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Zapisnik sestanka IO z dne 22.10.2014 ob 20,00 uri 
 
Prisotni: Edo Mekina, Vlado Šivec, Stane Natlačen , Jurca Konrad, Silvester Požar 
 
Opravičeno odsotni: Sonja Kocjančič, Irena Šantelj 
 
Dnevni red: 
  
1. Potrditev zapisnika zadnje seje IO 
2. Poročilo o pridobljenih sredstvih kluba s strani sponzorjev in deleža dohodnine. 
3. Organizacija tekem v letu 2015- vezano na sestanek na LZS 6.11.2014 
4. Organizacija tekme Memorial Mateja Šabca. 
5. Udeležba na tekmi evropskega pokala v Nimesu 
6. Članarina za leto 2015 
7. Razno 
 

1. Na zapisnik ni bilo pripomb. 
2. Podana je informacija o višini pridobljenih sredstev s strani namenjenega 0,5% deleža 

dohodnine fizičnih oseb. Ta znaša 517,90 €. Poleg tega pa je klub pridobij tudi donatorska 
sredstva v  skupni višini 850,00 €. 

3. Odločitev članov IO je, da v letu 2015 kandidiramo za organizacijo le tekme »Memorial Mateja 
Šabca« in sicer 5.decembra. O morebitni organizaciji dodatne tekme se bomo odločali  
naknadno. Izpostavljen je problem direktorja tekme, saj Irena te funkcije v bodoče (razen na 
decemberski tekmi) ne more več opravljati. 

4. Za letošnjo tekmo »Memorial Mateja Šabca« je dvorana že rezervirana. Direktor  tekme bo 
Irena Šanntelj. Natlačen Andreju je potekla licenca DOS- a, zato moramo poiskati direktorja 
streljanja izven kluba. Predlog je, da se za to delo na tekmo povabi Rusjan Marušo. Odgovoren 
Stane Natlačen. Za Miklavža se predlaga Marc Jureta. Vabilo izdela Silvester Požar, kateri 
poskrbi tudi za nabavo čokoladnih Miklavžkov. 

5. Tudi prihodnje leto se bomo udeležili tekme evropskega pokala v Nimesu, ki se bo odvijala od 
23.1. do 25.1.2015. Planiramo udeležbo devetih tekmovalcev in petih spremljevalcev. Strošek 
na udeleženca ocenjujemo v višini 240€. Delno bo stroške kril klub iz sponzorskih in 
donatorskih prihodkov, delno pa posamezniki (min 100 €). Ker je potrebno štartnino plačati v 
naprej (od 60€ do 75€), jo bomo pobirali ob prijavi. Urediti je potrebno tudi klubske plačilne 
kartice zaradi plačila hotela.    

6. Članarina za leto 2015 bo enaka kot letos in bo znašala:  
OTROCI DO 18 LET                                   30€ 
ODRASLI OD 19 LET                                 40€ 
DVA ALI TRIJE DRUŽINSKI ČLANI              60€ 
ŠTIRJE IN PET DRUŽINSKIH ČLANOV        90€ 
ZA VSAKEGA NASLEDNJE ČLANA         + 10€ 
 

 
 
Sestanek zaključen ob 21,00 uri. 
 
Postojna, 23.10.2014  



predsednik: Silvester Požar 


