
Lokostrelski klub MINS Postojna 

ZAPISNIK 6/19 sklica seje UO 17.09.2019 s pričetkom 19,30 uri v klubskih prostorih 

Prisotni: Stanislav Natlačen, Sonja Kocjančič, Petra Simčič, Simon Aralica, Konrad Jurca (prihod 
ob 19.50), Irena Šantelj in Janez Škrbec 

Opravičeno odsoten: Edo Mekina 

Obveščeni in prisotni NO: Barbara Obreza 

Ostali prisotni: Drago Bizjak 

Z dnevnim redom 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika zadnje seje 
3. Urnik treningov v sezoni 2019/2020 
4. Nakup kosilnice v letu 2020 
5. Razno  

Irena predlaga nov dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika zadnje seje 
3. Urnik treningov v sezoni 2019/2020 
4. Nakup kosilnice 
5. Dvoranska tekma v decembru 
6. Razno (3D državno, Klubski evropski pokal) 

1) Potrditev dnevnega reda 
Nov dnevni red je potrjen 

2) Zapisnik zadnje seje je potrjen, vse je bilo realizirano, razen udeležbe ekipe na evropskem 
klubskem pokalu. 

3) Notranji treningi od 1.10. naprej:  
ponedeljek (Irena Šantelj 18h – 20h odrasli in šolska mladina) 
torek sreda četrtek (Stane Natlačen 17h do 20h) 
šolska mladina 17h – 20.00h 
odrasli 18.30 – 20.00h 
petek (po dogovoru člani, veterani, mladinci) 

4) Irena pove da do decembra je nakup kosilnice nemogoč.  
Sklep: Kosilnico se bo kupilo, čas nakupa pa je odvisen od priliva sredstev. 

5) Potrebno je rezervirati dvorano pri Športni zvezi Postojna in pripraviti papirje za prijavo 
tekmovanja na urad za notranje zadeve. Zadolži se Jurca Konrada. Tekma bo 7.12.2019  

6) Razno: 
7) 3D državno: Za to državno prvenstvo so štartnio plačali tekmovalci sami, ker klub trenutno nima 

denarnih sredstev. Štartnine bodo povrnjene ko bodo nakazane dotacije.  
8) Klubski evropski pokal: Glede na sklep zadnjega sestanka so tekmovalci dobili  možnost 

sofinanciranja tekmovanja v višini 500€. Rok Bizjak je poslal stroškovnik kjer je zapisal da so stroški 
večji, skupaj  874€ (štartnina, prenočišče 3 osebe 2 noči, in kilometrina) kot jih je klub namenil. 
Odgovor Roku je bil poslan, da  je bil sprejet sklep 500€ za pokrivanje stroškov. Ker klub ni prejel 
potrdila, da so vseeno pripravljeni poravnati razliko stroškov sami in tekmovati, jih  klub ni prijavil 
na tekmovanje, zato to ni bilo realizirano. 

Sestanek je zaključen ob 20.30. 

Zapisal: Janez Škrbec 


