
LK MINS Postojna 
IO LK MINS Postojna – razširjen 
 
Zapisnik 
Sestanka IO dne 7. 12. 2015 ob 20:00 uri 
 
Prisotni: Vlado Šivec, Irena Šantelj, Silvester Požar, Sonja Kocjančič, Stane Natlačen, 
Konrad Jurca, Tatjana Rusjan, Edo Mekina,  Miloš Marc in Jelka Kaluža 
 
Opravičeno odsotni:  Andrej Godeša 
 
 
Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
2. Organizacija tekme 12.12.2015 - pregled stanja 
3. Plačilo za trening lokostrelcev ki niso člani kluba. 
4. Selitev skladišča 
5. Razno 

 
 
1. Na zapisnik ni bilo pripomb, popravi se letnica na zapisniku Sestanka IO:  datum 19. 11. 

2014 se popravi na 19. 11. 2015.  

2. Organizacija tekme 12.12.2015:   

Zaradi organizacije tretje izmene je vabilo popravljeno  in objavljeno na spletni strani 
Lokostrelske zveze Slovenije., 

 Konrad Jurca je na občini in Upravni enoti uredil zadeve glede tekme . 

  Ostale zadolžitve: 

 Malica (1/2 pice in 0.5l vode), Konrad Jurca je pridobil ponudbo Pizzerije Minutka za 
pripravo pizz. Cena pizze je 5,00 eur. Irena Šantelj nas je seznanila s ponudbo  Pizzerije 
Čuk  - pizze, malica za sodnike in večerja po tekmi naj bi znašala v povprečju 6,70 eur.  
Predlagano je bilo, da  večerja po tekmi  na stroške kluba odpade. Za predlog je bilo 
izvedeno glasovanje ožjega IO. Z rezultatom 2 za in 4 proti je sprejeta odločitev, da  
večerje v režiji LK Mins ne bo. Zaradi ugodnejše cene je sprejeta ponudba Pizzerije 
Minutka. Pice bodo pripravljene in razrezane na pol, prevoz je v režiji kluba. Odgovornost 
za prevoz pizz v prvi izmeni je prevzel Konrad Jurca. 

 Miklavž -  Jure Marc, 

 Redarji; Silvester Požar (vodja), Andrej Godeša, Miran Kaluža, Ervin Vilhar, 

 Prijava: Tomaž Urlep, Jelka Kaluža, Bernarda Požar in Jana Šantelj, Jelka uredi vse 
formalnosti na FURS glede VKR - vezane knjige računov. 

 Pomoč pri pisanju zapisnikov rezultata otrokom - Peter Požar in Anže Rusjan. 

 Ozvočenje – Miloš Marc; glasba - Andrej Godeša, 

 Medalje, lica – pripravljene, Silvester Požar pripravi 120 prozornih nalepk za hrbtno stran 
medalj, 



 DOS - Tatjana Rusjan, rezervni sistem, vidna tabla 120 x 100 x 80 cm, ZELENA  in 
RUMENA, stojalo je pripravil Edo Mekina, pomočnik Tatjane Rusjan je Andrej Natlačen. 

 Tarče in oprema, zabijalne pištole, gume za preprečitev prebijanja tarč - Andrej 
Natlačen, sponke »knoflce« - Irena Šantelj, - pripravljeno 

 Označitev poti z izdelavo puščic (10) – Edo Mekina, pot označi Andrej Natlačen 

 Izdelane so nove štartne številke – Peter Požar,  

 Ura pričetka postavljanja strelišča : 21. ura, pripravljalci strelišča se ob tej uri dobijo na 
dvorišču pred skladiščem, kjer je shranjena oprema. 

 Za kombi poskrbi Konrad Jurca. 

 

3. Sprejet je SKLEP, da v dvorani LK MINS lahko trenirajo tudi tisti, ki niso člani LK MINS, s   
tem, ko klubu (LK MINS) plačajo letni znesek članarine. Gre za pridružene člane  

 Selitev skladišča:  Oprema, ki bo odpeljana iz dosedanjega skladišča bo po končani tekmi 
prepeljana v najet prostor MINS d.o.o..  S ponujenim skladiščem s strani občine Postojna v 
OC Veliki Otok se ne pristopi, ker prostor ni primerno varovan - se ne zaklepa. Do ureditve 
skladišča v Zeleni dvorani se uporabi  skladišče MINS d.o.o.. Hkrati z opremo se v iste 
prostore seli tudi arhiv LK MINS Postojna. Pokale se razstavi v dvorani, kjer potekajo 
treningi, Edo Mekina naredi police za pokale  in konzole po meri. 

 

5. Iz lokostrelske zveze smo prejeli ponudbo za odkup rabljenih platičnih tarč po ceni 150,00 
eur. Potrjen je nakup dveh tarč. Hkrati je Konrad Jurca izpostavil problematiko kartonskih 
podlag za tarče. Te so v slabem stanju, prav tako je potrebno tudi na zunajem strlišču 
kartonske podlage za tarče zaščititi.  Pričakujemo odziv prostovoljcev da podlage na 
zunanjem strlišču zaščitimo.  
 
Potrjena je prijava na tekmi v Franciji.  
 
 
 
Sestanek zaključen ob 21:45 uri. 
Zapisala: Jelka Kaluža 

 


