
 
LK MINS Postojna  
Globočnikova 7    
6230 POSTOJNA      
Postojna, 23. 3. 2016    
ZAPISNIK 35. REDNEGA OBČNEGA ZBORA,  ki je potekal 23. 3. 2016 v dvorani B2 v EPIC-u, ob 20.00 uri.    
DNEVNI RED:  1. Otovoritev in pozdrav  
2. Imenovanje delovnega predsedstva  
3. Imenovanje zapisnikarja in dveh overovateljev  
4. Ugotovitev sklepčnosti  
5. Pregled in potrditev dnevnega reda  
6. Volitve nadomestnega člana v nadzorni odbor  
7. Poročila za leto 2015 (delo kluba, finančno poročilo, poročilo disciplinske komisije, poročilo 
nadzornega odbora)  
8. Program dela za leto 2016  
9. Poročilo o številčnem stanju članov 2016  
10. Finančni načrt za leto 2016 (točka je vezana na občinski proračun oz. odobrene dotacije. 
Če do 20.3.2016 ni informacije s strani občine se ta točka odstrani iz dnevnega reda)  
11. Razno       
  1. Predsednik LK MINS Postojna, Silvester Požar je odprl 35. OZ in pozdravlil vse prisotne.   
2. Za delovno predsedstvo so predlagani in soglasno potrjeni:  
− predsednik , Miloš Marc,  
− prvi pomočnik, Janez Škrbec in  
− druga pomočnica, Anja Stojanović.  
3. Za zapisnikarko in dva overitelja se predlaga in potrdi:  
− zapisnikarka, Jelka Kaluža,  
− prvi overitelj, Edo Mekina in  
− drugi overitelj, Drago Bizjak.  
4. Ker je prisotnih 26 članov, kar glede na število članov v klubu pomeni nesklepčnost, smo 
počakali 15 minut. Z OZ nadaljujemo ob 20:17. Vpis prisotnosti na OZ je v prilogi št. 1 zapisnika.  
5. Pregled in potrditev dnevnega reda: dodani sta točki na temo izvolitve dveh članov disciplinske komisije in pregled stanja (odnosov) med vaditelji in tekmovalci. Drago Bizjak je zastavil vprašanje, zakaj ob vabilu ni bilo prilog - ali je to le naključje ali praksa?  



Odgovorjeno in obrazloženo je, da je to praksa, saj se je v konkretnem primeru čakalo na 
Sklep Občine Postojna ( v nadaljevanju Sklep), na podlagi katerega so pripravljene ostale listine (poročila). Bo pa Irena Šantelj predstavila Sklep in poročila. Dnevni red je bil nato 
soglasno sprejet.  
6. Zaradi neizpolnitve obveznosti, plačila članarine je potekel mandat članu nadzornega odbora, Iztoku Likarju. Na njegovo mesto je bil predlagan Miloš Marc. Negovo članstvo je 
podprto s 25 glasovi. Kot je bilo v prejšnji točki sprejeto, se je v disciplinsko komisijo imenovalo dva člana. Predlagana sta Jelka Kaluža in Tomislav Mulec. Tudi njuna 
kandidatura je bila sprejeta. Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov: Janko Šantelj - predsednik, Tomislav Mulec - član in Jelka Kaluža - članica.  
7. Poročilo za leto 2015 - delo kluba : v februarju smo organizirali občinsko tekmo, v 
decembru 2015 je z rekordno udeležbo odlično izpeljana tekma 15. Memorial Mateja Šabca, v maju je bilo opravljeno čiščenje zunanjega strelišča, septembra priprava dvorane, ki jo uporabljamo za notranje treninge. Pridobili smo nove prostore za notranje treninge v dvorani 
v Epic-u.  
− Dvoranski pokal je uspešno zaključen, dosegli smo cilj in dosegli prvo mesto, kar je tudi 
cilj za prihodnjo sezono,  
− 3D pokal: osvojeno 7. mesto, Cilj: napredovati moramo vsaj za 2 mesti ( priti med prve 3). 
Usmeritev, ki bo vodila k realizaciji zadanega cilja je, da se vsak tekmovalec, ki tekmuje v 3D pokalu udeleži vsaj treh tekem. Ovira pri pridobivanju točk je, da se 3D tekem ne morejo 
udeležiti tekmovalci mlajših deklic in dečkov.  
− Arrowhead tekmovanja: osvojili smo drugo mesto, letos je naš cilj prvo mesto.  
− V tarčnem pokalu smo si zastavili cilj - osvojiti 3. mesto.  
− Izobraževanje za novega trenerja je uspešno zaključil Janez Škrbec.  
- Rok Bizjak je bil izbran za športnika občine Postojna. 
− Finančno poročilo :  
− V letu 2015 je dotacija Občine Postojna znašala 17.400,00 eur, skupni prihodki so znašali 
29.489,53 eur. (priloga finančno poročilo 2015 ),  
− Disciplinskega poročila ni, ker komisija v preteklem letu ni obravnavala nobenega 
disciplinskega primera.  
− Poročilo nadzornega odbora je v prilogi.  
Vsa poročila so soglasno sprejeta 
8. Program dela za leto 2016 je predstavljen kot priprava tekmovalcev, da uresničijo cilje iz 
toče 7 tega zapisnika.  V organizacijski pripravi je izvedba lokostrelskega tabora oziroma strokovnega izobraževanja mladih. Izbrana bo lokacija, kjer je možna postavitev tarče v razdalji 60 metrov. Najbolj ustreza COŠD Štrk, Ptuj.  
 



