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ZAPISNIK 

REDNI sestanek UO je potekal 22. aprila 2014 ob 19.00. 

 

Lista prisotnosti je priloga k zapisniku. 

Dnevni red je bil predhodno določen: 

1. Pozdrav. 

2. Potrditev sklepčnosti. 

3. Pregled članstva. 

4. Letni dresi. 

5. Nedeljska skupna kolesarjenja. 

6. Prvomajsko kolesarjenje. 

7. Razno. 

 

Sestanek je bil sklican z namenom, da bi se člani upravnega odbora KD Selce dogovorili o 

dejavnostih v prihodnje. 

1. in 2. točka: Predsednik je pozdravil prisotne (glej: Priloga 1) in preveril njihovo 

sklepčnost.  

SKLEP: Bili so sklepčni. 

 

3. točka: Predsednik in blagajnik sta pregledala člansko listo in pristopne izjave – 21 A 

članov in 8 B (podpornih) članov.  

SKLEP: Predsednik se je zavezal obvestiti neplačnike in pridobiti manjkajoče pristopne 

izjave ter podatke. 

 

4. točka: Predsednik je predstavil ponudbe treh izdelovalcev dresov. Blagajnik je predstavil 

stanje doniranih in sponzorskih sredstev (Topdom, Ako, Enerson, Velux (noče napisa na 

dresu), Seltron, Bramac, Tondach, Schiedel, Čaplja…). 

SKLEP: Izbrano je bilo podjetje Banem (55 e + DDV). Osnova dresa ostane enaka, zaradi 

enotne podobe članov. Spremembe bodo samo pri sponzorskih napisih. 

 

5. točka: G. Andrej Kramberger je predlagal udeležbo na Cerkvenjaškem maratonu (nedelja, 

25. maj). Prvo nedeljsko kolesarjenje organizira Franci Pukšič, podrobnosti še niso znane. 

G. Luka Pavlič je že predčasno podal predlog o kolesarjenju na Ribniško Pohorje. V 

nadalje so pripravljeni nedeljsko kolesarjenje organizirati tudi: g. Matic Potočnik, g. Jože 

Pivec, ga. Marta Kos, g. Jože Spevan. 

SKLEP: Pomembno se je udeleževati maratonov v domači občini.  Potrebno je 

predvidevati tudi poti za šibkejše. Na spletni strani se je dobro posluževati klepeta in 
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obveščati ostale o samoiniciativnih kolesarjenjih. Četrtkova kolesarjenja ostajajo zaenkrat 

nespremenjena, ob 17. uri. 

 

6. točka: Cilj prvomajskega kolesarjenje je Duga uvala, nastanjeni smo v hotelu Croatia. 

Pogovor o startu – Rupa, zaradi izognitve gneči. Ob 9. uri se zberemo, ob 10. uri startamo. 

Spremljevalci so lahko: Aleksandra, Saša, Helena…  Pet kolesarjev potrebuje prevoz, saj 

kolesarijo predčasno do Ljubljane in se nam pridružijo – o prevozu se dogovorijo 

samostojno. 

SKLEP: O dejavnostih v Dugi uvali se bomo dogovarjali sproti. Prevoz je 

posameznikova dolžnost. 

 

7. točka: Predlanski zimski kolesarski dresi so že poškodovani (zadrge). 

SKLEP: Če je število poškodovanih dresov, jih bomo reklamirali izdelovalcu. 

 

 

Sestanek smo zaključili ob 21.00. 

 

     Zapisala                                                                                          Vodja sestanka 

Aleksandra Papež                                                                                    Gregor Kos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolesarsko društvo SELCE 

 

3 
 

PRILOGA 1: Lista prisotnosti 

Prisotni UO: 

 Gregor Kos, 

 Aleksandra Papež, 

 Srečko Hauptman, 

 Andrej Kramberger 

 

Prisotni člani društva: 

 Marta Kos, 

 Matija Potočnik, 

 Jože Pivec, 

 Franjo Horvat, 

 Jože Spevan, 

 Zdenka Potočnik, 

 Martin Potočnik, 

 Radko Dvoršak 

 Korošec Jožef. 

 

 


