
LK MINS Postojna 
IO LK MINS Postojna  
 
Zapisnik 
Sestanka IO dne 16. 10. 2017 ob 20:00 uri 
 
Prisotni: Nika Smrdu, Silvester Požar, Irena Šantelj, Stane Natlačen, Konrad Jurca,  Edo 
Mekina, Janez Škrbec 
Opravičeno odsotna: Sonja Kocjančič 
 
 
Dnevni red: 

1. Naročilo majic 
2. Aktivnosti za izvedbo dvoranske tekme 
3. Razno 

1. Predlog za nabavo majic. Sprejme se sklep da se naroči majice. Pogoj za 
pridobitev majice je, da se jo pride pomerit in vpisat št. Pomerjanje je možno od 
Pon-Čet 18h-20h. Zbiranje se konča 26.10.2017. Določi se, da klub financira: 
- 2 majici za tekmovalce ki imajo 10 ali več tekem 
- 1 majica za tekmovalce, ki imajo manj kot 10 tekem. 

Janez naredi seznam: 
Ž model = XS do XL 
M model = XS do 3XL 
Možen je tudi nakup majice po ceni 8,5€ 
 

2. Tekma bo 2.12.2017. Janez obvesti IO da se izvajajo dela na lučeh tako, da mora 
ŠZ Postojna obvestit pravočasno če bodo dela končana.  
- Irena vpraša Tatjano Rusjan za DOS 
- Vodja tekmovanja Irena Šantelj 
- Odloči se da bodo razpisane 3 izmene 
- Konrad povpraša za ceno pic in se dogovori na občini za prijavo tekme 
- Vpraša se Jureta Marca če bo Miklavž in Miloša Marca za ozvočenje 
- Poiskati je potrebno tri kandidatke za prijave 
- Medalje naroči Stane (30 kpl +6 zlatih in 4 srebrne) 
- Lica 250 SL, 250UL, 250 fi40, 100 fi60 
- Andrej bo priskrbel material (spenjači, trak itd.) 
- Janez vpraša Petra Požarja za izdelavo številk 
- Janez nabavi knofelce v Tediju 

 
3. Razno 

a. Zaključek leta se določi da bo 5.1.2018 
- Tekma + večerja  
- Večerja bo ob Kaminu (Konrad se pozanima za razpoložljivost) 
- Menu bo isti kot lansko leto 
- Izbrati je potrebno darila za podelitev na večerji (mnenje je januarja je za 

koledarje prepozno). Vsak član IO poišče kakšen predlog za darilo. 
b. Neplačana članarina 

- Irena pošlje opomine 
c. Sprejeme se sklep, da se stroške darila za osvojeno medaljo na EP plača iz 

mladinskega programa. 
 
Sestanek zaključen ob 22:00 uri. 
 
 
Zapisnikar: Nika Smrdu  


