
ZAPISNIK 

 
 
Teniški klub Portovald je imel v petek, 9. 3. 2018, letni občni zbor, ki  je potekal v sobi 
gostišča Jakše, z začetkom ob 19. uri. S predlaganim dnevnim redom so bili člani teniškega 
kluba obveščeni vnaprej.  
 
 
DNEVNI RED 
 
1.    Pregled in potrditev dnevnega reda 
2.    Izvolitev delovnega predsedstva 
3.    Poročilo o delu kluba za leto 2017(predsednica kluba ga.Irena Gostiša Benčina) 
4.    Poročilo o delovanju teniške šole 2017 ( g. Jiří Volt) 
5.    Poročilo o klubski rekreativni dejavnosti 2017 (g. Jožef Matijevič) 
6.    Podelitev jubilejnih nagrad ob 20 letnici kluba 
7.    Razprava – 
– o načrtovanih bodočih aktivnostih kluba (teniška šola,rekreacija , turnirji , ….) 
– o rekreativnih ligah  »Triglav« , »Nova KBM« in Zavarovalnica Sava Double 
– o letnem programu kluba vezanem na delo z mladimi , na delo v  rekreativni sekciji kluba ,  
   na organizacijo turnirjev  TZS, za  mlade teniške igralce in za rekreativce.. )  
-  o organizaciji Belega turnirja 2018….. 
– o višini letne članarine 2018. 
8.  Pobude in vprašanja 
9.  Pogostitev in zabava 
 
Občni zbor je odprla predsednica Teniškega kluba Portovald Irena Gostiša Benčina. V 
kratkem nagovoru je pozdravila vse člane kluba in se jim zahvalila za udeležbo na občnem 
zboru.  
 
1) Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo. Predsedujoči Jiří Volt, zapisnikar Matjaž Papež in 
dva overitelja zapisnika: Slavka Srebrnjak in Zala Pirc Bedič. Po ugotovitvi, da je prisotnih 21 
članov kluba, je predsedujoči predlagal, izhajajoč iz statuta kluba, da je potrebno počakati 
pol ure (statut predvideva prisotnost več kot polovice članov kluba, če jih ni dovolj, se 
počaka pol ure, da je občni zbor sklepčen). Ker statut za sklepčnost  istočasno zahteva 
minimalno 10 članov, se je ob 19.30 uri občni zbor lahko začel.  
 
2) Predsedujoči Jiří Volt  je predlagal enak dnevni red, kot so ga dobili člani vnaprej. Dnevni 
red je bil brez pripomb soglasno sprejet.  
 
3) Poročilo o delu kluba za leto 2017 je predstavila predsednica kluba ga. Irena Gostiša 
Benčina, z besedami :  » Prav lepo pozdravljeni, dragi prisotni člani TK Portovald , na 
današnjem 20-tem jubilejnem  rednem letnem občnem zboru.  S tem, da smo se zbrali na za 
slavnostne priložnosti primernejši lokaciji od običajne sejne sobe, kjer smo imeli občne zbore 
do sedaj, želimo vsaj na simboličen način obeležiti in  proslaviti  ta pomemben mejnik v 
delovanju našega  kluba . 
 
Leto 1998 je bilo leto, ko smo sprejeli pogumno odločitev , da v Novem mestu ponovno 
ustanovimo teniški klub. Klub smo  v celotnem obdobju delovanja skrbno razvijali,  tako da 



lahko danes s ponosom  ugotovimo, da je TK Portovald s svojimi  raznolikimi dejavnostmi 
prepoznaven in cenjen v lokalnem, regionalnem in celo širšem okolju.   
 
Vendar pa tisti, ki ste z nami od samega začetka  dobro veste, da prehojena pot ni bila vedno 
lahka.  Vendar pa nas  je vedno vodila  jasno začrtana usmeritev, po kateri je velika večina 
naših odločitev  in dejanj sledila načelu zagotavljanja  zanesljivega in dolgoročno 
usmerjenega delovanja kluba. Člani kluba ste nas pri tem vedno podpirali, nam pomagali ter 
nam zaupali, za  kar sem vam iskreno  hvaležna,  na naš TK Portovald pa izredno   ponosna.  
 
