
 
 

ZAPISNIK 1. SESTANKA 
UO STRELSKEGA DRUŠTVA GROSUPLJE  

 

Datum: 26.2.2020 

Začetek: 19:00 

Lokacija: Strelišče, Ob Grosupeljščici 19, 1290 Grosuplje 

Prisotni člani UO: Mateja Kernjak Slak (predsednica), Anton Lesar (podpredsednik), Danijela 

Varga (blagajničarka), Franci Ivanc (orožar),  

Ostali prisotni: Žiga Habjan (predsednik nadzornega odbora), Matjaž Lakner (član nadzornega 

odbora), Klavdija Vidov 

Odsotni člani UO: Brigitka Novaković (tajnica) 

 

 

Dnevni red:  

1. Razdelitev funkcij na skupščini 

2. Predčasna razrešitev tajnika društva in predlog za izvolitev tajnika do izteka mandata 

skupščine SD 

3. Finančno poročilo za leto 2019 

4. Poročilo o delu društva v letu 2019 

5. Predlogi in razprava o delu društva za leto 2020 

6. Razno 

 

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

prisotni ga potrdijo. 

 

 

 

 

 



 
 

1. Razdelitev funkcij na skupščini 
Mateja K. Slak prisotne pozove, da se predlagajo člani, ki bi prevzeli določene funkcije na skupščini. 

Anton Lesar je predlagan za delovnega predsednika, Klavdija Vidov za zapisnikarja, Žiga Habjan 

za overovitelja zapisnika ter Roka Ivanca za predsednika verifikacijske in volilne komisije. Ostali 

člani se predlagajo na skupščini. 

Člani UO podprejo podani predlog. 

 

2. Predčasna razrešitev tajnika društva in predlog za izvolitev 
tajnika do izteka mandata skupščine SD 

Mateja K. Slak prisotnim predlaga, da delo tajnika društva prevzame Klavdija Vidov, ki je od januarja 

2020 že prevzela večji del nalog tajnika društva. Na skupščini bo predlagala razrešitev trenutno 

imenovane tajnice in sicer Brigitke Novaković in imenovanje Klavdije Vidov.  

Člani UO podprejo podani predlog. 

 

3. Finančno poročilo za leto 2019 
Mateja K. Slak prisotnim predstavi finančno poročilo za leto 2019. Pove, da je bil v letu 2019 plačan 

višji znesek za članarino, vendar se del tega zneska nanaša tudi na leto 2020, zato to ne predstavlja 

višjih vplačil kot prejšnja leta.  

Mateja K. Slak prisotnim pove, da trenutno obračunavanje potnih stroškov staršem ni povsem v 

skladu z zakonodajo in da bo treba razmisliti, kako bi v bodoče stroške izplačevali. S starši bi bilo 

potrebno skleniti Pogodbo o prostovoljstvu. Na skupščini se bo predlagalo, da se za daljše relacije 

za mlajše kategorije najame kombi in s tem zmanjša stroške prevozov. 

Člani UO podprejo podani predlog. 

 

4. Poročilo o delu društva v letu 2019 
Mateja K. Slak povzame delo društva v letu 2019. Prisotnim na kratko pojasni, česa niso realizirali. 

Pohvali komisijo za popis osnovnih sredstev, saj so svoje delo dobro opravili, vendar je opozorila 

člane, da se vsak iznos opreme iz društva vpiše v obrazec za reverz, da lahko spremljamo, kje se 

inventar nahaja. Če je kakšen inventar za odpis, naj se to pove, da se ustrezno korigira stanje 

inventarja. 

 

5. Predlogi in razprava o delu društva za leto 2020 
Mateja K. Slak nekatere prisotne spodbudi, da bolj redno opravljajo svoje naloge. Prisotni so se 

dogovorili o nadaljnem delu v društvu. Žigi Habjanu je UO društva predala finančne dokumente v 



 
 
vpogled, da pripravi poročilo nadzornega odbora za skupščino SD Grosuplje, ki bo v marcu 2020. 

Franci Ivanc mora pripraviti poročilo o stanju orožja, porabi in trenutni zalogi streliva. Anton Lesar 

je podal predlog, da se nabavi junior puška in da se ne nabavlja več serijskih pušk, saj se 

tekmovanja s to puško počasi opuščajo in moramo slediti trendom.  V plan nabave se predlaga tudi 

nabava nove opreme za članico Klavdijo Jerovšek. 

Člani UO podprejo podani predlog. 

 

6. Razno 
Anton Lesar pove, da bo letos prvič skupščina SD Grosuplje v Šmarju Sapu v gostilni Pri Slamarju 

in da je treba čim prej poslati vabilo vsem članom, mlajšim po elektronski pošti, upokojencem pa po 

navadni pošti. Mateja K. Slak predlaga, da se pripravi tabela, kamor se bodo prisotni vpisali in kjer 

bodo tudi v naprej izbrali večerjo, v kolikor želijo. Ravno tako bo treba v društvu pripraviti kuverto, 

kamor bodo vložili denar za večerjo, saj se bo naročilo samo toliko porcij, kolikor bo v naprej 

plačanih. 

 

 

 
Zapisnik pripravila       Predsednica SD Grosuplje 

Klavdija Vidov       Mateja Kernjak Slak 

 

 


