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Zapisnik;  4. Rednega občnega zbora - volilne skupščine članov 
Kolesarskega društva Selce 

 

31.3.2014   /   ob 19. uri –  Gost. Siva čaplja – Trnovska vas 

 
 

Z otvoritvijo  občnega zbora ob 19uri in 20minut je pričel z pozdravnim nagovorom 

predsednik društva g. Matic Potočnik. Predstavil je: 

 

Dnevni red: 

 

1. Otvoritev skupščine 

2. Izvolitev organov skupščine 

- Delovno predsedstvo (predsednik in dva člana) 

- Zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika 

3. Razširitev in potrditev  predlaganega dnevnega reda 

4. Poročilo predsednika Kolesarskega društva Selce za leto 2013 

5. Poročilo blagajnika 

6. Poročilo nadzornega odbora 

7. Poročilo Častnega razsodišča 

8. Razprava po poročilih 

9. Sprejetje zaključnega računa  za leto 2013 

10. Razrešnica upravnemu odboru za leto 2013 

11. Predlogi članov za funkcionarje društva 

12. Volitve 

      - Predsednika Kolesarskega društva Selce 

      - Člane upravnega odbora (sekretar, blagajnik, zapisnikar in 3-je člani) 

      - Člane nadzornega odbora  (3 člani) 

      - Člane  častnega razsodišča (3 člani) 

13. Članarina  2014 

14. Prvomajsko kolesarjenje 

15. Razno 

 

  

K točki 2: 

  Soglasno so bili izvoljeni z 25. prisotnimi člani kolesarskega društva Selce, delovni organi 

občnega zbora; 

*Matic Potočnik                                                    -    za predsednika  

    *Andreja Hauptman in Zdenka Potočnik          -     za dva člana predsedstva 

*Jože  Spevan                                                        -     zapisnikar 

    *Jože Korošec in Franjo Horvat                        -     za dva overovitelja zapisnika 

 

 Naprej je vodil občni zbor  g. Matic Potočnik 

. 

K točki 3: 

Ni bilo nobenega predloga za razširitev dnevnega reda. 

Nato je bil soglasno potrjen dnevni red. 
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K točki 4: 

Poročilo  predsednika društva g. Matic-a Potočnik-a,  

  Podrobno je poročal  o vseh aktivnostih društva in posameznih  članov v letu 2013, ter 

zaključi z pohvalami posameznim članom za vestno in odgovorno delo v društvo. 

   

 

 

 

K točki 5: 

 G.  Srečko Hauptman – blagajnik  društva , poda kratko poročilo o finančnem poslovanju 

društva v letu 2013: 

 

Stanje na dan 31.12.2013;   

 *Blagajna = 256,95€ 

 *TRR =8182,38€ 

 *Prilivi v Letu. 2013  =  9070,00€ 

 *Odlivi v Letu  2013  =  5522,09€ 

 

 

 

K točki 6:  

 Poročilo nadzornega odbora je predstavil  g. Jože Korošec, ki je potrdil da se ujemajo vsi 

podatki z poročilom blagajnika in pove da je nadzorni odbor imel dostop do vseh 

računovodskih dokumentov, jih je pregledal in ni ugotovil nobenih nepravilnosti v delovanju 

društva. Hkrati je pohvalil blagajnika za vestno opravljeno delo in nasploh dobro delovanje  

društva. 

 

 

K točki 7: 

 Člani častnega razsodišča se v letu2013 niso sestali, ker po tem ni bilo potrebe. Zato ni 

poročila častnega razsodišča. 

 

 

K točki 8: 

 Razprava poročilih. Ni bilo Razprav med člani. 

 

 

K točki 9: 

 Sprejetje zaključnega računa , ki ga je sestavil računovodski servis Emica Breznik s.p., iz 

Lenarta,. 

Zaključni račun je bil soglasno sprejet z 25. Glasovi za – 25.prisotnih članov društva 

 

 

K točki 10; 

Razrešnica upravnemu odboru za leto 2013. 

Člani so soglasno sprejeli razrešnico upravnemu odboru za leto 2013. 
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K točki 11: 

Predlagani so bili naslednji  člani za funkcionarje Kolesarskega društva Selce: 

 Gregor Kos                                       - za predsednika  društva 

 Aleksandra Papež                             - za sekretarko 

 Srečko Hauptman                             - za blagajnika 

 Štefka Pukšič                                    - za zapisnikarico 

 Marjan Pukšič                                   - za člana v  upravni odbor 

 Andrej Kramberger                           - za člana v upravni odbor 

 Andrej Kokol                                    - za člana v upravni odbor 

 Jožef Korošec                                   - za predsednika nadzornega odbora 

 Marta Kos                                          - za člana  nadzornega odbora 

 Franci Pukšič                                     - za člana  nadzornega odbora 

 Matic Potočnik                                  - za predsednika častnega razsodišča 

 Andreja Hauptman                            - za članico častnega razsodišča 

 Jože  Spevan                                      - za člana častnega razsodišča 

 

 

K točki 12: 

Z dvigovanjem rok so bili  soglasno izvoljeni naslednji novi organi  Kolesarskega  društva 

Selce; 

- Gregor Kos                                       - za predsednika  društva 

- Aleksandra Papež                             - za sekretarko 

- Srečko Hauptman                             - za blagajnika 

- Štefka Pukšič                                     - za zapisnikarico 

- Marjan Pukšič                                   - za člana upravnega  odbora 

- Andrej Kramberger                          - za člana upravnega odbora 

- Andrej Kokol                                     - za člana upravnega odbora 

- Jožef Korošec                                     - za predsednika nadzornega odbora 

- Marta Kos                                          - za člana  nadzornega odbora 

- Franci Pukšič                                     - za člana  nadzornega odbora 

- Matic Potočnik                                  - za predsednika častnega razsodišča 

- Andreja Hauptman                            - za članico častnega razsodišča 

- Jože  Spevan                                      - za člana častnega razsodišča 

 

Z izvolitvijo novega vodstva so se volitve končale z aplavzom vseh prisotnih članov 

Kolesarskega društva Selce 

 

 

 

K točki 13: 

Soglasno je bil tudi potrjen predlog plačevanja članarine Kolesarskega društva Selce za leto 

2014  in sicer; 

- Za člane A znaša letna članarina  60€  (članarina + dres kolesarskega društva) 

- Za člane B znaša letna članarina  30€ 

- Lanski člani A, lahko uveljavljajo 50% popust (zaradi ne dobave lanskih dresov) 
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