 
− Poleg že izpeljane občinske tekme 23. 1. 2016, bo LK MINS organiziral tekmo v pokalu tradicionalnih lokov, ki bo predvidoma v drugi polovici junija 2016 v Cajnarjih. Decembra 
2016 bo tradicionalni 16. Memorial Mateja Šabca.  
9. V letu 2016 je klub dosegel najvišje število članov po odhodu članov, ki so prešli v LK Budanje.   
10. Finančni načrt za leto 2016   
− Skladno s Sklepom št. 671-207/2016, z dne 17. 3. 2016 je LK MINS v letu 2016 s strani 
Občine Postojna upravičen do sofinanciranja celotnega programa za leto 2016 v višini 15.36,00 EUR. Višina dodeljenih sredstev temelji na podatkih o članih iz občine Postojna. Glede na višino prejetih sredstev v predhodnem letu je to približno 2.000,00 eur manj. ( 
priloga ). Irena Šantelj je predstavila Plan porabe sredstev za leto 2016 , Marjeta Stegel je zastavila vprašanje, zakaj bo za letovanje porabljeno cca 5.000 eur, torej so to sredstva le za 
udeležence letovanja, kar postavlja tiste, ki se letovanja ne udeležijo v podrejen položaj, saj od sredstev, ki jih klub prejme za delo z mladino, slednji ne dobijo nič. Odgovor I. Šantelj je , 
da klub nima fonda za vrhunske športnike, prav tako sredstev za sofinanciranje Roku Bizjaku klub ni prejel. Reprezentanca se financira iz državnih sredstev kot sredstva za vrhunski šport. Podan je predlog, da se sredstva za letovanje razdelijo na posameznega člana. Tisti, 
ki se letovanja oziroma strokovnega izobraževanju otrok ne bodo udeležili naj prejmejo sredstva za drugačno obliko izobraževanja. Poudarjeno je, da so ta sredstva namenjena 
mladini do 18 let, Rok Bizjak pa je že član, zato do teh sredstev ni upravičen. Irena Š. še pove, da je 5.000,00 eur bilo s sklepom porabljeno v letu 2015, za letovanje v letu 2016 je namenjenih le 1.800,00 eur. Stane N, pa še razloži, da letovaje ni zabava za prisotne ampak 
je to delo z lokom, saj se strelja vsaj 8 ur in spoznava opremo in pravila v lokostrelstvu, zato ne bomo opustili tega dela treninga, ki pa se ga lahko udeleži vsak iz našega kluba.  
11. Razno  
− Nekateri že trenirajo na zunanjem strelišču, zato je bilo zastavljeno vprašanje, zakaj na zunanjem strelišču na oddaljenih tarčah ni primerne podlage za tarče. Tarče so na slami, 
zato se puščice uničujejo, kar pomeni neposredni strošek za posameznika. Predsednik kluba je dovolil, da se penaste tarče iz dvorane prenesejo na zunanje strelišče še preden se to 
očisti in pripravi za novo sezono zunanjih treningov. Prav tako je na vprašanje Mirana Kaluža - na koga naj se obrnemo, če tarča prebija - je slaba in se prav tako na njej uničujejo puščice, predsednik odgovoril, da se v takem primeru lahko obrnemo nanj.   
− Glede dela v klubu je Sabrina Mulec podala predlog skupine staršev - tekmovalcev. V predstavitvi je bilo zaznati nestrinjanje z delom trenerjev v klubu, saj se le ti posvečajo le 
določenim skupinam tekmovalcev, pri tem pa zanemarjajo tekmovalce, ki svojo lokostrelsko pot šele začenjajo, vendar so njihovi rezultati na tekmah že odlični in perspektivni. Po 
besedah Sabrine Mulec gre za nestrokovno komunikacijo med trenerjem (trenerko) pri treniranju tekmovalcev. Nekatere tekmovalce pa se povsem ignorira in se za njihovim hrbtom daje neprimerne opazke glede opreme in doseženih rezultatov. Prav tako je izrazila 
nestrinjanje glede servisiranja in vzdrževanja lokostrelske opreme - lok, dodatna oprema na loku, puščice. Stane N. se tem izjavam upre in vse odločno zanika. Na koncu je Mulčeva 
prebrala predlog sklepa, kateri je bil z večino glasov 15 ZA, 1 PROTI, 10 VZDRŽANIH sprejet.   

