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Postojna, 11. 3. 2015 
 
 
 
 
 
ZAPISNIK 34. REDNEGA OBČNEGA ZBORA, 
 
ki je potekal 11. 3. 2015 na strelišču v Zeleni dvorani, ob 19:30. 
 
  
DNEVNI RED: 
  

1. otovoritev in pozdrav 
2. imenovanje delovnega predsedstva 
3. imenovanje zapisnikarja in dveh overovateljev 
4. ugotovitev sklepčnosti  
5. poročila za leto 2014 (delo kluba, finančno poročilo, poročilo disciplinske 

komisije, poročilo nadzornega odbora) 
6. program dela za leto 2015 
7. razno 

 
 
1. Predsednik LK Mins Postojna, Silvester Požar, je odprl 34. OZ in pozdravil vse 
prisotne.  Zapisnik 33. Rednega občnega zbora je bil soglasno sprejet. 
 
2. Za delovno predsedstvo so predlagani in soglasno potrjeni: 

• predsednik,  Miloš Marc, 
• prvi pomočnik, Peter Požar in 
• druga pomočnica, Katarina Černač. 

 
3. Za zapisnikarko in overovitelja se predlaga in potrdi: 

• zapisnikarka, Jelka Kaluža, 
• prva oveoviteljica,  Irena Jager in  
• drugi overovitelj, Jure Marc. 

 
4. Ker se ugotovi, da je prisotnih 22 članov, se počaka 15 minut in nadaljuje s 
skupščino ob 19:55. Vpis prisotnosti na občnem zboru je prilogi št. 1 zapisnika. 
 
 
 



5. Poročilo dela kluba v letu 2014: 
a) FINANČNO POROČILO: 21.000,00 € prihodkov prav toliko odhodkov  (v 

prilogi št. 2) 
b) DISCIPLINSKEGA POROČILA ni, ker komisija v preteklem letu ni obravnavala 

nobenega disciplinskega primera. 
c) POROČILO NADZORNEGA ODBORA  - v prilogi. 
d) DELO KLUBA v letu 2014: 

• Leto 2014 smo začeli s klubsko tekmo v mesecu januarju. Tekme se je 
udeležilo 48 tekmovalcev. 

• V februarju smo kupili rdeče majice za tekmovalce. 
• Določili smo ključarje, ki se zadolženi za odklepanje dvorane. Ta sistem 

se je dobro obnesel. 
• Dosežki – uspehi tekmovalcev, članov LK MINS Postojna: 

1. Mesto na Slovenskem dvoranskem pokalu in 3D pokalu, 
2. Mesto na arrowhead pokalu, 
 
     Člana državne reprezentance: 
     Rok Bizjak in Peter Požar,  
 
- Imamo 8 kategoriziranih športnikov in 
- Športnika leta 2014 – Roka Bizjaka. 

 
 
 
6. DELO KLUBA V LETU 2015: 

a) V januarju sta potekali dve tekmi – klubska tekma in šolsko državno dvoransko 
tekmovanje v Ilirski Bistrici. 

b) Udeležili smo se tekme svetovnega pokala v Nimesu, 
c) LK Mins je v Slovenskem dvoranskem pokalu dosegel prvo mesto – med 27 

klubi. 
d) Cilji za leto 2015:  

o Ubraniti 1. Mesto v SLO 3D pokalu, 
o Ubraniti 2. Mesto v SLO arrowhead pokalu, 
o Organizirati in v avgustu izvesti letni tabor v Kočevju, 
o V decembru organizirati in izvesti Memorial Mateja Šabca v 

Postojni, 
o Organizirati arrowhead klubsko tekmo v pivki jami, 
o Planiramo šolanje 2 sodnikov, 1 direktorja tekme in 2 vaditeljev, 
o Po potrebi dokupiti klubske majice, nakup kartonastih podlag za 

tarče na zunanjem strelišču – v jeseni. 
e) Do konca leta 2015 imamo veljavno sklenjeno pogodbo za najem Zelene 

dvorane, ki je predvidena za obnovo, zato moramo razmišljati o izvedbi 
treningov kje drugje. Podobna situacija je na zunanjem strelišču v Kazarjah. 
Lastnik zemljišča je SGLŠ, ki ima v prihodnosti planirano zasaditev drevesnice 
na terenu, kjer je zunanje lokostrelsko vadišče. Iz tega razloga se pogodba s 
SGLŠ podaljšuje oziroma podpisuje le za 1 leto. 

