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Redna seja UO in NO 

Kolesarskega društva Selce 
 

 

Pred sestankom je bilo možno pomeriti jakne. Srečko Hauptman je delil naročene rokavice. 

1. Pozdrav predsednika društva. 

2. Pregled izvedenih projektov  

Predsednik Gregor Kos je pripravil videoposnetek, ki nazorno prikazuje izvedene aktivnosti 

ter udejstvovanje društva v letu 2015. 

 

3. Pregled finančnega stanja  

Blagajnik g. Srečko Hauptman je predstavil finančno stanje. Nekaj sponzorjev nam še dolguje 

obljubljeni znesek. Trenutno stanje je cca. 2500 €. Prisotne je pozval k iskanju sponzorjev. 

 

4. Zbiranje finančnih sredstev preko dela dohodnine 

Sekretar Boštjan Mihurko je razložil sistem odmere dohodnine v korist društva. 0,5 % 

dohodnine lahko vsak posameznik nameni društvu. 

 

5. Predlogi pohval za dosežke v sezoni 2015 

Častno razsodišče mora odločiti o sistemu nagrajevanja prevoženih kilometrov članov in 

ostalega ter o nagradah.  

Člani so poročali o kilometrih: 

- Srečko Hauptman: 5500 km, 

- Franc Pukšič: 7000 km, 

- Martin Potočnik: 4800 km (predlagal kategorijo +60 let), 

- Jože Korošec: 6000 km, 

- Boštjan Celan: 6000 km, 

- Gregor Kos: 4000 km, 

- Andrej Murko: 8400 km, 

- Majda Dajčman: 1600 km, 

- Štefka Pukšič: 1300 km, 

- Zdenka Murko: 1000 km. 

 

6. Predlogi projektov v letu 2016 

Že pripravljena projekta 

-      Smučanje na Kopah in Prvi maj na Pagu 

- Predlogi članov: Boštjan Mihurko je ponovno predlagal izlet v Bratislavo. Murko Andrej 

je predlagal kolesarjenje na Goričko in po Prekmurju. Darjan in Jože Spevan sta 

predlagala izlet v Toskano. 
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7. RAZNO 

Gregor Kos je pokazal okvirne barve jakne ter razporeditev le-teh in kroj. 40/45 € bi bil 

okvirni strošek člana, 50 % celotne vrednosti jakne bo pokrilo društvo. Člani so se odločali 

med podloženimi in nepodloženimi jaknami. 

 

 

Seja končana 19:15 

 

 

Zapisnik zapisala: 

Aleksandra Papež 
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