
LK MINS Postojna 
IO LK MINS Postojna – razširjen 
 
Zapisnik 
Sestanka IO dne 19.11.2014 ob 20:00 uri 
 
Prisotni: Vlado Šivec, Irena Šantelj, Silvester Požar, Sonja Kocjančič, Stane Natlačen, 
Konrad Jurca, Tatjana Rusjan, Edo Mekina in Jelka Kaluža 
 
Opravičeno odsotni: Miloš Marc in  Andrej Godeša 
 
 
Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje, 
2. Organizacija tekme: 12. 12. 2015, 
3. Odločitev o obisku tekme NIMES 2016 glede na zadnje dogodke v Franciji, 
4. Določitev kriterijev za izbor najboljših v letu 2015, 
5. Razno   
 
 
1. Na zapisnik ni bilo pripomb, izvedeno je generalno čiščenje tal v dvorani, 1x tedensko 

čiščenje vseh prostorov z zunanjim izvajalcem je v postopku realizacije, račun za 
porabljeno električno energijo je že prejet. Ostale aktivnosti iz 3. točke Zapisnika IO z 
dne 18. 10. 2015 so v večini izvedene. Startnina za državna tekmovanja se bo 
udeležencem, povrnila v mesecu decembru.  

2. Zaradi prenove garderob v Šolskem centru v Postojni, je decembrska tekma prestavljena 
na 12. 12. 2015. Vabilo je izdelano. Popravi se ga v smislu napovedi tretje izmene, če bo 
dovolj prijav. 

 Predsednik kluba pošlje vabilo g.Urlepu, se z njim dogovori o vodenju rezultatov in uredi 
prijavo tekma pri WA, 

  Ostale zadolžitve: 

 Malica (1/2 pice in 0.5l vode), Konrad Jurca pridobi ponudbo Pizzerije Minutka za 
pripravo 125 pizz ( 250 polovičk) in za večerjo po tekmi, Silvester Požar pridobi ponudbi 
Pizzerije Čuk in še eno ponudbo, 

 Miklavž -  Jure Marc, 

 Redarji; Silvester Požar (vodja), Andrej Godeša, Miran Kaluža, Ervin Vilhar, 

 Prijava: Tomaž Urlep, Jelka Kaluža, Bernarda Požar in Jana Šantelj, 

 Pomoč pri pisanju zapisnikov rezultata otrokom - kdor ne strelja, 

 Ozvočenje – Miloš Marc; glasba - Andrej Godeša, 

 Medalje, lica – Stane Natlačen in Irena Šantelj. Osnova za naročilo medalj so 
lanskoletni rezultati – cca 30 kompletov. Stane Natlačen posveti pozornost barvi lic - ne 
sme biti različnih barvnih oddtenkov. Kompleti lic morajo biti enaki. Medalje priskrbi 
Stane Natlačen, 



 DOS - Tatjana Rusjan, rezervni sistem, vidna tabla 120 x 100 x 80 cm, ZELENA  in 
RUMENA, stojalo pripravi Edo Mekina, 

 Tarče in oprema, zabijalne pištole, gume za preprečitev prebijanja tarč - Andrej 
Natlačen, sponke »knoflce« - Irena Šantelj,  

 Označitev poti z izdelavo puščic (10) – Edo Mekina,  

 Izdela se nove štartne številke – Peter Požar, 

 Silvester Požar obvesti vse Minsovce, da se prijavijo čim prej zaradi organizacije dela,  

 Ura pričetka postavljanja strelišča bo določena naknadno, predvideva se 21.  

 Za kombi poskrbi Konrad Jurca. 

.  

3. Odločitev o obisku tekme NIMES 2016 glede na zadnje dogodke v Franciji: prijavljeni so 4 
tekmovalci ( Nik Bizjak, Nina Hočevar, Nala Jurca in Iva Rusjan) in 3 spremljevalci.. 
Sklenjeno je, da se prijava izpelje. 

4. Za izbor najboljših tekmovalcev v klubu so s strani trenerjev predlagani: 

 Starejši moški: Rok in Nik Bizjak, Jure Marc, Nejc Perko, Vlado Šivec in Mitja 
Podkrajšek; 

 Starejše ženske: Jurca Nala, Natlačen Vanda, Kocjančič Sonja, Godeša Barbara, 
Perko Mirjana, Stojanović Anja, Hočevar Nina in Černač Katarina; 

 Mlajši: Godeša Klemen, Matej in Miha, Jager Matic, Kaluža Aljaž, Perko Ajda in Jošt 
Zala. 

Najboljši bodo izbrani na podlagi glasovanja. 

 

5. Klub pristopi k koledarju, koledar se razdeli članom v decembru.  

Irena Šantelj je predstavila novosti iz izobraževanja: 

 Nalepke na puščici največ 22 cm od U profila na jahaču in nalepka ne sme preseči 
9,4 debeline puščice. 

 Ščitnik za prste, ki ima pas na dlani – pas ne sme segati čez dlan. 

 PIN na merilni za UL je lahko največ 2 cm, tunel + 2cm 

 Daljnogled – če na strelni liniji dva tekmovalca uporabljata isti daljnogled mora biti 
višina tega prilagojena manjšemu tekmovalcu – daljnogled mu sme segati do 
podpazduhe. 
 

 POZOR – po 1. 1. 2016 na tekmah ni dovoljena oprema in oblačila, ki so maskirnih 
barv. Vse kar je pisano ali lisasto spada pod maskirno barvo ne glede na barvo. 
 

 Utež na GL: Podložka med utežjo in lokom mora biti trda in pritrjena na lok ali utež s 
trdim lepilom – plastična ali kovinska. 



 Podčrtovanje zadetkov na tarči – kratko 0,5cm, pravilno dve črtici pod pravim kotom, 
lahko pa tudi ena črtica, ki ni odebeljena 
 
 

Soglasno je bila sprejeta odločitev, da LK MINS ne kandidira na izboru naj lokostrelski 
klub.  
 
Po elektronski pošti in na oglasni deski v dvorani se pošlje Vabilo za udeležbo na podelitvi 
priznanj v Plazza Hotelu v Ljubljani, 13. 12. 2015. Prijave do 10. 12. 2015. 
 
Sonja Kocjančič je poročala, da je na krožku v OŠ Miroslava Vilharja 18 otrok. Ker je težko 
oziroma nemogoče vzdrževati red in disciplino obstaja možnost razdelitve otrok v 2 skupini 
(predlog I. Šantelj). V ponedeljek 23. 11. 2015 se bo krožka udeležila tudi Irena Šantelj in s 
Sonjo bosta pripravili obvestilo za starše otrok.  
 
Vlada Šivca je zanimalo finančno stanje v LK MINS. Odgovor: okrog 1000,00 eur. Kot je bilo 
že uvodoma navedeno, naj bi se štartnine udeležencem na DP, ki so jih poravnali sami vrnile 
v decembru 2015. 
 
Sprejet je bil predlog o povišanju članarine za 10,00 eur za leto 2016: 
 
Cena 2015/ eur Plačnik Cena 2016 eur 

30 Otroci 40 
40 ODRASLI 50 
60 DVA ALI TRIJE DRUŽINSKI ČLANI 70 
80 ŠTIRJE DO PET DRUŽINSKIH ČLANOV 100 

+10 Za vsakega naslednjega člana +10 
 
Sestanek zaključen ob 22:10 uri. 
Zapisala: Jelka Kaluža 

 


