
Lokostrelski klub MINS Postojna 

 

ZAPISNIK sklica seje UO 04.06.2019 s pričetkom 20,00 uri v klubskih prostorih 

 

Prisotni: Stanislav Natlačen, Sonja Kocjančič, Petra Simčič, Simon Aralica, Konrad 

Jurca, Irena Šantelj, Janez Škrbec 

Obveščeni in prisotni NO: Barbara Obreza in Ivan Jager  

Odsotni: Edo Mekina (Stane ga je kontaktiral po telefonu in je povedal da pride 

kasneje – prihod ob 20.30 – ovira na cesti)  

Ostali prisotni: Leon Kardinar 

Z dnevnim redom 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika zadnje seje 
3. Organizacija PTL tekme dne 23.6.2019 
4. Pregled in obravnava točk zapisnika pregleda poslovanja iz dne 27.5.2019 
5. Obravnava pravilnikov in podajanje odgovora glede prenosa tekmovalne licence v 

drug klub ter članstva v več klubih. 
6. Pregled in obravnava zapisnika NO iz dne 17.5.2019 

7. Razno 

1. Potrditev dnevnega reda 
Ivan Jager predlaga da se spremeni dnevni red. Ostali člani NO so predlagali 
še dodatne točke. 
Nov dnevni red se glasi: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
3. Pregled in obravnava zapisnika NO iz dne 17.5.2019 
4. Organizacija PTL tekme dne 23.6.2019 
5. Pregled in obravnava točk zapisnika pregleda poslovanja iz dne 27.5.2019 
6. Obravnava pravilnikov in podajanje odgovora glede prenosa tekmovalne licence v 

drug klub ter članstva v več klubih. 
7. Odgovor Jelki Kaluža na zapisnik zadnje skupščine 
8. Dodatek k pogodbi med klubom in članom 
9. Prejeta sredstva za vrhunski šport 

10. Razno 

Nov dnevni red je potrjen. 

2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

Irena Šantelj pove, da je bil nakazan dodatni obrok s strani občine za poplačilo 

stroškov dvorane. Zadnji obrok za plačilo dvorane je nakazan lastniku dvorane. 

 

Dobili smo račun za plačilo izobraževanja sodnikov. Ker mora zveza poslovati z klubi, 

bo Matej Grad plačal klubu vrednost izobraževanja in klub nato LZS-ju. Morebitne 

spore pa bo Matej Grad reševal z zvezo. 

 

Zapisnik zadnje seje je potrjen. 



3. Pregled in obravnava zapisnika NO iz dne 17.5.2019 

Nadzornemu odboru so bili predstavljeni odgovori UO. 

Prisotna člana NO se z razlago strinjata. 

 

4. Organizacija PTL tekme dne 23.6.2019 

Tekma je prijavljena, v Rakovem Škocjanu je vse dogovorjeno. Upravno enota je 

prijavila tekmo na policijo. Postavitev proge – živali vodita Andrej Natlačen in Igor 

Gajič. V soboto 22.6.2019 se postavlja živali – Razpiše se delovno akcijo za postavitev 

živali. Janez pošlje vabilo za objavo na LZS. Stane Natlačen naroči medalje. Janez 

pripravi nalepke in jih pošlje Ireni za tiskanje. Irena nabavi pijačo in eden od članov ji 

pomaga. Koordinator za organizacijo je Stane Natlačen.  

 

5. Pregled in obravnava točk zapisnika pregleda poslovanja iz dne 27.5.2019 
 
1. UO se seznani z zapisnikom in poda odgovore. 

 
1 alineja: Leon Kardinar kontaktira Ireno Šantelj, da skupaj pogledata spletno 
banko. 
 
2 alineja: Leonu se obrazloži glede nabave materiala. Leon se javi za 
poizvedovanje glede nabave večje vrednosti materiala na prošnjo UO. Leon se 
strinja z obrazložitvijo. 

 

3 alineja je bila pojasnjena 

 

4 alineja: Irena bo Draga povabila na razjasnitev podatkov o stroških trenerjev. 

 

5 alineja – odgovor bo podan na sestanku iz četrte alineje 

 

2. Dodatni predlogi 

1 alineja pojasnjena 

2 alineja pojasnjena 

3 alineja pojasnjena 

4 alineja pojasnjena 

5 alineja pojasnjena 

6 alineja pojasnjena 

 

6. Obravnava pravilnikov in podajanje odgovora glede prenosa tekmovalne licence v 
drug klub ter članstva v več klubih. 
 
Ta točka je za UO končana. 
 

7. Odgovor Jelki Kaluža na zapisnik zadnje skupščine 
Irena pove, da so vsi prisotni člani imeli čas za pritožbe na zapisnik. Zapisnik je bil 
potrjen s strani overiteljev Ivana Jagra in Nika Bizjaka.  
 
 
 
 
 
 



8. Dodatek k pogodbi med klubom in članom 

Doda se točka: Vsak član kluba prejme majico-e glede na določilo iz seje UO z dne 
16.10.2017. Majica je še vedno last kluba. Član – tekmovalec, ki potrebuje novo 
majico jo je dolžan naročiti z vsemi podatki po e-pošti pri tajniku kluba in za njo 
plačati nakupno vrednost. 
 
Sklep je sprejet. 
 

9. Prejeta sredstva za vrhunski šport 
 
UO je bi seznanjen z razporeditvijo sredstev za vrhunski šport. 
 

10. Razno 

Jeseni je potrebno začeti pobirati podatke za velikost majice in naročilo. 

Konec leta se bo naročilo majice. 

 

Sklep sprejet. 

Zbor UO se je zaključil ob 22.52 uri. 

 

Zapisal: Janez Škrbec 


