
Lokostrelski klub MINS Postojna 

ZAPISNIK 7/19 sklica seje UO 11.11.2019 s pričetkom 20,00 uri v klubskih prostorih 

Prisotni: Stanislav Natlačen, Edo Mekina, Petra Simčič, Simon Aralica, Konrad Jurca, Irena 
Šantelj in Janez Škrbec 

Opravičeno odsotna: Sonja Kocjančič 

Obveščeni in prisotni NO: Barbara Obreza 

Z dnevnim redom 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika zadnje seje 
3. Organizacija dvoranske tekme 30.11.2019 
4. Članarina za leto 2020 
5. Prošnja Roka Bizjaka za prispevek za tekme v Rimu in Nimesu iz naslova sredstev za vrhunski šport 
6. Razno 

Janez predlaga nov dnevni red: 

1) Potrditev dnevnega reda 
2) Potrditev zapisnika zadnje seje in korespondenčne 
3) Organizacija dvoranske tekme 30.11.2019 
4) Koledar za leto 2020 
5) Članarina za leto 2020 
6) Prošnja Roka Bizjaka za prispevek za tekme v Rimu in Nimesu iz naslova sredstev za vrhunski šport 
7) Razno 

- Prošnja Ive Rusjan 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
Nov dnevni red je potrjen 

2. Potrditev zapisnika zadnje seje in korespondenčne seje 
Točka 4 in točka 7. še ni izpeljana do konca zaradi pomanjkanja sredstev. Sklep korespondenčne 
seje je bil izpeljan z 4.11. 
Zapisnika zadnje in korespondenčne seje sta potrjena. 

3. Organizacija dvoranske tekme 30.11.2019 
Irena pove da mora biti 1m za 3m linijo številka rahlo dvignjena. 
Za številke preverita Stane in Andrej. 
Aktivnosti za dvoransko tekmo 

- Stane naroči medalje 
- Direktor streljanja je Igor Gajić 
- Konrad pridobi ponudbo za pice v Kaminu 
- Janez Škrbec je vodja redarjev 
- Konrad bo šel na občino po zastavo 
- Potrebno je kupiti 300 čokoladnih Miklavžov (Irena se dogovori v Mercatorju) 
- Nalepke pripravi Janez, natisne pa Irena 
- Mekina pripelje ozvočenje 
- Na blagajni bosta delali Irena Jager in Jelka Kaluža 
- Kdor bo pomagal pri pripravljanju in pospravljanju dvorane bo brezplačna 

štartnina za njih in njihove družinske člane 
- Janez sporoči Urlepu, da bo 20 tarč za začetek največ pa jih je lahko 23. Sestavljeni lok da na 

številko 1 
- Barbara poskrbi za kavo. 
- Janez naredi otvoritev, z Ireno napišeta govor 

 



4. Koledar za leto 2020 
- 18.1.2020 3D prijateljska dvoranska tekma v jahalnici v Prestranku 
- 7.2.2020 Klubsko tekmovanje in zaključek 
- 14.3.2020 Šolsko državno prvenstvo 
- 3D državno prvenstvo kandidatura 
- Arrowhead morebitna kandidatura 
- 5.12.2020 Dvoranska tekma 
 

5. Članarina za leto 2020 
IO predlaga, da se dvigne članarina za leto 2020: 
Mlajši do 18 let: 80€ 
Člani in veterani: 90€ 
2 ali 3 družinski člani: 120€ 
4 ali 5 družinskih članov: 150€ 
Vsak naslednji član: +30€ 
 
Članarina se lahko poravna na dva obroka. Prvi obrok se poravna do 15.1.2020 drugi obrok pa do 
konca marca. 
 

6. Prošnja Roka Bizjaka za prispevek za tekme v Rimu in Nimesu iz naslova sredstev za vrhunski šport 
Prošnji se ne ugodi, ker finančno stanje tega ne dovoljuje. 

7. Razno 
- Prošnja Ive Rusjan za uporabo notranjega strelišča  

Iva je zaprosila za izpis iz LK MINS. Njeni prošnji je bilo ugodeno, s tem pa je izgubila ugodnosti 
članstva LK MINS. Zato se njeni prošnji ne ugodi. 

 

Sestanek je zaključen ob 22.10. 

Zapisal: Janez Škrbec 


