
Lokostrelski klub MINS Postojna 

 

ZAPISNIK 3/19 sklica seje UO 07.05.2019 s pričetkom 20,00 uri v klubskih prostorih 

 

Prisotni: Stanislav Natlačen, Sonja Kocjančič, Petra Simčič, Simon Aralica, Edo Mekina, 
Konrad Jurca in Irena Šantelj 

Opravičeno odsoten: Janez Škrbec 

Obveščeni in prisotni NO: Barbara Obreza in Ivan Jager  

Z dnevnim redom 

1. Pogodba me klubom in članom 
2. Najemnina za dvorano in možnosti glede plačila najemnine (najem kredita) 
3. Račun LZS  za šolanje Igorja Gajiča in Mateja Grada 
4. Prejeta sredstva za vrhunski šport 
5. Širjenje neresnice Leona Kardinarja 
6. Razno 

K. Jurca predlaga spremembo dnevnega reda. Doda se prvi dve točki.  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika zadnje seje 

Posledično se že predlagane točke pomaknejo za dve mesti navzdol. 

01. Nov dnevni red se enoglasno potrdi in se glasi: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika zadnje seje 
3. Pogodba med klubom in članom 
4. Najemnina za dvorano in možnosti glede plačila najemnine (najem kredita) 
5. Račun LZS  za šolanje Igorja Gajiča in Mateja Grada 
6. Prejeta sredstva za vrhunski šport 
7. Širjenje neresnice Leona Kardinarja 
8. Razno 

02. K. Jurca predlaga, da se zapisnik zadnje seje dopolni pomotoma izpadlo besedo pri Petri 
Simčič, opravičena zamuda zaradi službe. Namreč P. Simčič se je predsedniku opravičila, da 
bo sejo zamudila zaradi službe, ki se ji konča 20,00 ure ali nekaj čez odvisno od strank. 
Predlog se enoglasno sprejme. 

03. I. Šantelj prebere popravljeno in usklajeno z zakonom in statutom kluba pogodbo med 
klubom in tekmovalcev, popravki so enoglasno sprejeti, pogodba bo objavljena na spletni 
strani kluba. 

04. S. Natlačen pove, da je prišlo do pogodbe o najemu poslovnih prostorov med Pro-rem 
d.o.o. in MINS d.o.o. Postojna posledično pa tudi med MINS d.o.o. Postojna in LK MINS 
Postojna za dobo enega leta in sicer od 01.05.2019 do 30.04.2020. Po pogodbi je potrebno 
plačati najemnino v dveh delih. 1.del do 30.04.2019 preostali del pa do 31.05.2019. 



I. Šantelj pove, da je denar iz dotacije prišel v višini 4.400,00€. Da je bil nakazan prvi obrok 
po pogodbi 29.04.2019 v višini 4.500,00€. Ker denarja ne bomo dobili do konca julija ne 
moremo nakazati še preostali dolg v višini  1.812,71 in plačati račun za naročene podloge v 
višini 738,51€ ter vse spremljajoče stroške, najemnine in delovanja kluba. Zato I. Šantelj 
predlaga, da se pri NLB, kjer smo tudi komitenti zaprosi za kratkoročni kredit v višini 
3.000,00€ za možnostjo vračila v dveh obrokih. 1.obrok pri 2. nakazilu dotacije, 2.obrok pa 
pri 3.nakazilu dotacije. 

Predlog se enoglasno sprejme in zadolži I. Šantelj, da predlagano izpelje. 

05. I. Šantelj pove, da je LZS poslal račun šolanje za DOS Igorja Gajića 250,00€ in za 
organizatorja Mateja Grada 150,00€. Že 27.02.2018 je bil sprejet sklep da se I. Gajiću plača 
šolanje za DOS. Takrat je bila cena šolanja 150€ pa šolanja ni bilo zaradi premajhnega vpisa. 
I. Gajić je opravil šolanje v tem letu. Šolnina pa je 250€. Enoglasno je bilo sprejeto da se 
stroške šolanja I. Gajiću plača. I. Šantelj še pove, da jo je M. Grad poklical in povedal, da bo 
svoje stroške sam poravnal, zato bo na LZS poslan zahtevek za zavrnitev dela računa, ki se 
glasi na M. Grada. 

06. Prejeta sredstva za vrhunski šport (člani) se bo obravnavalo na naslednji seji. Zadolži se 
K. Jurca, da se pri gospe M. Ivanocić na občini Postojna, pozanima o načinu uporabe teh 
sredstev. 

07. Po zakonu o društvih in internih aktih je vsak tekmovalec ali član, član kluba. Edina 
možnost, da Tinkara Kardinar Kogej lahko tekmuje za LK Ankaran je da zaprosi za izstop iz 
kluba, da pridobi izpisnico. 

P. Simčič je bila na zadnji seji upravičena za zamudo zaradi službene obveznosti in s tem ni 
kršila nobenega zakona in pravilnika. 

08. Na odprtem strelišču je Vrtnarstvo Čeč že opravilo prvo košnjo. Zaradi neurejenega 
strelišča je prišlo do poškodbe kolesa. Predlaga se, naj se usposobi kosilnica in da sami 
udeleženci in spremljevalci pokosimo strelišče. Ure košnje se šteje v delovne ure. I. Šantelj 
predlaga tudi, da se košnja Vrtnarstva Čeč, če bo potrebno, izpelje na klic. Oba sklepa sta bila 
enoglasno sprejeta. 

Izpelje se dve delovni akciji. Prva akcija naj bi bila v ponedeljek 13.05.2019 s zborom ob 
16.30 uri pri brunarici. Druga akcija pa v soboto 18.05.2019 ob 9.00 uri, zbor pri brunarici. 
Prosi se, da se vse ki želijo sodelovati v eni ali drugi akciji prijavijo in napišejo, katere akcije 
se bodo udeležili na naslov lklub.mins@gmail.com. Vodi se seznam udeležencev. 

Obvešča se, da bo v četrtek dopoldne 09.05.2019 predstavitev lokostrelstva v vojašnici Pivka 
popoldne pa predstavitev lokostrelstva v Lipici. Predstavitev bodo izpeljali S. Natlačen, S. 
Kocjančič, B. Obreza, popoldne pa se jim pridruži še T. Obreza Škerjanec. 11.05. pa bodo J. 
Škrbec, Aleks in Gal ter S. Kocjančič sodelovali pri dnevu odprtih vrat v vojašnici Postojna. 

K. Jurca se zadolži, da pripravi vse papirje za izvedbo PTL tekmovanja za na občino 
Cerknico. 

Zbor UO se je zaključil ob 22.05 uri. 

 

Zapisala: Irena Šantelj 