Ugotavljam, da v celotnem obdobju  delovanja kluba še vedno, v glavnem uspešno sledimo  
že na začetku zastavljenim ciljem, ki so: množično delo z mladimi vseh starosti, organizacija 
kvalitetne in  redne rekreativne dejavnosti ter enkratnih, sedaj že tradicionalnih turnirjev kot 
so : situla open , Županov turnir, turnir predsednice kluba, nočni turnir, beli teniški turnir, ..  
Ko se danes ozrem na minulih dvajset let  kluba, se zavem, da so bila delovna in polna 
kratkoročnih in dolgoročnih ciljev in ambicij, a kljub temu lepa in prijazna ter da so žal minila  
skoraj neopazno. Na realnost pretečenega časa pa me opomnijo tisti mladi člani kluba, ki so 
leta 1998  kot otroci z nami začeli svojo teniško pot, danes pa so to že odrasle osebe.  
Radosti me, da so mnogi med njimi  na tak ali drugačen način še vedno povezani s tenisom, 
nekateri so ga vzljubili celo tako intenzivno, da so postali trenerji in vaditelji ali se celo 
odločili za študij tenisa na DIF-u. 
 
V  preteklih dvajsetih letih so se tudi pogoji  za naše delovanje počasi a vztrajno  izboljševali . 
Začeli smo v šolskih telovadnicah, nato vadili v  dvorani na Košenicah, dokler  z Agencijo za 
Šport Novo mesto nismo podpisali prve pogodbe za dolgoročni najem teniških igrišč . Tukaj,  
na teniških igriščih  v Potrovaldu, smo pravzaprav šele kot klub resnično zaživeli, saj smo 
dobili  prave pogoje za realizacijo in razvoj  zastavljenih programov. A žal le v poletnem času.  
Zime so bila obdobja, ko smo zaradi gostovanj v teniški dvorani Otočec lahko le omejeno 
delovali. Šele odločitev, da v sodelovanju z  Mestno občino  Novo mesto in s Fundacijo za 
šport postavimo šotor preko dveh igrišč , nam je dala možnost za kontinuirano izvajanje 
programov preko celega leta. Sanitarno garderobni objekt in s strani klubskih delavcev 
skrbno urejena okolica igrišč  pa  zagotavljata okolje, v katerem se  vsi ljubitelji tenisa, od 
najmlajših pa do upokojencev,  počutimo  zelo prijetno. 
 
Dragi člani kluba, hvala vam, da ste aktivno sodelovali v tej  dvajset let trajajoči zgodbi  rasti 
in razvoja našega dragega Teniškega kluba Portovald. Želim si, da boste tudi v bodoče naši 
zvesti  sopotniki.  
 
Sedaj poglejmo še, kako smo   v letu 2017 v klubu poslovali :  
- vse aktivnosti od teniškega vrtca, teniške šole ter rekreativnih dejavnosti in turnirjev, smo 
realizirali v planiranem obsegu 
- število članov kluba ostaja približno enako kot v letu 2016, se je pa nekoliko povečalo 
število otrok, ki obiskujejo teniško šolo. Ocenjujem, da je to posledica boljšega ekonomskega 
stanja v okolju 
- tudi število odigranih ur na odprtih teniških igriščih  je ostalo na nivoju leta 2016. Veseli pa 
smo dejstva, da na naših igriščih vsako sredo upokojenci igrajo svojo veteransko ligo. 
- ocenjujem, da smo tudi z igrišči upravljali vestno in dovolj kvalitetno in prepričana sem, da 
ste z njimi  v glavnem zadovoljni in da ste nam kakšno manjšo napakico že tudi sproti 
oprostili. Pred zimsko sezono smo igrišči 1 in 2 uredili – ,,prefrezali,, in kot slišim, so mnenja 
o kvaliteti tako urejene  peščene podlage pozitivna. 



