
LK MINS Postojna 
IO LK MINS Postojna  
 
Zapisnik 
Sestanka IO dne 13. 12. 2018 ob 20:00 uri 
 
Prisotni: Irena Šantelj, Stane Natlačen, Konrad Jurca,  Janez Škrbec, Sonja Kocjančič 
 
Odsotni: Nika Smrdu, Silvester Požar, Edo Mekina 
 
Člani NO: Janez Jager, Barbara Obreza 
 
Dnevni red: 

1. Dopolnitev zakonov in statuta po priporočilu inšpektorja (osnutek kodeksa s pripombami Konrada 
je v prilogi). Dodatna obrazložitev glede sprejema le teh bom podana na sestanku. 

2. Redna skupščina v letu 2019 
3. Določitev osebe oz. dogovor glede prijavljanja značk 
4. Določitev datuma organizacije PTL tekme 
5. Ostalo 

 

1. Dopolnitev zakonov in statuta po priporočilu inšpektorja 
Irena je podala vsem osnutek popravka statuta v obravnavo in vpogled. Vsi preverijo 
napisano ga popravijo in pošljejo nazaj. Ko bo pripravljen čistopis se ga pošlje vsem članom 
pred skupščino. Na skupščini se popravek statuta obravnava in da v potrditev. 
  
Irena je pripravila tudi osnutek disciplinskega pravilnika. Pravilnik se prevzame od LZS-ja 
popravi se samo ime kluba.  
 
Etični kodeks članov povzamemo od LZS-ja in se ga ne spreminja.  
Etični kodeks obnašanja staršev je sprejet v obliki, ki smo ga dobili v obravnavo. 
 
Članarino se plača do 31.januarja 2019 blagajničarki na treningu ali na TRR kluba. 
Tekmovalci morajo poravnati članarino do prve tekme v januarju. Člane se obvesti, da kdor 
ne plača članarine do konca januarja se ga briše na LZS-ju in ne bo imel možnosti tekmovati. 
 
Zunanje fizične osebe, ki želijo trenirati na klubskih streliščih plačajo porabo tarč v vrednosti 
20€/mesec. Vpisati se morajo v knjigo prisotnosti in nakažejo denar mesečno na TRR kluba. 
 
Po priporočilu inšpektorja se mora klub vpisati v AJPES z obrazcem za priglasitev o 
prostovoljnem delu. 
 
Za izplačilo trenerju za delo na šolah in stroškov spremstva mora trener podpisati pogodbo o 
prostovoljnem delu z klubom. 
 

 
2. Redna skupščina v letu 2019 

Skuščina bo predvidoma v petek 22.marca 2019 ob 18h. 
Pred skupščino se pošlje članom 1 mesec prej razpis za predsednika. 
Na začetku februarja se ponovno sestanemo za določitev dnevnega reda. 
 
 
 
 
 



3. Določitev osebe oz. dogovor glede prijavljanja značk 
Ker Nika trenutno ne more prijavljati značk se jo prosi, da pošlje seznam katerega je vodila do 
sedaj. Ker Barbara vpisuje rezultate posameznikov, bo tudi prijavljala značke. Irena ji razloži 
kako se to dela. 

 
4. Določitev datuma organizacije PTL tekme 

 
PTL tekmo bomo organizirali v nedeljo 23.6.2019 v Rakovem Škocjanu 
 

5. Razno 
Dobili smo prijavnico za Naj športnico in športnika 2018. 
Klub predlaga za naj športnico Nalo Jurca za naj športnika pa Roka Bizjaka. 
 
Občinska priznanja: 
- Pisna dobi 9 tekmovalcev 
- Mala 5 članov 
- Velika 11 članov in 2 ekipi 

Klubska tekma in večerja se bo odvila 18.1.2019, večerja bo v ribji restavraciji. 

Konrad se dogovori za isti menu kot lansko leto. 

 

 
Sestanek zaključen ob 22:40 uri. 
 
 
Zapisnikar: Janez Škrbec  


