
LK MINS Postojna 
IO LK MINS Postojna   
Zapisnik Sestanka IO dne 27. 10. 2016 ob 20:00 uri  
Prisotni: Vlado Šivec, Irena Šantelj, Silvester Požar, Sonja Kocjančič, Stane Natlačen, Konrad Jurca,  Edo Mekina, Janez Škrbec. 
  Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika zadnje seje z dne 8.9.2016 
2. Koledar tekmovanj 2017 . 
3. Koledar za leto 2017. 
4. Udeležba na tekmi za svetovni pokal - Nimes 2017. 
5. Organizacija naše tekme v decembru; določitev odgovornih in definicija 
vabila. 
6. Razno 
 
 
Ad1.  Zapisnik se potrdi brez pripomb. 
 Ad2.  V letu 2017 bomo organizirali sledeče tekme: 

- Maj 2017 – Tekma pokala tradicionalnih lokov (občinsko prvenstvo, medobčinsko prvenstvo).  Lokacija: okolica parka vojaške zgodovine v Pivki. 
- Oktober 2017 – Flight & cload v Jevnici (potreben še dogovor s tamkajšnjimi člani). - 2.12.2017 – 17. Memorial Mateja Šabca  

Ad3. Koledar za leto 2017 bo le namizni. Izdela se 60 kos. Razdeli se ga po klubski tekmi 
(zaključek leta), ki bo 23.12.2016 v dvorani v Epic-u.   Ad4.   
S strani Jurca Konrada je bil IO seznanjen o samoorganizaciji nekaterih članov kluba glede udeležbe na tekmi svetovnega pokala v Nimes-u. Število samoorganiziranih članov 
zadostovalo za optimalno napolnitev kombija. Zaradi pomoči pri prijavi ostalih članov je IO sprejel sledeči sklep:  "Udeležba na tekmi v Nimes- u. v Franciji je zaželena za vse, ki streljajo z ukrivljenim in sestavljenim 
lokom in dosegajo vidne rezultate. Poleg vsakega mladoletnega udeleženca mora potovati obvezno 
eden od njegovih staršev. Klub bo organiziral prevozno sredstvo (kombi) v primeru, da bo dovolj 
interesa. V vsakem kombiju morata biti vsaj dva šoferja. Vse stroške, ki bodo nastali v zvezi z 
udeležbo, krijejo udeleženci sami. Interesenti se morajo prijaviti do 30.11.2017 na klubski email " 
 
Ad5.  
Glede letošnje tekme; 16. Memorial Mateja Šabca je bila dogovorjena spodnja razdelitev del. Vabilo je izdelano. Z g. Urlepom je dogovorjeno vodenje rezultatov. Potrebno se je dogovoriti 
še z Rusjan Tatjano okrog direktorja streljanja. 

- Ostale zadolžitve: 



- Malica (1/2 pice in 0.5l vode), Konrad Jurca pridobi ponudbo Pizzerije Minutka za 
pripravo 125 pizz ( 250 polovičk)  - Miklavž -  Jure Marc, 

- Redarji; Silvester Požar (vodja), Miran Kaluža, Ervin Vilhar, - Prijava: Tomaž Urlep, Jelka Kaluža, Bernarda Požar in Jana Šantelj, - Pomoč pri pisanju zapisnikov rezultata otrokom - kdor ne strelja, 
- Ozvočenje, glasba – Miloš Marc - Medalje, lica – Stane Natlačen in Irena Šantelj. Osnova za naročilo medalj so 

lanskoletni rezultati – cca 30 kompletov. Stane Natlačen posveti pozornost barvi lic - ne sme biti različnih barvnih odtenkov. Kompleti lic morajo biti enaki. Medalje priskrbi Stane Natlačen, 
- Tarče in oprema, zabijalne pištole, gume za preprečitev prebijanja tarč - Andrej Natlačen, sponke »knoflce« - Irena Šantelj,  
- Označitev poti z izdelavo puščic (10) – Edo Mekina,  - Izdela se nove štartne številke – Peter Požar, 
- Silvester Požar obvesti vse Minsovce, da se prijavijo čim prej zaradi organizacije dela,  - Ura pričetka postavljanja strelišča bo določena naknadno, predvideva se 21.  - Za kombi poskrbi Konrad Jurca. 

 
Ad6.  - S strani LZS smo bili obveščeni o nameri organizacije regijskih centrov po Sloveniji. Naprošeni smo bili za organizacijo takega centra pri nas. Delo do potekalo preko 

dveh vikendov na mesec v zimskih mesecih. Program bo posredovan naknadno. IO  potrdi sodelovanje pri organizaciji, dvorano smo pripravljeni odstopiti brezplačno, 
potrebno pa se je dogovoriti o kritju stroškov (lica, tarčne podloge, …). - Zaključna prireditev bo letos 23.12.2016 v restavraciji »Pri kaminu« - ista lokacija kot lansko leto. Rezervacijo izpelje Jurca Konrad. 

- Zaradi večjih stroškov kluba, vezanih na najem dvorane preko celega leta, IO sprejme sklep o dvigu članarine za leto 2017. Družinske članarine se lahko plača v 
več obrokih – individualni dogovor z Ireno Šantelj.    

Cena 2016/ eur Plačnik Cena 2017/ eur 
40 OTROCI 60 
50 ODRASLI 70 
70 DVA ALI TRIJE DRUŽINSKI ČLANI 90 

100 ŠTIRJE DO PET DRUŽINSKIH ČLANOV 120 
+10 Za vsakega naslednjega člana +20 

 
   
  
 Sestanek zaključen ob 22:00 uri.  
 Zapisal: Silvester Požar  