- v letu 2017 je bil uspešno saniran temelj ograje na igrišču štev. 5 , na dovozni cesti proti 
igriščem so bili sanirani cestni jaški, za kar gre zasluga Jiriju, ki je pristojne organe o zadevi 
ustrezno in vztrajno opozarjal 
- opraviti smo morali tudi določena vzdrževalna dela na šotoru. V zvezi s šotorom bi rada 
poudarila, da ga letos uporabljamo že šesto leto in da bomo morali počasi razmišljati, na 
kakšen način bomo financirali novega. Verjetno bi bilo smotrno začeti  v ta namen ustvarjati 
nekakšen poseben fond. Za enkrat je to le predlog, ki pa ga bomo  morali kmalu spraviti v 
življenje 
- in ne na koncu, v letošnji zimi smo imeli zaradi obilice snega in nizkih temperatur veliko 
dela in stroškov z odmetavanjem snega in dodatnim ogrevanjem šotora, kar pa bo sicer 
bremenilo naslednje obračunsko obdobje. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste 
pomagali pri odstranjevanju snega in seveda tudi vsem, ki pomagate pri postavitvi in spravilu 
balona    
 
Pa še nekaj poudarkov v zvezi s finančnim poslovanjem kluba v letu 2017  
Prihodki kluba so v letu 2017 znašali 88.006 EUR in so za cca 4,5% nižji od prihodkov v letu 
2016, odhodki pa  so znašali 96.452 EUR  ( od tega je 10.071 EUR amortizacija balona, ki pa 
ne predstavlja odliva sredstev )   in so na približno enakem nivoju kot v letu 2016. To pomeni, 
da ima klub v letu 2017  davčno izgubo v višini 6.461,24  EUR.  Če ne upoštevamo 
amortizacije, ampak le denarni tok, TK Portovald posluje likvidno, kar pomeni, da lahko 
sproti poravnava svoje tekoče obveznosti.  
  
Ob koncu se še enkrat iskreno zahvaljujem vsem zvestim, dolgoletnim članom kluba, zaradi 
katerih  ima vse naše delo in trud tudi pravi smisel. Hvala vsem za dvajsetletno sopotništvo. 
 
4) Poročilo o delovanju teniške šole (g. Jiří Volt). 
 
Jiří Volt je v  svojem poročilu poudaril, da v teniški šoli aktivno sodeluje od 62 do 70 otrok, ki 
so razdeljeni v 4 nivoje vadbe, in sicer: teniški vrtec, šola mini tenisa, tekmovalna šola in 
rekreativna šola tenisa. Teniški klub Portovald izvaja tudi brezplačne krožke po osnovnih 
šolah, v katerih vadi skoraj 42 otrok. Omenjeni projekt je sofinanciran s strani Mestne občine 
Novo mesto. Klub si, in si bo tudi v bodoče prizadeval, da bi se nekateri otroci, ki do sedaj 
obiskujejo brezplačne krožke, vključili tudi v tekmovalne vrste naše šole.  
 
Šolo mini tenisa in rekreativno šolo vzorno vodi Sašo Gorenc. Tekmovalno šolo pa vodi Jiří 
Volt. Na področju tekmovalne šole nadaljujemo s psihološko in kondicijsko pripravo. Tako so 
priprave na tekmovanje celovite (tehnika, taktika, kondicija in psihologija). Največ uspehov, 
kot je omenila že predsednica, dosegajo Samuel Pate, Lana Dragman, Jelena Kovačevič in 
Karin Volt. Med najmlajšimi (midi tenis) sta najboljša Martin Kolarič in Amber Ivana Erenda.  
V kategoriji tenis 10 je zelo dober novi član našega kluba Beno Kovačič.   
 
Ugotavljamo, da je trenutno število otrok v teniški šoli tisti minimum, pod katerega ne 
moremo iti , če želimo zagotavljati stabilno delovanje kluba ( stroški obratovanja ). Zato 
imamo v letu 2018 v planu številne akcije na tem področju, ki  naj bi  pripomogle k povečanju 
števila mladih igralcev tenisa.  
 
V sezoni 2018 bomo organizirali že tradicionalne priprave za naše otroke in sicer v času od 
11. 4. do 15. 4. 2018 v Umagu. Pri omenjenemu projektu odlično sodelujemo s TK Krško.  
 



Z dolenjskimi klubi nadaljujemo pri izvedbah tekmovanj Dolenjski teniški satelit, ki je 
namenjen vsem otrokom, ki ne tekmujejo na TZS.  
Poleg navedenega klub omogoča vsem otrokom v teniški šoli brezplačne pripravljalne tekme 
v zimskem in poletnem času. Prav tako omogoča tudi brezplačno igranje na zunanjih igriščih 
do 15. ure, predvsem za vadbo servisa. Ocenjujemo, da je zelo malo klubov, ki tako skrbijo za 
svoje najmlajše.  
 
