
LK MINS Postojna 
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Zapisnik Sestanka IO dne 26. 4. 2016 ob 20:00 uri 
 
Prisotni: Vlado Šivec, Irena Šantelj, Silvester Požar, Sonja Kocjančič, Stane Natlačen, Konrad Jurca,  Edo Mekina,  in Janez Škrbec. 
 
  
Dnevni red: 
 
1. Sofinanciranje letovanja 2016  
2. Določitev termina delavne akcije na zunanjem strelišču in v dvorani (odstranitev stopnic, 
arhiv). 
3. Sprememba urnika treningov za mesec maj 
4. Poročilo o realizaciji sklepa skupščine o treniranja g. Zupanca in morebitna organizacija 
regijskega centra (nekaj stroškov se dobi pokritih iz zveze). 
5. Organizacija tekme za pokal tradicionalnih lokov - 4.6.2016 
6. Ukrepi glede ustanavljanja novega lokostrelskega društva - DLL Postojna. (spodaj je 
podan izpis iz googla) 
Društvo Ljubiteljev Lokostrelstva Postojna - DLL ... - Facebook 
https://www.facebook.com/Društvo-Ljubiteljev-Lokos... Translate this page 
Društvo Ljubiteljev Lokostrelstva Postojna - DLL Postojna. 20 likes. DLL Postojna - klub 
lokostrelstva v ustanavljanju Te zanima, se pridružiš??... 
 
7. Razno 
 
 
 

1. Rezervacija za letovanje od 1.8. do 8.8.2016 v domu CŠOD – Štrk pri Ptuju je 
potrjena. Strošek letovanja je od 144 € do 153 € na člana. Otroci do 12 let imajo 
namreč nekaj popusta. Manjši del teh stroškov bo klubskim otrokom kril klub – 
odvisno od števila prijavljenih. Zunanji udeleženci tabora bodo krili polno ceno. 
Rok za prijavo je 20.6.2016.  

 
2. Pomladansko delavno akcijo bomo zaradi slabega vremena v terminu, ko ni 

tekem (začetek maja) organizirali bolj individualno. Za popravilo rampe se zadolži 
Mekina Edota in Šivec Vladota. Termin določita sama. Stane se dogovori z 
Kaluža Miranom za prevoz železne konstrukcije (klopi) iz zunanjega strelišča na 
parkirišče pred dvorano. Skupaj s Silvotom in Konradom se jo kasneje prenese v 
dvorano, ter pobarva. 

 
 



3. Urnik zunanjih treningov  ostane v maju nespremenjen.  
 

4. Povabilu g. Zupanca k treniranju zainteresiranih članov kluba (sklep skupščine) je 
bilo realizirano. Žal je bil interes premajhen (samo 2 člana), zato treningi niso bili 
realizirani. S strani g. Zupanca je bila izražena potreba po pripravljenosti kluba za 
organizacijo regijskih centrov v drugi polovici leta. Klub je načeloma zainteresiran, 
končno odločitev bomo sprejeli, ko bodo stvari bolj jasne.  

 
5. Klubska tekma z gosti, ki bo štela tudi za pokal tradicionalnih lokov, bo 

organizirana 4.6.2016 v Cajnarjih. Vodja tekme je Natlačen Stane. Izdela se 
posebej vabilo za PTL, posebej pa vabilo za klubsko tekmo (Silvo, Irena). 
Pričakovani prostovoljni prispevki za člane kluba so 10€, za člane mlajše od 15 let 
pa 8€. Od gostov se pričakuje prispevek v višini 15€, za mlajše od 15 let pa 10€. 
Izdelati je potrebno skore (Irena), 12 kpl medalj (Silvo), za rezervacijo lovske 
koče, dogovor z lastniki zemljišč in kuhanje golaža je zadolžen Petkovšek Mitja. 
Jelko kaluža se zaprosi za izdajanje potrdil o prijavi. Rezultate vodi Škrbec Janez. 
Naslednji sestanek v zvezi s tekmo bo 25.6. 2016. 

 
 

6. S strani nekaterih članov smo bili obveščeni, da se v Postojni ustanavlja nov 
lokostrelski klub: DLL – Postojna. Izdelana je tudi spletna stran na facebook – u. 
Za enkrat je ustanavljanje novega kluba anonimno, saj ni podana kontaktna 
oseba. Stališče IO je, da ima vsak pravico do ustanavljanja novih klubov, ter do 
izstopanja in prestopanja med njimi. Prav pa bi bilo, da o tem seznani klub, 
katerega je član. IO zato poziva vse svoje člane, ki sodelujejo pri ustanavljanju 
novega kluba, da podajo v roku 15 dni (do 11.5.2016) izstopno izjavo in izstopijo 
iz kluba. Pri vseh kasnejših izstopih bo klub  uveljavljal odškodnino, kot jo določa 
pravilnik LZS. 

 
7. Prejeli smo izstopno izjavo člana Mulec Matevža. IO soglasno dovoli izstop, brez 

plačila odškodnine. 
 

 
 
Sestanek zaključen ob 22:08 uri. 
  
Zapisala: Silvester Požar  


