
 
 

ZAPISNIK 1. SESTANKA 
UO STRELSKEGA DRUŠTVA GROSUPLJE  

 

Datum: 15.3.2019 

Začetek: 18:30 

Lokacija: Strelišče, Ob Grosupeljščici 19, 1290 Grosuplje 

Prisotni člani UO: Danijela Varga, Brigitka Novaković, Anton Lesar, Franci Ivanc, Mateja Kernjak 

Slak 

 

 

Dnevni red:  

1. Društvene trenirke – prispevek za el. tarčo 

2. Plačilo članarin v letu 2018 in 2019 

3. Preusmeritev in prevzemanje pošte in e-pošte 

4. Prehod na poslovni sistem Minimax 

5. Zaloga pištol in s tem povezana nabava novih pištol 

6. Dežurstva na strelišču po DP 

7. Gostovanje zunanjih strelcev 

8. Nabava nastavkov za puške in pištole za pritrditev Scatt sistema ter 2 zračnih bombic za 

pištolo 

9. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 

10. Določitev terminov za primopredajo blagajniškega dela 

11. Čistilna akcija 

12. Razno 

 

Sestanek vodi Mateja Kernjak Slak, ki prisotne pozove, da z dvigom rok sprejmejo dnevni red. Vsi 

prisotni ga potrdijo. 

 

 



 
 

1. Društvene trenirke – prispevek za el. tarčo 
Mateja K. Slak predstavi predlog, ki je bil posredovan na društveno e-pošto s strani člana Jožeta 

Kolenca in sicer, da se cena puloverjev za otroke dvigne na 25 eur, za odrasle pa na 30 eur. Razliko 

v nabavni ceni puloverjev in prispevkom pa namenimo za nakup elektronske tarče. 

Z glasovanjem se sprejme in potrdi, da se za puloverje otroških velikosti dvigne cena na 25,00 eur, 

za odrasle velikosti pa na 30,00 eur, razlika v znesku se nameni za nakup el. tarč. 

Naročila za puloverje se zbere do konca aprila, pri čemer se člane društva obvesti, da bo del 

prispevka za puloverje namenjen nakupu nove el. tarče.  

2. Plačilo članarin v letu 2018 in 2019 
Glede na sklep, sprejet na Skupščini SD Grosuplje dne 1.3.2019 se ponovno pregleda stanje 

članstva iz leta 2018 in zneske pobranih članarin. Poročilo o plačilu članarin v letu 2018 je priloženo 

zapisniku kot priloga 1. Poročilo se pošlje tudi članu ZŠOG g. Cevcu.  

Predlaga se, da se opomin o plačilu mesečne članarine (10,00 eur/mesec) pošlje vsem, ki so bili 

aktivni v letu 2018 od enega do treh mesecev, vsem ostalim pa opomin o plačilu letne članarine 

(80,00 eur). Stanje vplačanih članarin za leto 2018 se bo ponovno preverjalo na naslednjem 

sestanku. 

Pripravi se novo obvestilo o plačevanju članarine za leto 2019 in razpošlje članom društva. Obvestilo 

bo javno dostopno tudi na spletni strani društva. Osnutek obvestila je priložen zapisniku kot priloga 

2. 

Člani UO soglasno sprejmejo in potrdijo poročilo o plačilu članarin v letu 2018 ter navedeni predlog 

za posredovanje opominov. 

Člani UO sprejmejo tudi pripravljen osnutek za obvestilo o plačevanju članarin v letu 2019. 

 

3. Preusmeritev in prevzemanje pošte in e-pošte 
Mateja K. Slak preda novo izvoljeni tajnici Brigitki Novaković uporabniško ime in geslo za dostop do 

elektronske pošte SD Grosuplje. Dostop do e-pošte bo imela tudi predsednica društva.  

Člane UO Mateja K. Slak tudi seznani, da je gospodar društva popravil poštni nabiralnik na vhodnih 

vratih v prostore SD Grosuplje in NK Brinje. Poštni nabiralnik si bomo delili z NK Brinje – vsak bo 

prevzemal iz nabiralnika svojo pošto. Ključa bosta imela predsednica Mateja K. Slak in 

podpredsednik Anton Lesar, ki sta v društvu tudi najpogosteje prisotna. Pošto bosta prevzela, 

pregledala in predala odgovorni osebi (tajnica, blagajničarka,…). Za ta namen se pripravijo v pisarni 

predalniki, kamor se bo pošta vlagala. 

4. Prehod na poslovni sistem Minimax 
Mateja K. Slak predstavi poslovni sistem Minimax, ki omogoča celovit vpogled v poslovanje društva. 

Združuje blagajno, sredstva na TRR in osnovna sredstva. V paket Mini poslovanje so vključeni: 



 
 

• Nadgradnja programa (vsebinske, zakonodajne, tehnične), 

• Dnevno arhiviranje podatkov, 

• Vzdrževanje sistemskih šifrantov, 

• Navodila za delo s programom, 

• Podpora pri delu s programom. 

Cena paketa s 40% popustom znaša 14,46 eur / mesec. Ob zaključku leta pa doplačamo 25 eur za 

pripravo bilance, v sklopu aktivacije programa Mini računovodstvo. 

Do programa lahko dostopamo iz kateregakoli računalnika, ki je povezan na splet in sicer z up. 

imenom in geslom. 

Mateja K. Slak predlaga, da se sklene s podjetjem Saop licenčnina za paket Mini poslovanja in 

predlog podaja na glasovanje. 

Člani UO podprejo podani predlog. 