V letu 2018 bo klub organiziral številna tekmovanja pod okriljem TZS.  
 
5) Poročilo o klubski rekreativni dejavnosti za leto 2017.  
 
Spoštovane članice in člani našega kluba,  
 
preden vam posredujem poročilo o rekreativni dejavnosti, bi se vam rad zahvalil za vašo 
prisotnost na letni skupščini kluba, s katero ste izkazali klubsko pripadnost in vam zaželel 
prijeten večer. 
Tako kot vrsto let smo tudi v preteklem letu namenili rekreativni dejavnosti kot 
nepogrešljivemu delu našega teniškega kluba vso potrebno skrb in pozornost. Vsi skupaj smo 
se trudili izpeljati teniško sezono  brez večjih zapletov in zadreg, tako da je po vaši zaslugi in 
po zaslugi vodstva kluba za nami še eno uspešno leto novomeškega tenisa in če hočete tudi 
širše regije. Ob tem je potrebno poudariti, da je uspeh zadnjih nekaj let moč pripisati tudi 
dvema pokritima igriščema. Slednje se je izkazalo kot dobra in smotrna naložba kluba.  
 
Nimam namena, da bi vas utrujal s podrobnostmi, vendar se mi zdi, da je  v letnem poročilu 
le potrebno izpostaviti nekaj dejstev, ki so izoblikovala lansko sezono. 
Stalnica teh dejstev so vsekakor rekreativne lige, ki so v lanskem letu potekale dokaj gladko 
in se zaključile brez omembe vrednih zapletov.  
 
V močnejši in bolj zahtevni ligi pod pokroviteljstvom zavarovalnice Triglav je zmagal Mitja 
Udovič, v KBM ligi pa Andraž Šuštarič. Nekateri naši člani se že nekaj časa udejstvujejo v 
Dolenjsko-posavski ligi,  breme vzornega vodenja tega tekmovanja pa je bilo vseskozi na 
plečih Srečka Bana, ki se sedaj poslavlja in glede na to, kako dobro je za vse skupaj skrbel, 
bomo težko našli ustrezno nadomestilo.  
 
Vodstvo kluba se mu za njegov trud iskreno zahvaljuje. V enaki meri velja to tudi za Romana 
Lavriča, ki nam je s svojim računalniškim znanjem vseskozi posredoval ažurne podatke o 
poteku ligaških tekmovanj. 
Novost v ligaškem tekmovanju je bila tudi liga seniorjev (po domače upokojencev, še bolj po 
domače penzionistov) in izkazalo  se je, da bi to lahko postala stalna praksa. Za organizacijski 
potek tekmovanja je vzorno skrbel Brane Krošelj in upamo, da bo še v prihodnje. V zimskem 
času 2017/2018  smo sklenili dogovor z Društvom upokojencev tako, da lahko enkrat 
tedensko  Igrajo  po subvencionirani ceni. 
 
Pomembno poglavje v rekreacijskem udejstvovanju našega kluba predstavljajo tudi dobro 
pripravljeni turnirji, med katerimi prav gotovo najpomembnejše mesto zavzema tradicionalni 
Beli turnir. Slednji je bil v pretekli sezoni še posebej privlačen zaradi otvoritvene slovesnosti, 
ki se je odvijala na poligonu PUMP TRACK, kar je dalo prireditvi  še poseben čar.  
 
V letu 2017 nam je uspelo izpeljati teniško noč, za kar gre zahvala našemu izvrstnemu, 
vsestranskemu glasbeniku Milanu Radivojeviču,  z umetniškim imenom  SANTANA. 



 
 
Med našimi člani, ki so zaslužni za pripravo turnirjev, je potrebno izpostaviti še Dareta 
Andolška v povezavi z zimskim turnirjem SAVA Double Open, ki ga je naš klub priredil in 
uspešno izpeljal na Otočcu.  
 
Ob jubilejni 20 obletnici v nizu rednih letnih skupščin našega kluba pa bi za konec izpostavil , 
da je kar nekaj turnirjev postalo tradicionalnih (Županov dobrodelni turnir, Turnir 
predsednice kluba, Nočni turnir  in da smo vsi najbolj ponosni na Beli teniški turnir, ki v 
rekreativnem pomenu sodi med najpomembnejše rekreativne turnirje v slovenskem 
prostoru . S tem smo brez dvoma dosegli, da je igranje tenisa in zanimanje zanj  prodrlo tudi 
v širše družbeno okolje. 
 
