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Selce, 30.3.2011 

 

 

 

Poročilo 

Občnega zbora članov Kolesarskega društva Selce 

 
Na prvem Občnem zboru članov Kolesarskega društva Selce smo najprej izvolili delovne 
organe letnega Občnega zbora in sicer: 
 
- predsednik:  Franc Pukšič, 
- zapisnikar: Andreja Hauptman 
- preštevalca glasov: Karažinec Milan, Markuš Sabina 
 
Občni zbor je potekal po naslednjem dnevnem redu: 
 

1. Poročilo predsednika Kolesarskega društva Selce 
Celotno poročilo predsednika Matije Potočnika je v prilogi 1. 
 

2. Poročilo blagajnika 
Blagajnik Srečko Hauptman je podal poročilo o finančnem stanju. Ob koncu 
leta 2010 je bilo na transakcijskem računu društva 8,58 evrov, v blagajni pa 
17,67 evrov. 

 
3. Poročilo nadzornega odbora 

Člani nadzornega odbora (Hauptman Milan, Karažinec Milan, Kokol Andrej) so 
se sestali teden dni pred Občnim zborom društva in pregledalo celotno 
delovanje društva.  Društvo je imelo v letu 2010 9930,00 evrov prihodkov in 
9903,75 evrov odhodkov. Saldo društva je tako 26,25 evrov kar se ujema s 
stanjem sredstev na trr in v blagajni. Nadzorni odbor ni ugotovil nobenih 
nepravilnosti v delovanju društva.  
 

4. Poročilo častnega razsodišča 
Člani častnega razsodišča se v letu 2010 ni sestalo – ni delovalo, ker po tem 
ni bilo potrebe. Zato ni poročila častnega razsodišča.  
 

5. Razprava po poročilih 
/ 
 
 

 

http://kolesarskodrustvo-selce.si/


6. Sprejetje zaključnega računa 
Zaključni račun je sestavil Računovodski servis Emica Breznik s.p. iz Lenarta. 
Zaključni račun smo soglasno sprejeli vsi člani. 

 
7. Razrešnica upravnemu odboru za leto 2010 

Člani so soglasno sprejeli razrešnico za upravni odbor za leto 2010. 
 

8. Razno 
Pod točno razno smo razpravljali o društvenem kolesarskem izletu. Najprej je 
bil podan predlog, da bi se odpravili s kolesi od doma do in okrog Blatnega 
jezera nekje v začetku junija, ker za prvomajske praznike imajo nekateri člani 
že načrte s svojimi družinami. 
Nekateri člani pa so vseeno izrazili željo, da bi imeli izlet 30.4. - 2.5.2011, saj 
so si nekateri člani ta termin že rezervirali za kolesarski izlet s kolesarskim 
društvom Selce. 

 Tako smo sprejeli, da gremo 30.4.2011-2.5.2011 kolesarit na Primorsko. 
10-12.6.2011 pa bomo organizirali še en kolesarski izlet okrog Blatnega 
jezera.  
 
Pod točko razno smo razpravljali tudi o sobnem kolesarjenju, ki čez poletje ne 
bo potekalo 4x na teden ampak po dogovoru z g.Štefanom. 

 
 
 
 
 
 
 
  Zapisnikar: 
  Andreja Hauptman 
  
 



Priloga 1 
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Selce 28.3.2011 

POROČILO 

Predsednika Kolesarskega društva Selce za leto 2010 

 

 

Najprej pozdravljam vse prisotne člane in podporne člane na letnem zboru 
Kolesarskega društva Selce in povabljenega gosta g. Štefana. 
 
Danes obeležujemo prvo obletnico obstoja našega društva in bi pri tem rad izrekel 
zahvalo vsem prizadevnim članicam in članom, ki se trudijo promovirati naše 
sponzorje na širšem območju Slovenije v naših dresih. Prav tako pa gre zahvala 
tistim članom, ki nam priskrbijo potrebne finance za delovanje društva in izvajanje 
našega programa kolesarjenja. 
 
V letu 2010 smo dosegli zastavljene cilje z ustanovitvijo društva, nabavo prvih 
kolesarskih dresov, udeležbo na maratonih, na našem obveznem Vurberškem 
maratonu z društvenim piknikom in skupinskim slikanjem, tudi s kolesarskim izletom 
na Grossglockner in nedeljskimi izleti po bližnji okolici, kjer dajemo zelo velik 
poudarek na druženje. Največja pridobitev društva pa so prav gotovo sobna kolesa. 
Nabavili smo 5 sodobnih sobnih koles, od katerih so tri kolesa povezana z 
računalnikom, ki poskrbi da nam čas hitreje mineva. Na njih pridno nabiramo zimske 
kilometre v štirih triurnih terminih v zaodrju kulturnega doma Selce, kjer smo dobili 
začasno sobo za naša sobna kolesa.  
 
Zahvala g. Štefanu, ki redno skrbi, da nam prostore kulturnega doma odklene, jih 
greje in prezrači, tako da imamo vedno vse pripravljeno za kolesarske termine. 
 
Ker je v društvu konec leta ostalo nekaj neporabljenih sredstev, se je UO na 
razširjeni seji odločil za nakup zimskih dresov za člane društva v letu 2010, ki so si jih 
po želji lahko naročili. Finančno poročilo bo kasneje predstavil blagajnik društva. 
 
Naj še omenim, da je Kolesarsko društvo Selce od letos član Kolesarske zveze 
Slovenije. Tako bomo perspektivnemu kolesarju Gregorju Kosu omogočili, da 
tekmuje na dirkah, kronometrih in vzponih, ki so pod okriljem Kolesarske zveze. 
 
Na koncu vam želim obilo kolesarskih užitkov in prevoženih kilometrov v novi 
prihajajoči sezoni. 
 
 
 Predsednik Kolesarskega društva Selce 
  Matija POTOČNIK 
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