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Zapisnik 
Sestanka IO dne 05. 11. 2018 ob 20:00 uri 
 
Prisotni: Irena Šantelj, Stane Natlačen, Konrad Jurca,  Janez Škrbec 
 
Odsotni: Nika Smrdu, Silvester Požar, Edo Mekina, Sonja Kocjančič 
 
Člani NO: Janez Jager, Barbara Obreza 
 
Dnevni red: 

1. Situacija glede dvorane 
2. Pregled priporočil iz pregleda inšpekcije (sprememba statuta, pravilnik disciplinske 

komisije) 
3. Aktivnosti za dvoransko tekmo 
4. Razno 

 

1. Situacija glede dvorane 
Plačano je bilo 2/3 najemnine za  mescev. Trenutno čakamo, da pošljejo 
pogodbo. Z novo pogodbo se bo cena povečala na 1,5€ +DDV/m2. V dvorani 
bomo ostali lahko do konca aprila. 

 
2. Pregled priporočil iz pregleda inšpekcije 

Irena je pripravila osnutek popravka statuta in disciplinskega pravilnika. Oba je 
potrebno pregledati popraviti in potrditi na občnem zboru. Pogodbo med klubom in 
tekmovalcem je ravno tako potrebno pregledati in popraviti. 
 

3. Aktivnosti za dvoransko tekmo 
- Konrad po potrebne papirje odnesel v sredo na občino, 
- Stane naroči medalje, 
- Za direktorja streljanja se povpraša Tatjano Rusjan, 
- Za klubske sodnike se povpraša Franeta Merelo in Svetlano Vran, 
- Konrad pridobi ponudbo za pice v Kaminu, 
- Silva se povpraša za vodjo redarjev in občinsko zastavo, 
- Potrebno bo kupiti 250 čokoladnih Miklavžev, 
- Nalepke za medalje se prosi Silva da jih izdela, 
- Za ozvočenje se povpraša Bernarda ali Mekino, 
- Za delo na blagajni se povpraša Jelko Kaluža in Ireno Jager, 
- Kdor bo pomagal pri pripravljanju in pospravljanju dvorane bo brezplačna 

štartnina za njih in njihove družinske člane, 
- Janez pošlje vabilo Urlepu in mu sporoči da bo 20 tarč za začetek največ pa 

jih bo lahko 23. 

 

4. Razno 
- Sklep: IO se strinja, da se izbriše iz seznama LZS člane, ki niso plačali 

članarine za leto 2018. V kolikor plačajo za leto 2019 in 2018 se jih obkljuka 
za naprej. 

- Občinska priznanja pripravi Konrad. 

Sestanek zaključen ob 21:30 uri. 

 
Zapisnikar: Janez Škrbec  


