ZAPISNIK
IO dne 08.10.2010 z dnevnim redom

1. pregled zapisnika zadnje seje
2. dodatni lan IO
3. zimski treningi
4. koledar tekmovanj za leto 2011
5. 30 let delovanja kluba
6. lanarina za leto 2011
7. dodaten nakup trenerk
8. razno
Prisotni: Irena Šantelj, Silvo Požar, Sonja Kocjan i , Stane Natla en, Primož Bratina,
Edo Mekina
Vabljeni prisotni: Vlado Šivec
Odsotni: Istok Likar, Jože Fajdiga
ad 1. Vsi sklepi zadnje seje so bili realizirani
ad 2. Vlado Šivec je enoglasno potrjen za dodatnega lana IO
ad 3. Zimski treningi bodo v sezoni 2010/11 štirikrat na teden. Ponedeljek, sreda,
petek s pri etkom od 18,00, ob 17,00 naj bi za eli šolski krožki za OŠ AG Postojna in
SGLŠ Postojna. Novost pa so treningi ob nedeljah s pri etkom ob 15,00. V nedeljah,
ko bodo imeli balinarji tekmovanje trening odpade. Za vsako tekmovanja bodo lani
obveš eni po e-pošti.
ad 4. V koledar LZS se vpišejo tradicionalni turnirji - Memorial Mateja Šabca prvo
soboto v decembru in Viteški turnir Predjama na datum, ki ga dolo i Postojnska
jama. Šolska tekma zunanje DP konec maja naj bi bila na Rakeku. Dokon ni
dogovor med šolo, Vladom Š. in Edijem M. .
ad 5. Za 30. let delovanja kluba se ne bo izdalo nadaljevanje kronike, ki je bila izdana
za dvajseto obletnico kluba, zaradi pomanjkanja asa. Da pa bi dostojno proslavili
obletnico pa bomo izdelali priponke za vse tekmovalce, ki nas bodo obiskali
4.12.2010 in vse lane kluba. Naro ili bomo 500 kos ter vsaj 1000 nalepk tudi za
kasnejše potrebe. Miloš Marc je pripravljen izdelati nov zaš itni znak kluba.
ad 6. lanarina za naslednje leto se ne spremeni, 30€ za mlajše kategorije, 40€ za
lane in veterane, 60€ za družinski paket dveh ali treh družinskih lanov, ter 90€ za
štiri in ve družinskih lanov. lanarina se bo pobirala od 4. do 15.januarja 2011.
lanstvo na LZS je potrebno potrditi do konec novembra 2010.
ad 7. Potrebno je naro iti vsaj dvajset novih maj k za nove tekmovalce in vse tiste, ki
so trenerke prerastli. Vse, ki imate premajhne trenirke se povabi, da sporo ijo - na
sedež kluba - katere številke potrebujejo in da stare vrnejo klubu, ker bodo

dodeljene novim tekmovalcem. Vsi tisti, ki bi pa radi imeli še eno (zaradi ve dnevnih
tekmovanj), pa jo lahko naro ijo proti pla ilu. Tudi tokrat bo maj ke delno
sponzorirala družba LIV hidravlika in kolesa d.o.o..
ad 8. a - Irena Š. obvesti, da bodo v sezoni 2010/11 interesne dejavnosti po šolah
vodili:
OŠ Rakek - Edo Mekina in Vlado Šivec
OŠ AG Postojna - Vlado Šivec in Sonja Kocjan i - nadomeš a Irena Šantelj
OŠ MV Postojna in OŠ Prestranek - Stane Natla en nadomeš a Andrej Natla en
SGLŠ in ŠC - prisotni trenerji kluba na klubskem treningu.
Dan in as interesne dejavnosti so še v dogovarjanju s šolami.
b - Irena obvest,i da je klub prejel od Športne unije obvestilo, da naj klubi predlagajo
svoje kandidate za ambasadorja prostovoljstva v športu za vse. Izmed vseh
predlaganih kandidatov se bo na 5. Slovenskem forumu športa za vse na Bledu
20.11. izbralo ambasadorja, ki nas bo zastopal v Evropski športni uniji. Vsi lani
bodo o tem obveš eni in lahko predlagajo kandidata, ki je pripravljen zastopati naše
prostovoljce. Ni nujno, da je kandidat lan našega kluba.

Zaklju ek sestanka ob 20,00 uri.
Zapisnik vodila - Sonja Kocjan i
Prepisala - Irena Šantelj

