
ZAPISNIK 32. REDNEGA OBČNEGA ZBORA 
 
ki je bil v 28.10.2013 na strelišču v Zeleni dvorani s pričetkom ob 19,30 uri 
 
 
DNEVNI RED: 
  
1. otovoritev in pozdrav 
2. imenovanje delovnega predsedstva 
3. imenovanje zapisnikarja in dveh overovateljev 
4. ugotovitev sklepčnosti 
5. potrditev odstopa predsednice Irene Šantelj 
6. izvolitev novega predsednika 
7. imenovanje blagajnika in knjigovodja 
8. imenovanje ekipe za organizacijo letovanja 
9. razno 
  

1. Irena Šantelj je pozdravila vse prisotne in obvesti, da je potrebno pred otvoritvijo 
ugotoviti sklepčnost po preštetih vpisov o prisotnosti 

 
2. Za delovno predsedstvo se predlaga in enoglasno potrdi  

– predsednik DP Irena Šantelj 
– prvi pomočnik Miloš Marc 
– drugi pomočnik Andrej Godeša 

 
3. Za zapisnikarko in overovatelja se predlaga in potrdi 

- Zapisnikarka Jelko Kaluža 
- Prva overo. Vando Natlačen 
- Druga overo. Bernard Grželj 

 
4. Ker se ugotovi, da je prisotnih 27 članov, se počaka še 15.min in nadaljuje s skupščino 

ob 19,50. Vpis prisotnosti na skupščino je priloga zapisniku. 
 
5. Irena Šantelj prebere odstopno izjavo, ki je priloga zapisniku. Odstop se soglasno 

potrdi. 
 

6. Irena Šantelj obvesti vse prisotne, da je IO že predlagal tri možne kandidate, ki so bili 
prisotni na IO. 26.06.13 ali ustno obveščeni. Silvester Požar, Konrad Jurca in 
Vladislav Šivec. Vsi člani so prejeli možnost kandidature in obvestilo kdo je že 
predlagan. 
Ker se ugotovi, da Vladislav Šivec ne more biti predsednik, zato je izvzet iz 
kandidature. Prav tako se ugotovi, da ni bilo nobenega dodatnega kandidata, da je 
največ podpore pri kandidaturi prejel Silvester Požar. 
Konrad Jurca pove, da trenutno še ni dovolj pripravljen, da bi prevzel delo 
predsednika kluba, da pa lahko pomaga pri delu predsednika. 
Silvester Požar, pa je delo predsednika kluba sprejel po obrazložitvi Irene Š. dela in 
vloge predsednika. Mandat predsednika je 4.leta. Silvester P. pove, da bo ob 
morebitnosti preobširnega dela moral mandat prekiniti prej, ne pa pred potekom enega 
leta. 
 

7. Ireno Šantelj se potrdi, da še naprej opravlja tajniška dela – blagajna, knjigovodstvo in 
vodenja članstva. 



Ob tej priliki Irena Š. pove, da je potrebno na tej skupščini razrešiti enega člana iz IO, 
ki je neaktiven ter izvoliti novega člana. 
Soglasno se sprejme, da se zamenja  člana IO Istoka Likarja z Konradom Jurca, ki je 
pripravljen delat v IO in z novim predsednikom. 
 

8. Sprejme se sklep, da bo IO imenovala skupino, ki bo izpeljala organizacijo letovanja 
članov kluba. 

9. razno 
- Irena Šantelj pove, da je LZS zaprosil klub, da bi po tekmovanju 

memoriala M. Šabca, ki bo v nedeljo 01.12.2013 bila s našo pomočjo 
organiziran zaključek leta za vse klube. Vsi navzoči na skupščini so 
bili istega mnenja, da po naši tekmi v dvorani ne bo zaključne 
prireditve, ker si s tem onemogočimo izpeljavo morebitne tretje 
izmene pri večjem številu prijav. 

- Irena Šantelj predstavi koledar tekem za leto 2014. Sklep skupščine 
je, da se v tem trenutku vpiše samo tekmo memoriala M.Šabca, ki bi 
bila prvi vikend v decembru 2014. Ni pa izključeno, da ne bi izpeljali 
še kakšno tekmo, če v koledarju ne bo organizatorja. 

- Sprejme se sklep, da članarina za leto 2014 ostane enaka letu 2013. 
- Članarina za leto 2014 se bo pobirala v januarju 2014. Vsi tisti, ki bi 

želeli tekmovati pa še ne bodo plačali članarine, ne bodo mogli 
tekmovati, do poravnale članarine, kjer bodo prejeli nalepko in jo 
nalepili na izkaznice s katero bodo dokazovali, da so člani tud LZS. 

- Irena Šantelj obvesti vse člane, da je potrebno oddati seznam članov 
za leto 2014 najkasneje 15.11.2013 s popravljenimi naslovi vseh 
tistih članov, ki niso navedli točen naziv ulice kot naprimer sedaj 
vpisan v register članstva Prekomorske brigade 4, pravilen pa je Ulica 
Prekomorski brigad 4, oziroma naslov, ki ga ima vsak občan naveden 
na osebni izkaznici. 

 
 


