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SESTANEK KOLESARSKEGA DRU TVA SELCE                  

Dnevni red:

 

1. Poro ilo predsednika dru tva  
2. Sponzorstvo, donatorstvo in ra unovodstvo  
3. Dresi 
4. Internetna stran 
5. Razno 

Ad1:

 

Predsednik  g. Matic  Poto nik nas seznani: 

-Dru tvo  je registrirano pri upravni enoti  Lenart, pod imenom ;  KOLESARSKO 
DRU TVO SELCE,  s sede em dru tva na naslovu: SELCE 11, 2232  VOLI INA, 
mati na t: 4020863, dav na t.; 81765436 

-Statut dru tva je bil sprejet in potrjen s strani upravne enote  Lenart 

-po ta  za dru tvo je usmerjena na SELCE 74 (Trgovina Hauptman) 

-Odprt je TRR t:  SI56 0410 2000 1686 041  pri NKBM  ekspozitura  Lenart 

AD2:

 

Med prisotne se razdelijo pro nje za sponzorstvo in donatorstvo,  sponzorske pogodbe in  
pogodba o donatorstvu  za leto 2010 

Do 20. Junija , ko je predviden nov sestanek dru tva  je potrebno  minimalno pridobiti od 
vseh potencialnih sponzorjev ki bi eleli imeti natisnjeno reklamo na novih dresih,  podpisano 
in o igosano pogodbo s strani zastopnika podjetja  ki eli reklamo na dresu. 

Ra unovodstvo za dru tvo je izbran ra unovodski servis Emica Breznik s.p. 
KRAIGHERJEVA ULICA 19B, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH. Stro ek  za 
ra unovodstvo je predviden cca 80 do max 120 /leto. Za sprotno dostavljanje vseh izdanih in 
prejetih faktur dru tva je odgovoren blagajnik g. Sre ko Hauptman.  

AD3:

 

Kon na oblika in barve novega dresa vklju no z logotipi sponzorjev  se bo dolo ila na 
naslednjem sestanku ki bo predvidoma  20.6.2010. Do takrat bo Jo e Spevan  poskusil 
pridobiti kak en predlog, vzorec 

 

skico zgleda , ceno  in dobavni rok za izdelavo dresov.  
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AD4: 

 
Dru tvo bo postavilo svojo internetno stran 

 
registriralo svojo domeno »KOLESARSKO 

DRU TVO SELCE«pri najugodnej em ponudniku, ki ga bo poskusil najti g. Andrej Kokol.  Za 
urejanje spletne strani pa bo skrbel  Jo e Spevan.  

AD5:

  

*Predsednik in sekretarka bosta sestavila in oddala pro njo na ob ino Lenart z namenom 
pridobitve  dru tvenega prostora 

 

rekreacijske sobe,  po mo nosti v kulturnem domu Selce.  
Z namenom da bi lahko lani  kolesarskega dru tva  tudi  v zimskem asu  kolesarili in 
vzdr evali svojo kondicijo -  posledi no tudi  bolj e zdravje.  V samem kulturnem domu 
zraven novega streli a  e je velik neizkori en prostor, katerega bi bilo pametno urediti v 
t.i. rekreacijsko sobo , katero pogre ajo tudi ostali krajani Selc. 

*Predsednik bo odprl elektronski po tni predal za potrebe Kolesarskega dru tva Selce na g-
mail-u, s katerim bo opravljal on sam. 

*Dogovorjeno je da dru tvo krije polovico tartnin vsakemu lanu na organiziranih 
kolesarskih maratonih z predlo enim potrdilom o pla ilu 

 

ra unom 

*dolo i se  dve obvezni udele bi  na maratonu Vurbek   in  Lenart  zaradi slikanja, promocije 
dru tva in piknika 

*Dogovorjeno je tudi  za skupna  dru tvena kolesarjenja ki se bodo v bodo e  odvijala vsako 
nedeljo z startom  ob 9.uri  pred gostilno Ornik Selce in bodo trajala predvidoma 2.uri       

Sestanek kon an ob 21. uri in 20. Minut, prisotnih je bilo 15 lanov.! 


