
LK MINS Postojna 
IO LK MINS Postojna  
 
Zapisnik 
Sestanka IO dne 6. 9. 2017 ob 20:00 uri 
 
Prisotni: Nika Smrdu, Silvester Požar, Sonja Kocjančič, Stane Natlačen, Konrad Jurca,  Edo 
Mekina, Janez Škrbec 
Odsotna: Irena Šantelj 
 
 
Dnevni red: 

1. Priprava strelišča za notranje treninge (naročilo kartonov).  

2. Določitev termina treningov v dvorani. 

3. Sprememba termina zunanjih treningov. 

4. Dogovor o popravilu zunanjega strelišča (zbiranje materiala). 

5. Določanje višine nagrade za dobitnike medalj iz svetovnih in evropskih prvenstev. 

6. Odločitev o financiranju izobraževanja za Mateja Grada. 

7. Ureditev dostopa do notranjega strelišča (pridobitev ključa glavnih vrat) 

8. Nakup majic za tekmovalce (predlog Nika Smrdu) 

9. Razno 

1. Janez pridobi stari račun in pridobi ceno za naročilo 20 kosov kartonov. Poskuša 
se izpogajati boljšo ceno. 

2. Janez obvesti IO da se je letos tudi OŠ Antona Globočnika odločila za lokostrelski 
krožek. Krožek bo imel Janez Škrbec ob sredah od 17h do 18.30. Notranji treningi 
se začnejo v ponedeljek 2.10.2017 in bodo po naslednjem razporedu: 
Stane Natlačen: ponedeljek, četrtek od 18h do 20h 
Janez, Sonja: torek 18h do 20h, sreda 18.30h do 20h 

3. Zunanji treningi se z 10.9. premaknejo na 17h 
4. Janez obvesti člane da je zunanje strelišče je potrebno popravila. Konrad pove tudi 

da je potrebno tarče premakniti. Dogovori se da na zgornjem strelišču ne 
potrebujemo tarče na 50m. Dogovor je da se po novem letu dogovori glede 
popravila zunanjega strelišča, potrebno pa bo tudi pobarvati nadstrešek. Eda se 
prosi da naredi načrt kako bi bile izdelana nova stojala in se na podlagi tega poišče 
material. 

5. Glede na to da so naši lokostrelci uspešni na svetovnih in evropskih prvenstvih se 
določi nagrado za dobitnike medalj na svetovnih in evropskih prvenstvih. Za člane 
se nagrade financira iz sponzorskih sredstev, članarine in dohodnine. Višino 
nagrade za članske dobitnike medalj je: 
- člani: 100€/medaljo 
- člani ekipna medalja: 50€/osebo 

Višina nagrade za mladince je: 

- mladinci: 60€/medaljo 
6. Športna unija organizira mednarodno izobraževanje na katerega se je prijavil 

Matej Grad. Ker so za letošnje leto sredstva namenjena izobraževanju za 
trenerje, se ne potrdi plačila izobraževanja. 

7. Silvo kontaktira upravnika, da se pridobi ključ do glavnih vhodnih vrat. Izdela se 5 
ključev. Osebe, ki bodo imele ključ so: Janez, Sonja, Stane, Nika, Konrad. Strogo 
se vodi zapisnik prihodov in odhodov. Neupoštevanje tega se posledično 
sankcionira. 

8. Nika je pridobila ponudbo za nakup novih majic. Cena majic je 17€ + DDV. 
Trenutno ni možno financirati veliko količino majic po takšni ceni. Irena pove, da 
se to lahko naredi konec leta iz rebalansa oz. na začetku leta. Pridobi se cenejša 
ponudba za ''švic'' majice za aktivne tekmovalce. 



9. Razno 

Sonja Kocjančič odstopa iz NO zaradi funkcije v IO. Predlaga se novega člana. Potrdi 
in izvoli ga skupščina na naslednjem sestanku. 

 
 
Sestanek zaključen ob 21:45 uri. 
 
 
Zapisnikar: Nika Smrdu  