Vesel sem, da je klubu , tako kot je že omenila predsednica kluba , uspelo dobiti na področju 
rekreacije tradicionalne turnirje in da je postala teniška rekreacija bolj organizirana. 
Jožef Matijevič 
 
6) Predsednica kluba je ob 20 letnici delovanja kluba, v zahvalo in pomoč pri delu kluba  in 
vsestransko pripadnost   klubu, podelila priznanja sledečim članom kluba TK Portovald : 
 
 
DARKO ANDOLŠEK 
za pomoč in delo pri organiziranju  klubskih teniških turnirjev in turnirja TILIA  oziroma SAVA 
Open 
 
ANA BENČINA 
za brezpogojno zvestobo  in pomoč klubu ter za delo z najmlajšimi tenisači 
 
SAŠO GORENC 
za delo z najmlajšimi selekcijami in pomoč klubu  
 
JOŽE STANIŠA 
za pomoč pri urejanju in skrbi za teniška igrišča 
 
EDI IVAN LUBEJ 
za  aktivno  dolgoletno pomoč pri delovanju kluba na vseh področjih  
 
JOŽEF MATIJEVIČ 
za aktivno dolgoletno pomoč pri delovanju kluba, predvsem na področju rekreacije   
 
MARIJA ZUPANC 
za dolgoletno pripadnost in pomoč pri delovanju kluba na vseh področjih   
 
MARJAN STOKANOVIČ 
za dolgoletno  zvestobo klubu in za delo na področju rekreacije 
 
JOŽICA ŠKOF 
za pomoč pri delovanju kluba na vseh področjih in to predvsem v prvih letih delovanja kluba   



   
 
DUŠAN ILOVAR 
za zvestobo klubu in za delo na področju rekreacije  
   
ROMAN KASTREVC 
za pomoč pri delovanju kluba na vseh področjih  
   
GORAZD  KOSMINA 
za pomoč pri delovanju kluba na vseh področjih  in to predvsem v prvih letih delovanja kluba 
 
MATJAŽ PAPEŽ 
za pomoč pri delovanju kluba na vseh področjih 

BORIS ŠEPETAVC 
za pomoč pri delovanju kluba na področju rekreacije in marketinga 
 
Za vso pomoč se želim ob tej priložnosti  zahvaliti tudi žal pokojni   VERI SMODEJ, ki  se je 
tvorno vključevala predvsem v aktivnosti  pri gradnji šotora in še prej  garderobno -
sanitarnega objekta. Hvala ji.  
Priznanje bomo svojcem vročili na enem od turnirjev.  
 
Ana Benčina se je v imenu prisotnih članov zahvalila predsednici Ireni Gostiši Benčini in Jiriju 
Voltu za zvestobo in delo v klubu. 
Ana Benčina 

Dvajset let je dolga doba. Dvajset let zvestobe nekomu ali nečemu prav tako. Ko z nekom 

družno stopaš po poti dve desetletji, si zmagovalec. To namreč pomeni, da si uspel 

premagati začetne težave, vmesno krizo in pomisleke v zrelem obdobju. Skozi številne 

viharje, preskakovaje ovire, sta skupaj s TK Portovald šla tudi Irena Gostiša Benčina, kot 

predsednica kluba vseh 20 let in Jiri Volt, kot vodja kluba, ki je v tem času postal tudi Jurij. ☺ 

 

Pa zavrtimo časovni stroj v leto 1998. Veliko pomembnega se je zgodilo.  

Tisto leto sta Larry Page in Sergey Brin ustanovila podjetje Google. 

Kdo bi si takrat mislil, da bo ta dr. Google danes vseved. In da bo IT tehnologija tako 

napredovala, da si danes člani lahko rezerviramo igrišče kar preko aplikacije na spletni strani. 

 

No, in istega leta je bila pozornost v Novem mestu usmerjena v Teniški klub Portovald, ki je 

začel dihati s polnimi pljuči. V našem klubu je bilo v vseh teh letih veliko sprememb – na 

bolje seveda. 

Danes je tako prostor ob reki Krki, kjer so igrišča, stičišče pozitivnih in nasmejanih ljudi, 

športnikov, tenisačev, ki imajo radi dobro družbo in  kakovostno preživljanje prostega časa. 

