
LK MINS Postojna 
Globočnikova ulica 7 
 
6230 Postojna 

 

ZAPISNIK 37. REDNEGA OBČNEGA ZBORA KLUBA LK MINS POSTOJNA 
ki je bil v četrtek, 22.03.2018, ob 20.00 v dvorani v Epic centru, Kazarje 3, Postojna. 

Pričetek: 20.00 

Dnevni red:  

1. Otvoritev in pozdravni nagovor 
2. Poročilo o številčnem stanju članov 2018 in ugotovitev sklepčnosti.  
3. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva ter verifikacijsko - 
volilne komisije (3 č.)  
4. Pregled in potrditev dnevnega reda  
5. Pregled realizacije sklepov 36. rednega občnega zbora  
6. Poročila za leto 2017 (delo kluba, finančno poročilo, poročilo disciplinske komisije, 
poročilo  
nadzornega odbora)  
7. Program dela za leto 2018  
8. Finančni načrt za leto 2018 
9. Volitve članov Nadzornega odbora (NO) in predsednika kluba.  
10. Razno 
 
K točki 1: Otvoritev in pozdravni nagovor 

Janez Škrbec, predsednik LK MINS, je otvoril občni zbor in pozdravil navzoče.  

K točki 2: Poročilo o številčnem stanju članov 2018 in ugotovitev sklepčnosti 

Na podlagi seznama članov (priloga št. 1 ) je bilo ugotovljeno da je na občnem zboru 
prisotnih 22 članov, kar pomeni nesklepčnost. Po preteku 15 minut je bila potrjena 
sklepčnost s prisotnimi navzočimi člani.  

K točki 3: Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva ter 
verifikacijsko-volilne komisije (3 č.) 

Imenovano in potrjeno je bilo delovno predsedstvo občnega zbora v sestavi:  

- Janez Škrbec - predsednik, 
- Igor Gajič - prvi pomočnik,  
- Jelka Kaluža - druga pomočnica,  
- Maruša Gajić – zapisnikarica,  

Za overiteljici zapisnika sta bili imenovani Nika Smrdu in Vita Kontić.  

Za člane verifikacijsko-volilne komisije sta imenovana Andrej Natlačen in Konrad Jurca. 



K točki 4: Pregled in potrditev dnevnega reda 

a) Leon Kardinar je zahteval, da se odloči ali ima on volilno pravico kot zastopnik 
članice Tinkare Kogej Kardinar saj mu je bila lansko leto (v letu 2017) pravica 
odvzeta, ker sam ni član kluba. 
Sklep: Zastopnik lahko zastopa člana kluba do vključno članovega 18. leta 
starosti. Zastopnik lahko glasuje v njegovem imenu. Ta sklep velja le za to 
skupščino. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
b) Konrad Jurca se ni strinjal z dnevnim redom saj ni bilo kandidata za predsednika 

in člana nadzornega odbora.  
Sklep: Predlog je, da se spremeni določbo, da je kandidata potrebno 
določiti vnaprej. Novega kandidata za predsednika in člana nadzornega se 
lahko predlaga tudi tej skupščini. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

  
K točki 5: Pregled realizacije sklepov 36. rednega občnega zbora 

Edini sklep 35. občnega zbora je bil, da lahko člane kluba trenira zunanji trener na 
streliščih kluba. 

To je bilo realizirano in upoštevalo se je, da so trenirali izven urnika uradnih treningov 
oz. po dogovoru. 

K točki 6: Poročila za leto 2017 (delo kluba, finančno poročilo, poročilo 
disciplinske komisije, poročilo nadzornega odbora)  
 

Poročilo predsednika:  

V januarju smo organizirali dvoransko tekmo za dolgi lok, katera je, glede na obisk, 
odlično uspela. Nato pa smo v februarju organizirali še klubsko dvoransko šolsko tekmo, 
katere se je udeležilo 26 učencev. V marcu smo izvedli delovno akcijo na zunanjem 
strelišču, kjer se je pospravilo barako ter popravilo tarče. Aprila smo imeli delovno akcijo 
v Črni Jami, kjer se je zamenjalo in popravilo tarče ter uredilo AH progo.  Maja smo 
sodelovali pri dnevu odprtih vrat v vojašnici Postojna, kjer smo predstavljali lokostrelstvo 
obiskovalcem. Junija smo uspešno organizirali tekmo za Pokal tradicionalnih lokov, saj 
se jo je udeležilo preko 90 tekmovalcev. V začetku avgusta smo organizirali lokostrelski 
tabor, katerega se je udeležilo 24 otrok. Organizirali smo krožek na OŠ Miroslava 
Vilharja in na OŠ Antona Globočnika. Sonja Kocjančič in Vlado Šivec pa sta tudi v 
organizaciji športne zveze delala z mladino v športnem parku v Postojni. 