 
 
 
 



7. RAZNO 
 

Predsednik, Silvo Požar je prisotne seznanil s povabilom v skupino lokostrelskih 
klubov, ki  naj bi LK Zvezi podali (prenesli) predlog za boljše delo z mladino. Dejstvo 
je, da je delo z mladimi v upadanju, kar se kaže na vse višjem procentu starejših 
udeležencev na tekmah, medtem ko je mladih vse manj. Srečanje predstavnikov 
klubov (LK Kamnik Logatec,Maribor, Feniks, Kočevje, Paradoks, Koper, MINS) bo 
12. 3. 2015 v Kamniku. 
 
 
Sonja Kocjančič je opozorila na nedisciplino na treningih. Opaža se, da je na 
treningih – predvsem na strelni liniji  preveč hrupno, ugovarja se trenerju. Preveč 
hrupa se povzroča tako na samem strelišču kot na tribunah. Predlagala je, da bi vsaj 
takrat, ko se strelja na liniji bila tišina. Na vprašanje, kdo bi skrbel za red na treningih, 
je Silvo Požar predlagal tistega, ki je ta dan zadolžen za odklepanje dvorane. 
Odzivi so bili različni. Mnenje glavnega trenerja Staneta Natlačna je, da se 
tekmovalci naučijo streljati v vseh pogojih – tudi v hrupu.  
Stane je še  predlagal, da tisti, ki želijo streljati v tišini pridejo na trening po 20:00 uri. 
 
Debata je tekla še glede točnosti prihoda na trening in o ogrevanju pred treningom.  
Zaključek teh tem je, da se bo na trening hodilo tako kot se je do sedaj, ogrevanje pa 
je odgovornost vsakega posameznika.  
 
Irena Šantelj je predlagala, da se mlajše člane najprej pripravi za vaditelje, kseneje 
še za mlade sodnike.  
Predlagani so: 

• Katarina Černač, 
• Jure Marc in  
• Peter Požar. 

 
Zaključek OZ ob 20:50. 
 
 
 















Nadzorni odbor

LKMINS Postojna

Postojna, 09.03.2015

Nadzorni odbor je opravil redi letni pregled poslovnih knjig in ostale dokumentacije iz katere je bilo
razvidno poslovanje kluba v letu 2014.

Knjiženje prihodkov in odhodkov je vodeno po knjigovodski standardih
Zaključni obračun je bil izdelan do 24.03.2014 in pripravljen na potrditev skupščine in oddajo
na AJPES,DURS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v elektronski obliki
Opravljena je bila inventura denarnih sredstev n računu in v blagajni, ki se ujema z dejanskim
stanjem
Prijave na razpise so bile oddane pravočasno, kot tudi poročila na pridobljena sredstva
Sponzorska sredstva so bila pravilno razdeljena
Sredstva prejeta prek dotaciji so bila razdeljena namensko kot jih je pogodba določala
Evidenca članstva je vodena po programu LZSin je natančno vodena
Rekordni dosežki in osvojene značke so bile na LZSpravočasno oddane
Pisnih zahtev po izstopu iz kluba ni bilo
Zapisniki 10 in skupščine so arhivirani in objavljeni na spletni strani kluba "
Disciplinska komisija se ni sestala, ker ni prejela nobenih pritožb in ovaden
Nadzorni odbor je bil tekoče seznanjen z delovanjem kluba zato ni bilo potrebno, da bi se
med letom sestajall
Vsa dokumentacija je arhivirana in dosegljiva vsem članom kluba na Rožni 8 ali v skladišču v
stari osnovni šoli ( univerza)

Predsednica NO: Sonja Kocjančič
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