 

Zasluga za vse to gre predvsem dvema »poganjalcema oz. motorjema« našega kluba. 

 



Mislim, da lahko rečem v imenu vseh navzočih, spoštovana Jiri in Irena, iskrena hvala za 

vajino prizadevanje v klubu, vajin trud, zvestobo, predanost, čas in energijo, ki jo širita med 

nas vsa ta leta. 

 

Še naprej vama želimo uspešno delo in kdo ve …, morda pa bo wikipedija med zmagovalce 

katerega od pomembnih svetovnih teniških turnirjev čez deset ali dvajset let uvrstila 

katerega od naših varovancev. 

A najpomembnejše seveda je, da naš klub še naprej živi, skrbi tudi za rekreativne tenisače, 

dela z mladimi, dela dobro in združuje dobro misleče ter prijazne ljudi. 

 

Veselo in srečno še naprej ter še enkrat hvala vama za vse!  

 
7) Razprava 
 
V razpravi so se člani kluba dotaknili organizacije Belega turnirja 2018, in sicer so bili vsi 
mnenja, da naj ostane datum enak kot v letu 2017 in tudi podelitev naj ostane na teniških 
igriščih.  
 
Zaradi izboljšanja stanja v rekreativnih liga bosta v sezoni 2018 dodani dodatni dve igralni 
obdobji in sicer: 

1. OBSTOJEČE igralno obdobje do 31. maja ( najmanj 5 tekem, če ne izpad iz lige), 
2. NOVO igralno obdobje do 15. julija ( najmanj 4 tekme, če ne za vsako 

neodigrano tekmo minus dve točki), 
3. NOVO igralno obdobje do 16. september ( najmanj 4 tekme, če ne za vsako 

neodigrano tekmo minus dve točki). 
 
Jiri Volt je tudi pojasnil, kakšno je stanje glede urejenosti igrišč in pozval vse, naj še naprej 
uporabljajo grebljo in se jim ob tem zahvalil. V sezoni 2018 bo klub uporabljal hrvaški 
tenissit, ki se je v zimski sezoni 2017/2018 izkazal za zelo dobrega. 
 
Prisotni člani kluba so podprli predlog, da naj klub poskusi izpeljati tudi ligo dvojic. Tako 
bomo k obstoječim tekmovanjem, ki so že »železni« repertoar kluba, poskušali  dodati še ligo 
dvojic. 
 
Jiri Volt je prisotne seznanil z namero o spremembi naslova kluba s sedanje Šegova ulica 106 
na Topliška cesta 2 c. To je lokacija teniških igrišč. Člani so se strinjali s to spremembo. 
 
Člani kluba so se dotaknili tudi težave glede parkiranja osebnih avtomobilov ob teniških 
igriščih. Klub bo poskušal to zadevo urejati na nivoju Mestne občine in dogovora s Kegljaškim 
klubom Novo mesto. 
 
Jiri Volt je člane kluba seznanil tudi glede zgornjega prostora ( bife) v garderobno-sanitarnem 
objektu. Še vedno drži, da je omenjeni prostor rezerviran za Kegljaški klub Krka Novo mesto, 
saj omenjeni klub v prostorih, v katerih izvaja svojo dejavnost, nima svojih klubskih 
prostorov.  
 
Občni zbor je sprejel sklep, da bo članarina 2018 ostala  enaka kot v letu 2017, in sicer: 15,00 



€ za odrasle, 5,00 € za otroke (člane teniške šole). Članarino morajo člani kluba poravnati do 
31. maja 2018, po tem datumu je članarina 20 evrov (za odrasle). Višina letne članarine 2018 
je bila soglasno sprejeta.  
 
 7) Pobude in vprašanja 
  
Ker so člani svoja mnenja izrazili že v razpravi, ni bilo pod točko pobude in vprašanja nobenih 
predlogov. 
 Po končani razpravi je predsedujoči zaključil  občni zbor ob 20. uri in 30 minut. 
 
  
Novo mesto, 9. 3. 2018 
  
Predsednik delovnega predsedstva: 
Jiří Volt 
  
Zapisnikar: 
Matjaž Papež 
  
                                                                          Žig: 
Overiteljica zapisnika: 
Slavka Srebrnjak 
  
Overitelj zapisnika: 
Zala Pirc Bedič 