 

5. Zaloga pištol in s tem povezana nabava novih pištol 
V načrt dela za leto 2019 smo vključili tudi nakup dveh zračnih pištol, pod pogojem, da sredstva 

zberemo z donacijami ali sponzorstvi. Na skupščini je bilo zastavljeno vprašanje, koliko zračnih 

pištol imamo v društvu na razpolago in ali je nakup potreben. Zalogo in stanje zračnih pištol je 

preveril orožar in podal naslednje poročilo:  

• 4 pištole na CO2  - trenutno sta 2 v uporabi 

• 2 FWB pištoli – prosti 

• 4 Morini pištole – vse v uporabi 

• 8 Steyer pištol – vse v uporabi (2 zračni kartuši je potrebno zamenjati, ker puščata) 

• 1 Walther pištola (levi ročaj) – prosta 

Od skupno 19 pištol je prostih 5 pištol, od tega dve na CO2, ki jih dobijo v uporabo predvsem novinci 

in mlajši člani, ki pri vadbi uporabljajo še naslon. Zaradi teže pištol s CO2 in težkega polnjenja plina 

CO2, ki ga otroci ne smejo izvajati sami, bi bilo smiselno pištole na CO2 prodati in jih nadomestiti s 

pištolami s polnjenjem na zrak. Pričakujemo, da se bo v letu ali dveh povečalo tudi število članov, 

ki se bodo odločili za streljanje s pištolo. Če bo društvo zbralo donacije oz. sponzorska sredstva 

namenjena za nakup pištol, bo nabavo izpeljalo. 

6. Dežurstva na strelišču po DP 
Jože Kolenc nas je obvestil, da bo do Državnega prvenstva z zračnim orožjem ob ponedeljkih in 

sredah še izvajal dežurstvo na strelišču. Prav tako nas je Žiga Habjan obvestil, da od srede maja 

do septembra ne bo mogel izvajati dežurstva. Ker se pričenja sezona z malokalibrskim orožjem, bo 

večina treningov potekala v Ljubljani na strelišču in bo v Grosuplju manj obiska. Zaradi tega se bo 

urnike dežurstev z mesecem majem prilagodilo potrebam. 

 



 
 

7. Gostovanje zunanjih strelcev 
V letošnji strelski sezoni smo gostili dve strelki iz SD Gorjanci ter občasno strelca iz SD Trzina. Ker 

so na UO društva prihajala vprašanja glede gostujočih strelcev, naprošamo trenerje in vaditelje, ki 

z zunanjim strelcem sklenejo dogovor glede strokovnega svetovanja, da UO obvestijo o svoji 

nameri. Društvo bo omogočilo zunanjim strelcem vadbo: 

• v času, ko ni vodenih treningov za člane društva in so na razpolago prosta strelska mesta, 

• trener, ki izvaja vodene treninge za člane društva in ima na strelski liniji razpoložljiva strelska 

mesta, lahko povabi na vodene treninge tudi zunanje strelce 

 

Trenerji in zunanji strelci naj se glede treningov med seboj časovno uskladijo in upoštevajo, da smo 

društvo, ki se ukvarja z nepridobitno dejavnostjo, kar velja tudi za vse člane društva, ki se s strelsko 

dejavnostjo ukvarjajo. 

 

8. Nabava nastavkov za puške in pištole za pritrditev Scatt sistema ter 2 
zračnih bombic za pištolo 

Člani UO  so sklenili, da se na EP v Osjeku nabavi en nastavek za pritrditev Scatt sistema za zračno 

puško Walther in en za zračno pištolo Steyr. Če se bo izkazalo, da je sistem ustrezen, se v Munchnu 

nabavijo po potrebi še ostali nastavki. Prav tako se nabavi 2 zračni kartuši za Steyr pištolo in 

nadomesti kartuši, ki puščata. 

 

p.s. V Osjeku predstavnikov za Scatt sistem ni bilo, zato se nakup preloži na Munchen. Zračni kartuši 

za pištolo sta bili nabavljeni. 

 

9. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 
Mateja razdeli med člane UO osnutek Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter pripadajoče 

obrazce. Naloga članov je, da dokumente natančneje pregledajo in na naslednjem sestanku podajo 

svoje predloge in spremembe. Mateja navzoče tudi opozori, da bo potrebno zagotoviti na strelišču 

večjo varnost in omejeno dostopnost do osebnih podatkov. Prav tako bo potrebno razmisliti, kako 

se bo dokumente arhiviralo. Ker je veliko osebnih podatkov tudi v elektronskih zbirkah, bo potrebno 

z gesli omejiti dostop v računalniško bazo in dodeliti pooblaščene upravljalce osebnih podatkov. 

 



 
 

10. Določitev terminov za primopredajo blagajniškega dela 
Člani UO se strinjajo, da se primopredaja blagajniškega dela opravi po Državnem prvenstvu z 

zračnim orožjem. Z Alainom Vidmar se dogovori za najustreznejši termin. 

 

11. Čistilna akcija 
Predlaga se, da se čistilna akcija izvede v tednu po DP in sicer v torek, 2.4.2019. S predlogom se 

strinja tudi gospodar društva g. Meglen. Po zaključku čistilne akcije se pripravi malica za sodelujoče. 

 

12. Razno 
Brigitka Novaković predlaga, da se starše in otroke v začetku strelske sezone obvesti glede 

obnašanja na tekmovanjih, oblačenja in pravilih. 

Predlagamo, da se pripravijo za mlajše člane poučne delavnice v sodelovanju s starejšimi člani, 

trenerji, vaditelji in sodniki. Na predstavitev svojih del na delavnicah bodo vabljeni tudi starši. 

 

 

 
Zapisnik pripravila 

Sekretarka SD Grosuplje     Predsednica SD Grosuplje 

Brigitka Novaković      Mateja Kernjak Slak 

 

 


