maticu Jagru za potrebe treninga 

- Matej Grad je predlagal organizacijo 3D tekme v dvorani. 
Klub finančno ne more kriti organizacije tekme. Posamezni člani pa lahko s 
prostovoljnim delom pomagajo 

- Popravilo insertov tarč na zunanjem strelišču. Na MINS d.o.o. Postojna se 
kupi primeren insert in se na podlagi tega inserta izvede izrez tarč.  

 
 
Sestanek zaključen ob 21:45 uri. 
 
 
Zapisnikar: Nika Smrdu  
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Zadeva: Odstopna izjava iz mesta predsednika kluba 
 
 
Kot nekateri že veste, sem v zadnjem času zelo zaseden v službi in imam izredno malo časa za ostale 
aktivnosti. V prihodnosti se bodo službene aktivnosti samo povečevale saj bom imel projekte, ki bodo 
trajali tudi po več let. Zaradi te prezasedenosti tudi trpijo moje aktivnosti v klubu, saj se nisem mogel 
udeležiti sestanka ŠZ Postojna, manjkal sem na tekmi ki jo je organiziral LK MINS, nimam časa da bi se 
bolj poglobil v delovanje kluba kar bi bilo zelo pomembno, pri šolskem krožku me morajo občasno 
nadomeščati, kakšna zadeva pa gre tudi mimo mene. Lahko bi se sicer odločili, da bi ostali delali dela 
namesto mene, vendar to ni smiselno saj nočem biti samo nekdo, ki bo samo podpisoval dokumente še 
naslednja tri leta. Klub pa potrebuje neko osebo katera bo vedela kaj se dogaja v klubu in bo lahko delovala 
v korist kluba, ta oseba pa enostavno zaradi svoje zasedenosti ne morem biti jaz.  
 
Iz teh razlogov nepreklicno odstopam iz mesta predsednika kluba. IO naprošam da mojo izjavo sprejme v 
vednost na naslednji seji, ki bo 19.12.2017 in da se za naslednji občni zbor pripravi razpis za volitve novega 
predsednika kluba.  
 
Občni zbor prosim, da na naslednjem zasedanju mojo izjavo sprejeme z glasovanjem in se nadalje odloči 
o novem predsedniku kluba. 
 
Svoje delo kot predsednik kluba bom opravljal do naslednjega občnega zbora v letu 2018. Delo kot trener 
bom opravljal do poletja oz. do zadnje šolske tekme. Ker mi zmanjkuje časa da bi spisal vse kar potrebujem 
še, da dobim naziv učitelj 2 in ker verjetno v naslednjem letu ne bom mogel več trenirati otrok in izvajati 
krožka, se odrekam plačilu za izvajanje krožka katerega plačuje OŠ Antona Globočnika, saj bom na ta 
način vrnil klubu stroške 400€ katere je namenil za moje izobraževanje za učitelja 2. 
 
Zahvaljujem se vam za razumevanje pri moji odločitvi. 
 
 
Lep pozdrav! 
 
 
Postojna, 17.12.2017                                                                 Predsednik LK MINS POSTOJNA 
         Janez Škrbec 