Sklep 1  
Ureditev razmerij trener - tekmovalec oziroma formiranje ustreznih skupin na način, da bo vsak tekmovalec natanko vedel, kdo je njegov trener in da bo trener tekmovalcu vedno nudil 



ustrezno oporo in znanje. Klub k sodelovanju povabi trenerja Mateja Zupanca, ki prevzame 
treninge tekmovalcev, ki si želijo napredovati, Zupanc pa vzporedno prenaša svoje znanje tudi na nekoga iz kluba.  
 Glede na to, da bo strokovno vodstvo M. Zupanca potrebno plačati, je bil podan predlog,   
da se odpovemo poletnemu letovanju, oziroma strokovnemu izobraževanju otrok na Ptuju in sredstva v ta namen porabimo za plačilo Mateju Zupancu. Predsednik je nato opozoril, da je bil izglasovan le predlog sklepa.   
− S strani trenerjev je podana pobuda, da se sestavi seznam trenerjev, h kateremu se bo s svojim podpisom priključil tekmovalec (član) sam. S tem bo transparentno kdo je komu trener 
in ta bo svojemu varovancu nudil pomoč in podporo.  
− Drago Bizjak je komentiral zapisnik razširjenega IO, v katerem je razpredelnica z razporedom trenerjev, ki so vsak enkrat, pet dni v tednu na strelišču. Z začetkom zunanjih 
treningov pa bo, glede na razpored, trening le 2x v tednu s trenerji, vse ostalo se trenira ob prisotnosti staršev. Bizjak ugotavlja da je to nestrokovno, predvsem pa premalo, če želimo 
realizirati cilje iz 7. točke.  Posledično se večina staršev strinja, da se sklene dogovor z zunanjim trenerjem (M. Zupancem).  Predsednik Silvester Požar bo v roku 14 dni pridobil 
informacijo o predlagani rešitvi (kontakt z Matejem Zupancem ) in podal pisni odgovor. Po Požarjevih besedah se bo glede na izid glasovanja o zunanji strokovni pomoči  plačevala vadnina. Plačilo ne bo šlo iz klubskega sklada.  
− Leon Kardinar je podal pobudo o izobraževanju (seznanitvijo) staršev novih mlajših članov, da bodo vedeli kje lahko pridobijo spletne informacije o tekmah, rezultatih in uvrstitvah v SLO 
pokalu. Starši ne vedo kdaj ima njihov otrok dovolj znanja za udeležbo na tekmi. Tudi trenerjev predlog na katero tekmo naj otrok gre bi bil zelo dobrodošel in dobra motivacija za naprej. Naslednji Kardinarjev predlog je glede opremljenosti novih članov. Ti uporabljajo tako 
klubske loke, puščice, ščitnike...... Ta oprema je v zelo slabem stanju. Predlagal je, naj si novi člani za začetek nabavijo vsaj svoj ščitnik, tap.... Tako bo novi član čutil večjo pripadnost 
klubu. Tretji predlog so klubske majice. Leon Kardinar je predlagal nakup kvalitetnejših majic s potiskom imena - tako kot jih ima večina tekmovalcev na tekmah. Zaključil je s še enim predlogom in sicer, da bi starši oziroma tekmovalci, ki odhajajo na isto tekmo najeli kombi ali 
dva ( po potrebi) in si delili stroške, saj velja praksa, da vsak pelje svojega otroka na tekmo, kar pomeni višje stroške.  
− Zaradi pozne ure, je OZ zaključen.     
    
Sestanek zaključen ob 22:28 uri.      
Zapisala: Jelka Kaluža    
