Decembra smo uspešno organizirali 17. memorial Mateja Šabca, saj je nastopilo 247 
tekmovalcev. 

Na koncu leta smo posodobili Minsovo in PTL spletno stran, katerih skrbnik je Janez 
Škrbec. 



Decembra smo dobili pokal za klub leta 2017. V slovenskem dvoranskem pokalu smo 
zasedli prvo mesto, ravno tako smo dobili pokal za prvo mesto v PTL pokalu. V 3D 
pokalu smo bili drugi, v AH pokalu tretji, v tarčnem pokalu pa smo se napram lanskemu 
letu dvignili za 2 mesti in bili na koncu peti.  

Kar se pokalov in rezultatov tiče je bilo lansko leto zelo uspešno, tako da upam da bomo 
tudi letos tako uspešni. 

 

 

Finančno poročilo: (priloga št. 2 ) 

Ker je bilo finančno poročilo priloga k vabilu na občni zbor, Irena o tem ni govorila. Na 
voljo je bila za vprašanja v zvezi z dokumentom, ki smo ga prejeli vsi člani kluba kot 
pripravljalno gradivo za Občni zbor. Finančno poročilo je šlo v isti obliki za prijavo na 
razpis na Občino Postojna.  

Disciplinska komisija se v letu 2017 ni sestala.  

Poročila za Nadzorni odbor ni, ker v letu 2017 ni zasedal. 

Odstop Sonje Kocjančič iz NO je v zapisniku IO kluba Mins. 

Irena Jager je razložila, da se nadzorni svet ni sestal, ker sta bila samo dva člana. Miran 
Kaluža vztraja, da ga zanima kdaj je datum odstopa Sonje Kocjančič. Pomembno je, ali 
je Sonja odstopila z datumom najave na IO ali z datumom skupščine kluba. Nika Smrdu 
pravi, da je odstop zabeležen na zapisniku IO. Pravi tudi, da se vtikajo v malenkosti, 
zastopnika kluba pa nimamo. Jelka Kaluža predlaga, da se v zapisnik zapiše Nikino 
izjavo. 

Ker se pogovor ne premakne se le tega prekine in poda sklep, glasujemo. 

Sklep: Poročila za 2017 so potrjena. Soglasno sprejeto.  

K točki 7: Program dela za leto 2018 

- Iskanje prostora za notranje strelišče 
- 5. 1. 2018 Klubska tekma in zaključna večerja (uspešno organizirana) 
- 7. 2. 2018 Klubska šolska tekma (uspešno organizirana) 
- 30. junija 2018 bomo organizirali tekmo za slovenski 3D pokal, 1. julija pa PTL 

tekmo. Lokacija bo okolica parka vojaške zgodovine Pivka. 
- Organizacija letnega tabora (še v dogovoru) 
- 1. 12. 2018  bo 18. memorial Mateja Šabca 
- Člani kluba morajo biti v pripravljenosti za hitro selitev klubskih prostorov 

(opreme, potrebščin, ipd.) na novo lokacijo 
- Potrebno bo še organizirati a) delovno akcijo na zunanjem strelišču, ker je 

potrebno pregledati in popraviti tarče ter b) ponovno delovno akcijo v Črni Jami. 

Sklep: Program za 2018 soglasno sprejet. 



K točki 8 :  Finančni načrt za leto 2018 

Je bil že predstavljen v točki 6 pri poročilu Irene. Prav tako poslan na naslove vseh 
klubov. Irena je bila na voljo za pojasnila in razjasnila, vprašanj ni bilo. 

Janez Škrbec vpraša Ireno ali je v finančnem načrtu vključeno tudi plačilo sodnikov za 
tekmovanja (3D in dvorana). Irena je le to potrdila. 

Stane vztraja, da se zapiše da se bo letos kupilo 3D tarče. O tem pa bo še razpravljal IO 
kluba MINS. 

Sklep: Finančni načrt za 2018 soglasno sprejet. 

K točki 9: Volitve člana Nadzornega odbora (NO) in predsednika kluba.  
 

Irena Šantejl je postavila vprašanje ali bo Janez pomagal pri delu na računalniku in 
urejanju spletne strani. Janez le to potrdi in ostaja v IO kluba MINS. 

