
LK MINS Postojna 

Globočnikova ulica 7 

6230 Postojna 

 

ZAPISNIK 2/22 sklica seje UPRAVNEGA ODBORA, 
ki je bil 15. 11. 2022 ob 19.00 na Rožni ulici 8 v Postojni. 

 

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

kasneje tudi Petra Simčič 

Predstavnik nadzornega odbora: Bojan Hmeljak 

 

Dnevni red: 

1. pregled in potrditev dnevnega reda 

2. potrditev zapisnika zadnje redne seje 

3. organizacija domače dvoranske tekme 

4. klubske majice 

5. razno 

 

K točki 1: 

Pregledan je bil dnevni red in soglasno potrjen. 

 

K točki 2: 

Irena izpostavi, da zapisnik zadnje seje (pred organizacijo PTL) ni bil objavljen. Petra Zorman 

pove, da sestanek pred PTL junija letos ni bil sklic seje upravnega odbora in zato kot tak nima 

zapisnika. 

 

K točki 3: 

-Razdeljene so bile aktivnosti pred dvoransko tekmo: 

• vabilo za tekmo je pripravljeno 

• zahtevek za odobritev tekme (Stane) 

• za DOS se bo prosilo Igorja Gajića oz Tatjano Rusjan 

• po končani dvoranski temi v Ajdovščini je potrebno prevzeti semafor LZS (Stane) 

• preveriti (in dokupiti) je potrebno zastave (Stane) 

• preveriti je potrebno smerokaze (Stane) 

• preveriti je potrebno delovanje spenjačev in dokupiti sponke(Stane) 

• pripraviti je potrebno opozorilne table (Stane) 

• varnostne zaponke (Iztok) 

• trakovi za talne označbe (Stane) 

• flomastri črni in rdeči (Barbara) 

• nalepke in print za medalje (Eneja Božič), medalje (Stane) 

• za kavo na dan tekmovanja skrbi Iztok  



• glede obroka za organizatorje in sodnike se bo povprašalo Domna Košuto, da uredi 

catering; možnosti so še SGLŠ in BarBor; predvideva se 30 kosil; prijave za kosilo 

dan prej pobere Barbara 

• čokoladni Miklavži, cca 250 kosov (Irena) 

• Miklavž (ga povabi Stane) 

• blagajna (Stane) 

• 7-10 dni pred tekmo vabilo na delovno akcijo vsem članom (Petra Zorman) 

 

K točki 4: 

-SKLEP soglasno sprejet: na stroške kluba se dokupi majice za vse, ki jih še potrebujejo 

(predvsem odrasli in večji otroci) 

-SKLEP soglasno sprejet: glede dodatnih oblačil (jakne, brezrokavniki, kapucarji,…), se 

pripravi predloge in ponudbe do naslednjega sklica seje (v začetku 2023). Iztok pripravi 

predlog za »design«. Naročilo bo šlo preko kluba, dodatne stroške pokrijejo člani sami. 

 

K točki 5: 

-Prošnja  za sofinanciranje: Timotej Obreza Škerjanec se je septembra 2022 udeležil 

svetovnega prvenstva v Italiji (Terni) 

SKLEP soglasno sprejet: povrne se ½ stroškov za udeležbo iz drugih virov LK MINS 

Postojna. 

-Klub je prejel 1000 evrov sponzorskih sredstev-potrebno je urediti pogodbo (Barbara) 

-SKLEP soglasno sprejet: v letu 2023 bodo za plačano članarino izdani računi-z računom se 

vsak član oglasi pri Stanetu, ki bo izdal nalepko LZS za 2023 

-SKLEP soglasno sprejet: dokupi se še dodatne tanke podlage za tarče za tekmo oz treninge 

najmlajših; nakup do 600 evrov. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 21.20. 

 

 

Zapisala: Petra Zorman 

 


