
LK MINS Postojna 
IO LK MINS Postojna  
 
Zapisnik 
Sestanka IO dne 23. 11. 2017 ob 20:00 uri 
 
Prisotni: Irena Šantelj, Stane Natlačen, Konrad Jurca,  Janez Škrbec, Sonja Kocjančič 
 
Odsotni: Nika Smrdu, Silvester Požar, Edo Mekina 
 
Člani NO: Janez Jager, Barbara Obreza 
 
Dnevni red: 

1. Prevzem dolžnosti predsednika 
2. Nakup 3D tarč 
3. Organizacija PTL in 3D tekme za SLO pokal junija in julija 
4. Organizacija izobraževalnega lokostrelskega tabora 
5. Delovna akcija na streliščih 
6. Problematika z zimskimi prostori 
7. Problematika z lici na zunanjem strelišču 
8. Razno 

 

1. Prevzem dolžnosti predsednika 
Stanetu je bila predana mapa z zapisniki, plačilna kartica in žig. 

 
2. Nakup 3D tarč 

Potrebno bi bilo kupiti 12 tarč. Za PTL tekmo je tar dovolj. Jeseni je potrebno 
planirati 4kpl kartonastih tarč za treninge in štiri slame za tekmo. Za nakup tarč je 
potrebno planirati 3000€ (1000€ iz programa in 2000€ iz tekem) 
 

3. Organizacija PTL in 3D tekme za SLO pokal junija in julija 
PTL tekma bo 30.junija, 3D tekma pa 1.julija. Janez izdela vabila in obvesti Urlepa. 
Janez vodi rezultate na PTL tekmi. Andrej in Igor sta vodja postavljanja proge. 
Pošlje se prošnjo – vprašanje sodnikom ki so člani kluba, kdo od njih je pripravljen 
soditi na tekmi. Predvideva se postavitev dveh prog. V soboto in nedeljo je Irena 
Šantelj prisotna pri pobiranju startnin. Stane se pozanima v parku vojaške 
zgodovine ali lahko oni uredijo prijavo za sobotno tekmo. Povabi se tudi župana 
Pivke. Za hrano je že dogovorjeno. Stane povpraša v kantini kakšne so možnosti da 
se v času tekme ne toči alkoholnih pijač. 
 

4. Organizacija izobraževalnega lokostrelskega tabora 
Vodja tabora je Stane Natlačen. V petek 20.4.2018 Janez pokliče v ČŠOD in 
rezervira dom. Tabor bo potekal od 30.7.2018 do 6.8.2018. 
 

5. Delovna akcija na streliščih 
29.4.2018 se organizira delovna akcija na zunanjih streliščih. Irena pokliče Čeč-a za 
brananje krtin. Z občino je dogovorjeno da uredijo cesto do strelišča. Janez pošlje 
vabilo in opomnik za delovno akcijo. 
 

6. Problematika z zimskimi prostori 
Irena predlaga, da se do avgusta počaka za podaljšanje pogodbe do takrat pa se še 
vedno išče druge prostore za notranje treninge. 
 
 



7. Problematika z lici na zunanjem strelišču 
Za izdajanje lic na zunanjem strelišču ima dovoljenje poleg trenerjev tudi Konrad 
Jurca. 

 
Sestanek zaključen ob 21:40 uri. 
 
 
Zapisnikar: Janez Škrbec  