Na vprašanje, ali se kdo javi za predsednika kluba, se ni javil nihče. Irena Šantelj 
predlaga, da se vsaj določi vršilca dolžnosti. Ker je Stane Natlačen odgovorna oseba, 
predlaga Irena za vršilca dolžnosti (V. D.) Staneta Natlačna za določen čas, vmes pa se 
aktivno išče novega predsednika. Stane Natlačen se strinja s funkcijo v.d. predsednika 
kluba do najkasneje prihodnjega rednega občnega zbora. 

Sklep: Stane Natlačen je soglasno sprejet za v.d. predsednika kluba MINS. 

Predlog za člana NO: 

Janez prebere naloge članov nadzornega odbora. Stane Natlačen predlaga za članico 
NO Barbaro Obreza. Barbara se s predlogom strinja. 

Miran Kaluža oporeka, da je bilo lani drugače in da je bil potreben podpis teden dni prej. 
Konrad mu razloži, da smo na začetku soglasno glasovali, da le to tako izvedemo, ker ni 
bilo kandidatov. (glej sklep pod točko 4b). 

Sklep: Občni zbor je sprejel in potrdil člane nadzornega odbora z 17 glasovi ZA. 
Trije glasovi so bili vzdržani. Proti ni bil nihče. 

K točki 11: Razno  

Janez Škrbec je povedal da morajo odslej člani sami spremljati koledar tekem in se 
prijavljati sami ali preko spletne aplikacije ali direktno Tomažu Urlepu oz. organizatorju. 
Poslal bo vsem navodila, kje posamezniki najdejo tekme  in kako se prijavijo po e-mailu. 

Predlog Jelke Kaluže, podan med čakanjem na sklepčnost: Vabila za seje IO se 
pošlje vsem članom v vednost ter se nato tudi vsem pošlje zapisnik seje. Ta predlog je 
bil podprt in soglasno sprejet. 

 

 



lrena Santelj je prosila za pomod pri oddaji porodil za razpis na obdino. Konrad
predlaga Maru5o vendar se ona s tem ne strinja, navede svoje objektivne razloge in
terminsko zadrZanost (mednarodno sojenje v Patrasu, Grdiji). lrena povpra5a Barbaro
obreza, ki strinja, da ji bo pri oddaji porodil za razpis na obdino pomagala.

Miran KaluZa vpra5a po 5e eni tar6i na 60 metrov. Letos se je Stevilo tekmovalcev, ki
streljajo na tej razdalji povedalo, po njegovem mnenju je kljudni problem, ker dva
tekmovalca AliaZKaluZa in Matic Jager trenirata tudi v 6asu, ko ni uradnih treningov.
Vedkrat trenirata skupaj, s seboj prineseta svoja lica in zato meni, da je streljanje na isto
tar6o oteZeno. ee pa na razdalji 60 metrov streljajo trije tekmovalci, pa je ena tar6a
premalo.

Stane pravi, da jo bomo premaknili po potrebi.

Ob6ni zbor se je zaklju6il ob 21.40 uri.

V Postojni,22.03.2018

Zapisnikarica:
predsednika:

Maru5a Gajic

!{aoq1ra 6?*L

Overiteljici:

Nika Smrdu

v.d.

Stane Natladen
/---*t;1,/,/,//.r
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Finančno poročilo za leto 2017

PRIHODKI -                      
klubska d. štartnine 4.249,00 4.249,00           
klubska d. delo po šolah in organizacijah 3.569,44 3.569,44           

vrhunski šport 1.287,50
klubska d. članarine članov 3.340,00 3.340,00           

6.159,00 1.825,00    4.197,00     29,00    108,00    -                      
10.854,00 8.841,00     141,00       198,00       1.392,00         282,00   -                      

-114,00 -  114,00   -                      
klubska d. + 
don.na ime donacije 1.457,74 1.457,74           
starši prispevki za strokovni tabor 2.223,08 2.223,08           

delo na EP-donacije 613,75 613,75               
33.639,51 1.825,00 13.038,00 29,00 0,00 249,00 84,00 1.392,00 282,00 16.740,51         

1.653,55

člani mladinci rekreativci invalidi
 intersna 
dejavnost 

Izobražev
anje   prireditve 

 delovanje 
društva 

1 drobni inventar 357,44 357,44        -                      
2 pisarniški material 174,95 174,95     -                      
3 klubska obleka 592,30 300,00        292,30               
4 stroški organizacije tekmovanj 4.672,82 1.392,00   3.280,82           
5 stroški treningov-dvorana 2.277,73 1.700,00     577,73               
6                               -kazarje 1.380,63 900,00        480,63               
7                               -črna jama 1.471,21 700,00        771,21               
8 najemnina  - dvorana 8.003,98 1.825,00    4.197,00     29,00    108,00    1.844,98           
9                      - kazarje 900,00 900,00               

