
LK MINS Postojna 
IO LK MINS Postojna – razširjen 
 
Zapisnik 
Sestanka IO dne 17.11.2014 ob 19,30 uri 
 
Prisotni: Vlado Šivec, Irena Šantelj, Silvester Požar, Sonja Kocjančič, Stane 
Natlačen, Konrad Jurca 
 
Opravičeno odsotni:, Miloš Marc, Edo Mekina, Andrej Godeša, Jelka Kaluža 
 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika zadnje seje IO 
2. Organizacija tekme: 14. memorial Mateja Šabca. 
3. Zaključek leta 
4. Informacija o novem koledarju. 
5. Razno   
 
 
 1. Na zapisnik ni bilo pripomb, nabava štirih rabljenih tarč je bila realizirana. 
2. Vabilo je izdelano. Popravi se ga v smislu napovedi tretje izmene, če bo dovolj 
prijav. 
- Predsednik kluba pošlje vabilo Urlepu, se z njim dogovori o vodenju rezultatov in 
uredi prijavo tekma pri WA. 
- Startnina za člane kluba, kateri ne sodelujejo pri organizaciji je enotna 10€. 
 
Ostale zadolžitve: 
- Malica (1/2 pice in 0.5l vode), darila za sodnike (bombonjera + Orehovec – 
Godeša), pijača…. za organizatorje, nalepke za medalje (100 kos), samolepilni 
trakovi (6+2)- poskrbi Silvester Požar.  
- Dogovor s Picerijo Čuk o malici in zaključni večerji izpelje Irena Šantelj. 
- Miklavž - Marc Jure 
- Redarji; Silvester Požar (vodja), Andrej Godeša, Miran Kaluža, Ervin Vilhar. 
- Prijava: Tomaž Urlep, Jelka Kaluža, Bernarda Požar 
- Ozvočenje – Miloš Marc; glasba, fotografija – Andrej Godeša 
- Medalje, lica – Stane Natlačen in Irena Šantelj Osnova za naročilo medalj so 
lanskoletni rezultati – cca 30 kompletov. 
- Pomoč pri pisanju skor otrokom v I izmeni - kdor ne strelja. 
- Tarče in oprema, zabijalne pištole, gume za preprečitev prebijanja tarč, 
»knoflce«…-Andrej Natlacen. 
- Označitev poti z izdelavo puščic (10) – Edo Mekina 
 - Izdela se nove štartne številke – Edo Mekina 
 - Silvester Požar obvesti vse Minsovce, da se prijavijo čim prej zaradi organizacije 
dela.  
Ura pričetka postavljanja strelišča bo določena naknadno. Za kombi poskrbi Konrad 
Jurca. 
 
3. Klubska občinska tekma ob zaključku leta se izpelje v petek 9.1.2015. Poleg 
podelitve nagrad zmagovalcem se podeli tudi nagrado najboljšim trem mlajšim 



tekmovalcem (mešano), ter najboljšim trem tekmovalcem (moški, ženske). Mlajši 
tekmovalci so do (izključno) kategorije kadetov. Izbor opravijo člani IO na 
korespondenčni seji na podlagi v izbor uvrščenih tekmovalcev, katerega je že podal 
trener: 
 
Mlajši: 
Jurca Nala, Godeša Miha, Godeša Matej, Jager Matic, Kaluža Aljaž, Savič Dejan. 
 
Starejši - ženske: 
Natlačen Vanda, Černač Katarina, Hočevar Nina, Godeša Barbara, Kocjančič Sonja, 
Perko Mirjana, Savič Anja. 
 
Starejši – moški: 
Bizjak Rok, Peter Požar, Perko Nejc, Marc Jure, Podkrajšek Mitja, Jurca Konrad. 
 
 Podeli se tudi družinska simbolična darila ob zaključku leta. 
 
4. Klub pristopi k koledarju, katerega bo naročila družba Mins d.o.o.. Za potrebe 
kluba je potrebno izdelati cca 50 koledarjev, zato se vodstvo dogovori o sorazmerni 
delitvi stroškov izdelave. Koledar se razdeli članom v decembru in se ne čaka na 
zaključno prireditev. 
 
5. - Zaznana je sorazmerno velika udeležba na treningih že takoj ob pričetku, zato je 
sprejet predlog, da tisti, ki hoče, da se mu trener bolj posveti, prihaja na trening ob 
7:30. 
- Izražen je bil predlog, da se jasneje določi odgovornosti na treningih – kdaj kdo vodi 
trening. Ireno Šantelj se zadolži, da pripravi predlog finančne stimulacije tistim, ki 
skrbijo za določene treninge – glede na proračun kluba- ter ga da v potrditev IO. 
Pristopi se k iskanju članov, ki bi bili pripravljeni prevzemati posamezne funkcije v 
klubu (vaditelji, sodniki, …)  
 
Sestanek zaključen ob 22:00 uri. 
Zapisal: Silvester Požar 


