
LK MINS Postojna 

UO LK MINS Postojna 

ZAPISNIK SESTANKA UO dne 04.04.2019 ob 19.30 v dvorani EPIC B2. 

Prisotni: Stane Natlačen, Irena Šantelj, Sonja Kocjančič, Konrad Jurca, Simon Aralica, Edo Mekina,      
Petra Simčič (20.30 – opravičena zamuda zaradi službe) 

Odsotni: Janez Škrbec (opravičen) 

Člani NO: Ivan Jager, Barbara Obreza 

Dnevni red: 

1. Delovna akcija na zunanjem strelišču 
2. Seznanitev novih članov z delom UO 
3. Razno 

 
1. Delovna akcija na zunanjem strelišču 

Ivan  je vprašal, če so podloge za tarče na 70 m naročene. Irena  je povedala, da dokler ni 
nakazila, ne more naročiti. Podloge se bodo začasno popravile. 
Stane, Edo in Ivan se bodo jutri ob 10.00 dobili na strelišču, pregledali in dorekli na licu 
mesta. 
Za Pivko jamo je potrebno narediti 1 stojalo (tarča 1). 
Datum delovne akcije se bo določil naknadno na korespondenčni seji, ko bo znano glede 
izdelave stojal, predvidoma 04.05.2019, če bodo pa stojala izdelana prej, pa posamezna 
postavitev. Prioriteta so tarče na 70m. 

2. Seznanitev novih članov z delom UO 
Predsednik je pozdravil nove člane UO ter jim predstavil delo in naloge le tega. 

3. Razno 
Irena: skupščina in volitve so bile izpeljane, popraviti je potrebno tekmovalni pravilnik, ki se 
veže na pravilnik LZS – pogodbo je potrebno pregledati, podati predloge, odločalo pa se bo 
na naslednji seji UO. 
Stane je dal vlogo za podaljšanje najema dvorane, v naslednjem tednu bodo sklepali o tem. O 
poteku dogodkov bo poročal. Dan je bil tudi vzorec ponudbe za odkup dvorane na LK MINS. 
Irena: za zunanje strelišče je pogodba sklenjena za 1 leto, v lokacijskem dovoljenju je kot 
zaščita za ograjo predvidena mreža. 
Irena: Klub je prejel 2 prošnji  za izstop iz kluba; in sicer: 
JENKO Mateja, JERNEJČIČ Gregor. Po pravilniku mora biti na vlogi naveden vzrok izstopa iz 
kluba. Obrazec izpisnice je predpisan, za le-to pa je potrebno zaprositi. Obvesti se jih, da je 
potrebno poslati pravilno izpolnjeno vlogo. 
KOGEJ KARDINAR Tinkara želi izpisnico iz liste tekmovalcev, želela pa bi ostati v klubu. V 
kolikor želi izstopiti, mora vložiti vlogo za izstop. 
Razlaga:V našem statutu sprejetim na zadnji skupščini in pogodbo med klubom in članom  ni 
mogoče imeti člana, ki je hkrati tudi član drugega kluba. 

Sklepi so bili potrjeni. 



Irena: na banki je potrebno urediti pooblaščene osebe (Irena in Stane)in  urediti tudi bančne kartice. 
Kartica Silva se vrne banki oz. se uniči. Ko se dobi potrjen statut iz UE Postojna, se uredi tudi na banki. 

 

Sestanek zaključen ob 21.15. 

Zapisala: Barbara Obreza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


