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ZAPISNIK SESTANKA 

KOLESARSKEGA DRUŠTVA SELCE 

29.11.2010  
 

Dnevni red: 

 

T1: OTVORITEV PROSTOROV S SOBNIMI KOLESI IN ZAKLJUČEK SEZONE 

 

T2: ZIMSKI DRESI 

 

T3: ZAHVALA SPONZORJEV 

 

T4: RAZNO 

 

Prisotni člani upravnega odbora: 

- Matic Potočnik 

- Andreja Hauptman 

- Srečko Hauptman 

- Franci Pukšič 

- Boštjan Bela 

- Jože Spevan 

- Gregor Kos (član) 

 

Člani nadzornega odbora se sestanka kljub vabilu niso odzvali. 

 

Sestanek pričet ob 20.15 h v Selcah – gostilna Ornik. 

 

 

K točki 1: 

 

Dogovorimo se, da bo uradna otvoritev prostora s sobnimi kolesi 15.12.2010 ob 18.00 h v 

zaodrju kulturnega doma Selce. Na dogodek bodo z dopisnico vabljeni vsi člani, župan ter 

Vera Bele iz občine Lenart, Štefan Svenšek, Milko Slanič ter predstavnik športne zveze 

Lenart. 

Ob 19-19.30 h se bomo preselili v izbrano gostišče ali kmečki turizem, kjer bo sledila večerja 

in druženje. 

Vsak član bo prejel darilo zato je zaželjeno, da člani potrdijo svojo prisotnost na zaključku. 

 

 

K točki 2:  

 

Glede na razpoložljiva denarna sredstva, ki nam ostajajo predlagamo, da se na zaključku 

povpraša vse člane ali so zainteresirani za nakup zimske kolesarske opreme. Zimska oprema 

stane od 155-165 evrov+ddv. Sprejmemo sklep, da bo društvo krilo 2/3 cene zimskih dresov 

za člane, ki se bodo za ta nakup odločilo. 1/3 zimske kolesarske opreme si vsak član 

sofinancira sam.  



 

   ZAPISNIK SESTANKA KOLESARSKEGA DRUŠTVA  SELCE  29. november 2010 

 

 

 

 
2 

 

 

K točki 3: 

 

Za sponzorje bomo pripravili zahvale ob koncu leta. Pripravili bomo nekaj fotografij večjega 

formata z našo skupinsko fotografijo ter fotografijo sobnih koles za večje sponzorje. Manjšim 

sponzorjem bomo poslali novoletno čestitko z istimi fotografijami in zahvalo. 

 

 

K točki 4: 

 

V zapisnik zapišemo, da je bilo 12.11.2010 izvedeno telefonsko glasovanje upravnega in 

nadzornega odbora na osnovi katerega je bilo prejeto, da smo kupili 3 sobna kolesa Kettler 

ErgoRace ter 2 koles Kettler Giro Gt. Prav tako smo kupili računalnik ter projektor.  

 

Član Grega Kos poda predlog, da bi v kolesarski sezoni 2011 v pokalu vozil za Kolesarsko 

društvo Selce ( do sedaj mu je klub kril startnine, pogojno potne stroške, licenco….). O tem 

predlogu bomo še razmišljali, govorili ter sprejeli odločitev v začetku l.2011. 

 

 

Sestanek končan ob 21.30 h v Selcah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zapisnik sestavila: 

          Andreja Hauptman 

 

 

 

 