10 strokovno delo z mladino 4.021,65 1.800,00     2.221,65           
11 izobraževanje 100,00 84,00    16,00                 
12 članarine zvezam 475,00 475,00               
13 bančne storitve 239,48 150,00        89,48                 
14 urejamje domene in e-računi 157,72 107,05     50,67                 
15 sprejem tekmovalcev 288,67 288,67               
16 stroški tekmovanj 1.654,38 850,00        804,38               
17 stroški trenerjev 2.121,11 1.980,11     141,00    0,00                   
18 nagrade tekmovalca leta 151,00 51,00           100,00               
19 drugi stroški 87,37 22,45           64,92                 

dotacija občine - za najemnine 
športnih objektov                                                       
- dejavnost                                                     
- neizplačana dotacija

dotacija občine po programu

ODHODKI



20 amortizacija 114,92 30,00           84,92                 
21 donacije na ime - izplačilo 1.049,60
22 vrhunski šport - izplačilo 1.080,00
23 delo na EP - izplačilo 614,00

transakcjski račun 2.500,26
blagajna 227,79
dobavitelji 1.462,71
kupci 2.104,43
stroški (4) 29.242,36 1.825,00    13.038,00   29,00    -         249,00    84,00    1.392,00   282,00     12.343,36         
 +izplačila donatorjevna ime 31.985,96

Najemnina dvorane-epic 4.511,54

stavbno zemljišče 303,31

Najemnine elektrika 748,73

Najemnine stopnišče, dvigalo 244,12

Najemnine telefon 28,36

Najemnine komunala - smeti 78,42

Najemnine voda in prispevki 105,34

Najemnine plin (ogrevanje) 1521,27

Najemnine varovanje 105,66

Najemnine dimnikar 9,51

Najemnine hišna opravila 141,54

Najemnine - obratovalni st... 206,18

najemnina EPIC B2 8.003,98       

kazarje
najemnine 900

najemnina skupaj 8.903,98



PLAN PRIDOBITVE IN PORABE SREDSTEV ZA 2018

PRIHODKI -                      
štartnine 4.600,00 4.600,00           
delo po šolah in organizacijah 4.100,00 4.100,00           
vrhunski šport 1.520,00 1.520,00           
članarine članov 4.000,00 4.000,00           

8.000,00 1.700,00    6.000,00     300,00    -                      
-                      

10.500,00 8.300,00     100,00        1.700,00         400,00   -                      
donacije 1.800,00 1.800,00           
prispevki za strokovni tabor 2.480,00 2.480,00           

37.000,00 1.700,00 14.300,00 0,00 0,00 400,00 0,00 1.700,00 400,00 18.500,00         

člani mladinci rekreativci invalidi  intersna 
dejavnost 

 
Izobražev

anje  

 prireditve  delovanje 
društva 

drobni inventar 400,00 357,44        42,56                 
pisarniški material 200,00 100,00        100,00               
klubska obleka -                      
stroški organizacije tekmovanj 6.400,00 1.700,00   4.700,00           
stroški treningov-dvorana 2.500,00 1.700,00     800,00               
                              -kazarje 1.500,00 900,00        600,00               
                              -črna jama 500,00 300,00        200,00               
najemnina  - dvorana 9.100,00 1.700,00    6.000,00     300,00    1.100,00           
                     - kazarje 900,00 900,00               
strokovno delo z mladino 4.300,00 1.800,00     2.500,00           
izobraževanje 500,00 70,00           430,00               
članarine zvezam 475,00 400,00     75,00                 
bančne storitve 236,00 150,00        86,00                 
urejamje domene in e-računi 100,00 20,00           80,00                 
sprejem tekmovalcev -                      
stroški tekmovanj 5.300,00 850,00        4.450,00           
stroški trenerjev 2.200,00 1.980,11     100,00    119,89               
nagrade tekmovalca leta 150,00 50,00           100,00               
drugi stroški 100,00 22,45           77,55                 
amortizacija 114,00 30,00           84,00                 
donacije na ime - izplačilo 500,00 500,00               
vrhunski šport - izplačilo 1.525,00

 drugi prihodki za 
delovanje kluba 

ODHODKI

dotacija občine po programu

dotacija občine - za najemnine 
športnih objektov                                                       
- dejavnost                                                     



delo na EP - izplačilo
37.000,00 1.700,00    14.300,00   -          -         400,00    -          1.700,00   400,00     16.945,00         


