
LK MINS Postojna 
IO LK MINS Postojna 
 
Zapisnik 
Sestanka IO dne 12.06.2018 ob 20,00 uri v dvorani Epic, Postojna – zaključen ob 21,30 uri 
 
Prisotni: Sonja Kocjančič, Stane Natlačen, Irena Šantelj  in Edo Mekina 
Opravičen: Janez Škrbec in Konrad Jurca,  
Odsoten: Silvo Požar, Nika Smrdu 
Gost: NO Barbara Obreza 
 
z naslednji dnevnim redom 
  
1.  Organizacija PTL in 3D tekme za SLO pokal 30. junija in 1.julija 
2.  Razno 
 
 
1.točka: 

- Stane Natlačen najprej obvesti, da se lokacija tekme 30.06.18 3D SLP in                                                             
01.07.18 PTL spremeni zaradi težav, ki so nastale pri vstopu v prostor 
vojaškega muzeja v Pivki do tekmovališča in prevelikih stroškov za nas tudi 
nerazumljivih za študente, ki bi čuvali objekte. 

- Stane Natlačen in Edo Mekina sta poiskala novo lokacijo v Rakovem 
Škocjanu. 

- Konrad Jurca pripravi vso dokumentacijo za izpeljavo tekmovanja v 
R.Škocjanu in jo izroči Edotu Mekina, ki jo dostavi in prijavi tekmovanje na  
občino Cerknica na uradu za notranje zadeve. 

- Janez Škrbec popravi lokacijo tekmovanja na obeh vabilih in spremembo 
pošlje na LZS. Označena pot naj bo od izhoda iz avtoceste Unec naprej. 

- Igor Gajić poskrbi za avstrijske tekmovalce prenočišče. 
- Vodja postavitve proge sta Andrej Natlačen in Igor Gajič. Za pomoč pri 

pripravi proge se obvesti člane po e-pošti. 
- Pregled proge s sodniki opravita Irena Šantelj in Stane Natlačen. 
- Prehrana tekmovalcem, organizatorju in sodnikom je dogovorjen z gostiščem. 

Cena obroka 4,80€ na osebo. Za goste se bo lahko prodal kupon po 5,00€ 
- Stane Natlačen poskrbi za medalje za oba dneva tekmovanja. 
- Silvo Požar poskrbi za nalepke za oba tekmovanja 
- V soboto 30.06. obdeluje računalniške podatke Tomaž Urlep. Na blagajni bo 

Janez Škrbec, bone za malico in vodo deli Sonja Kocjančič. 
- V nedeljo 01.07. obdeluje računalniške podatke Janez Škrbec. Na blagajni 

Irena Šantelj, bone za malico in vodo deli Sonja Kocjančič. 
- Medalje deli Sonja Kocjančič, rezultate bere Janez Škrbec 
- Za ozvočenje in glasbo se poprosi Kristjana Mekina. 
- Pripraviti je potrebno opozorilne table in trak za prepoved prehoda 
- Edi Mekina predlaga srečelov v soboto 30.06.. Za materialne nagrade 

srečelova se poišče sponzorje in donatorje. Sponzorje oz.donaterje lahko 
poišče vsak član kluba. Vse pridobljene nagrade se preda Edotu. Za potek 
srečelova bo poskrbel Edo Mekina. Vrednost srečke 1,00€. 

 
 



2.točka: 
                  -    Tabor šolske mladine v Sežani, ki ga izvaja Zavod ŠTIP Sežana, je zaprosil za  
pomoč pri organizacij 
                .-    določi se datume, ki so sprejemljivi in to so v 1.dekadi 26. in 27.06., v 2.dekadi 
3. ali 4.07 in v 3.dekadi 11.07.2018 od 13,00h do 15,00h. 
                 -     na  taboru bodo sodelovali Stane Natlačen, Sonja Kocjančič in Barbara Obreza. 
                 -     ponudbo za 1.dekado pripravi Irena Šantelj 
  
 
 

 
 
  

 
 

 
Zapisala: Irena Šantelj                                                          zakoniti zastopnik: Stane Natlačen 


