
LK MINS Postojna 

Globočnikova ulica 7 

6230 Postojna 

 

ZAPISNIK  1/22 sklica seje UPRAVNEGA ODBORA, 
ki je bil 04. 03. 2022 ob 20.00 uri na Rožni ulici 8 v Postojni. 

 

Prisotni: Stanislav Natlačen, Simon Aralica, Irena Šantelj, Petra Simčič, Barbara Obreza, Petra 

Zorman. 

Opravičeno odsotni: Iztok Spinelli. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika zadnje redne in korespondenčne seje 
3. Zaključek leta 2021  
4. Izbor naj lokostrelca kluba 2021 
5. Razno 
 

K točki 1: 

Pregledan je bil dnevni red in soglasno potrjen. 

 

K točki 2: 

Zapisnik zadnje seje in korespondenčne seje je bil potrjen, vse je bilo realizirano.  

Memorial Mateja Šabca je bil uspešno izpeljan. Irena poudari, da z manjšo udeležbo kot je 

bilo načrtovano (epidemiološka situacija v državi). 

Kot je bilo dogovorjeno na zadnji korespondenčni seji, je klub kupil 4 tarčne podloge, ki so 

bile na voljo na LZS po končanem evropskem dvoranskem prvenstvu. Podloge je Stane že 

prevzel, denar je nakazan (4x300 evrov). 

 

K točki 3: 

o Irena pove, da je klub v 2021 posloval pozitivno. Prejeli smo sicer manj občinskih 

sredstev, predvsem zaradi epidemiološkega stanja v državi (otroci v šolah praktično 

niso mogli trenirati). 

o Irena predlaga, da se začne za udeležence tekem obračunavati kilometrina, da se bo 

lahko prikazalo stroške tekmovalcev. 

SKLEP: Na vsaki tekmi (tudi PTL, Božična tekma, Zimski trojček,…) se izpolni seznam vseh 

tekmovalcev in spremljevalcev. Obrazec bo pripravila Irena, za izpolnjevanje bo skrbela Petra 

Zorman. Irena bo potem mesečno obračunala kilometrino. 

o Zaključka leta 2021 ne bo zaradi epidemioloških razmer. 

 

K točki 4: 

Tudi letos izbora naj lokostrelca kluba za leto 2021 ne bo.  

SKLEP: Ob zaključku leta 2022 bi se razglasilo naj lokostrelca kluba leta 2021 in 22 skupaj. 

 



K točki 5: 

o Dobrodošlica Iztokovi medalji z evropskega prvenstva: 

Stane predlaga, da se organizira dogodek (v sklopu občnega zbora) v počastitev 

medalje našega najboljšega strelca Iztoka Spinellija, ki je z ekipo osvojil bronasto 

medaljo na evropskem dvoranskem prvenstvu. 

SKLEP: Predlog je bil sprejet. Na občnem zboru bomo pod točko RAZNO pozdravili 

Iztoka, prejel bo bon za nakup opreme v vrednosti 300 evrov v MINS d.o.o.. Dodatnih 

50 evrov se nameni še za dodatke ob tem dogodku. 

o Klubske majice: 

Ugotovimo, da je kar nekaj tekmovalcev brez klubskih majic za prihajajočo 

tekmovalno sezono (nekateri otroci so jih prerasli, nekateri tekmovalci so novi in 

majic še nimajo,…). 

SKLEP: Vsi, ki so majice prerasli, jih vrnejo. Kdor potrebuje novo majico, se javi Petri 

Simčič, da se majice razdeli iz zaloge oz naroči nove. 

o Koledar za 2023: 

Petra Zorman predlaga, da bi za naslednje leto ponovno pripravili MINSov koledar. 

Predlog bil sprejet. Irena vse pozove, naj se ustvari čimveč  (kvalitetnega) slikovnega 

materiala, da se bo na koncu leta lahko oblikovalo lep klubski izdelek. 

o Občni zbor: 

Stane predlaga, da se na občni zbora povabi tudi župana Igorja Marentiča, tajnika ŠZ 

Postojna Toma Tiringerja ter strokovno sodelavko na Občini Postojna Martino 

Ivanović. 

SKLEP: Občni zbor bo 30.3.2022 v Zeleni dvorani ob 20.00 (po treningu). Poleg vseh 

članov bodo povabljeni tudi Igor Marentič, Tomo Tiringer in Martina Ivanović. 

o Delovne akcije: 

Stane pove, da so delovne akcije načrtovane. O njih se bomo dogovarjali sproti. Za 

malico na akciji poskrbi klub. 

o Nadaljnje seje: 

Naslednja seja upravnega odbora je načrtovana pred organizacijo PTL tekme v 

Prestranku (junija 2022). 

 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 22.00. 

 

Zapisala: Petra Zorman 

 

 


