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ZAPISNIK KOLESARSKEGA DRUŠTVA SELCE – 23.6.2010 

 
Dnevni red: 

1. Sponzorji 

2. Dresi 

3. Udeležba otvoritve nogometnega igrišča Selce v petek 25.6.2010 

4. Internetna stran 

5. Razno (podporni člani) 

 

 

K točki 1: 

G. Hauptman poda poročilo o pridobljenih sponzorjih. On je pridobil skoraj vse sponzorje in 

sicer sponzorji, ki so že nakazali so Topdom (2000 €), Schiedel (750 €), Aco (500 €), Esal bo 

nakazal (500 €). Trgovina Hauptman bo v imenu ostalih sponzorjev nakazal 2500 €. Velux je 

doniral 200 €. 

 

Milan Hauptman bo uredil sponzorstvo z Seltronom. 

 

Jože Spevan je uredil sponzorstvo z Lešnik Lenart d.o.o. (300 €) in Emerson d.o.o. 300 €, ki 

je že nakazal.  

 

Franci Pukšič se dogovarja za sponzorstvo z tiskarno Štrakl. On bi bil na majici sponzor v 

vrednosti 300 €. Uredil bi nam društvene majice – kvalitetne polo majice z logotipom našega 

društva in po želji tudi tisk na naše stare kolesarske drese. 

 

Do ponedeljka je potrebno 100% urediti pogodbe z sponzorji in donatorji ter plačati članarine.  

 

K točki 2: 

Pri točki 2 smo obravnavali predlog dresa. Z predlogom, ki ga je poslal g.Spevan se strinjamo 

– dodali smo nekaj rdečih črt, da bo dres bol živ. Ovratnik pustimo modre barve. Logotip 

društva bomo namestili na hlače od zadaj ter spredaj na srčno stran. Logotip društva na dresu 

bo elipsaste oblike, na beli podlagi dresa bo logotip črne barve, na modri podlagi dresa bo 

logotip bele barve.  

 

G.Spevan in g.Hauptman bosta čez vikend uredila sponzorje po dresu zato je potrebno 

g.Spevanu poslati logotipe sponzorjev v vektorski obliki. 

 

Banem ima rezerviran termin za izdelavo naših dresov od ponedeljka 28.6.2010 naprej. Dres 

društvo stane 55 € + DDV. 

 

Kontaktiramo vse člane po mailu in sms, da nam javijo velikost dresov.  

 

K točki 3:  

Zaželeno je da bi se člani Kolesarskega društva Selce udeležijo otvoritve nogometnega igrišča 

v Selcah, ki bo v petek 25.6.2010 ob 14h. Člani, ki se bodo udeležili otvoritve naj kontaktirajo 

g.Hauptmana (051 649-355), da bi se otvoritve udeležili v istih majicah Trg.Hauptman 

Topdom. Na otvoritvi bi lahko nagovorili župana za pomoč pri ureditvi društvenih prostorov 

v Kulturnem domu Selce. Poklicali smo tudi g.Pukšiča Franca in ga povabili na to otvoritev. 
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K točki 4: 

Član Gregor Kos je že pripravil osnutek naše spletne strani, ki smo jo sprejeli. Gregor bo 

pripravil spletno stran do točke, ko se lahko naloži na internet. Internetna stran se bo glasila: 

www.kolesarskodrustvo-selce.si 

 

Za ponudnika internetne strani navzoči člani izberemo hitrost.com. Predračun se dostavi do 

blagajnika, da ga lahko plača.   

 

Skrbnika interneta sta Gregor Kos in Jože Spevan. Internetno stran pa pripravita v takšni 

obliki, da bo lahko vsak član doda svoj prispevek in fotografije.  

 

K točki 5: 

Pri tej točki smo debatirali o podpornih članih našega društva. Sprejeli smo, da bodo podporni 

člani imeli članarino 20 evrov in bodo dobili društvano majico (če bodo še ostale) ter bodo 

povabljeni na vse piknike in skupščine. Podporni člani se lahko včlanijo vse leto. 

 

Pri tej točki smo sprejeli tudi brezplačno članstvo za Gregorja Kosa, ki nam bo brezplačno 

pripravil spletno stran, kar mu vzame veliko časa. 

 

Vsi člani so še enkrat vabljeni na: 

 

- petkovo otvoritev nogometnega igrišča v Selcah v petek 25.6.2010 od 14h naprej, 

- sobotni maraton okoli Pohorja (kontaktirati g.Spevan na telefon 041 515 537). 

- nedeljsko društveno kolesarjenje z štartom ob 9h izpred gostilne Ornik. 

 

 

 

 

Sestanek končan ob 22:05h, prisotnih je bilo 8 članov. 

 

 

Zapisnik sestavila: Andreja Hauptman 

 

 

http://www.kolesarskodrustvo-selce.si/

