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ZAPISNIK 

2. REDNI sestanek UO je potekal 15. septembra 2014 ob 19.00. 

 

Lista prisotnosti je priloga k zapisniku. 

Dnevni red je bil predhodno določen: 

1. Pozdrav. 

2. Potrditev sklepčnosti. 

3. Sofinanciranje kolesarskih izletov. 

4. Zimsko kolesarjenje – servis in nakup nove opreme. 

5. Organizacija planinskih izletov. 

6. Izdelava koledarjev. 

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: Višine zneska, namenjenega sofinanciranju kolesarskih izletov, nismo določili, saj 

bo o tem vodena razprava na zaključnem kolesarjenju sezone 2014. G. J. Spevan je 

predlagal organizacijo večdnevnega kolesarjenja od izvira reke Drave, izlet bi bil 

primeren za pozno pomlad ali poletne mesece.  

SKLEP: Oktobra oz. nakasneje na občnem zboru se določi višina zneska po osebi, ki se 

bo udeležila posameznega kolesarskega izleta. Datum in pot izleta mora biti objavljen vsaj 

14 dni pred začetkom. Organizator mora sam pridobiti udeležence. 

 

4. točka: Predsednik je predstavil ponudbe in predračune. Prisotni so izrazili nezadovoljstvo 

nad sodelovanjem s podjetjem Enim, ki je podalo ponudbo za popravilo napak na sobnih 

kolesih in ponudbo v zvezi z zamenjavo le-teh (»staro za novo«). Predsednik KD je 

predstavil tudi napake in težave s sobnimi kolesi, ki so bile odkrite med testiranjem. G. J. 

Spevan predlaga da najprej sami popravimo napake. Prisotni so vrednotili pomen 

posameznih fitnes naprav – predlagane so bile: veslaška naprava, klop za trebušnjake, za 

namenom raztegovanja po in pred vadbo; orbitrek. 

SKLEP: G. J. Spevan bo v korist društva doniral svoj čas in v oktobru pregledal sobna 

kolesa ter jih popravil. Predsednik bo pridobil nove predračune za sledeče naprave: 

veslaška naprava, sobno kolo (z možnostjo povezave z drugimi kolesi) in orbitrek. 



Kolesarsko društvo SELCE 

 

2 
 

Predračune bo po elektronski pošti posredoval članom UO in po izmenjavi mnenj podal 

naročilo. 

 

5. točka: Predsednik pove, da je bila izražena želja po planinskih izletih. G. J. Spevan, ki je 

na tem področju dejaven v okviru planinskega društva v Lenartu, pove, da je za planinske 

izlete potrebno članstvo v Planinski zvezi Slovenije (zavarovanje, ugodnosti), da je 

potreben vodnik, saj nesreča nikoli ne počiva, niti na enostavnih poteh. 

SKLEP: Člani KD, željni planinskih izletov, imajo možnost vključitve v katero izmed 

planinskih društev v okolici. Pomaga lahko g. J. Spevan. 

 

6. točka: Ideja o izdelavi koledarjev z označenimi datumi načrtovanih kolesarskih izletov, 

maratonov, skupnih kolesarjenj. 

SKLEP: Datumi izletov pred občnim zborom. Izdelava koledarjev do občnega zbora. 

 

7. točka: Koledar na spletni strani je premalo pregleden. Ideja o istih čeladah za vse člane. 

SKLEP: Preglednost koledarja na spletni strani je primerna, vendar so nekateri izleti 

nepredvideni, zato jih tam ni prikazanih vnaprej. O čeladah bomo še razmislili. 

 

 

Sestanek smo zaključili ob 21.00. 

 

     Zapisala                                                                                          Vodja sestanka 

Aleksandra Papež                                                                                    Gregor Kos 
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PRILOGA 1: Lista prisotnosti 

Prisotni člani upravnega odbora: 

 Gregor Kos, 

 Aleksandra Papež, 

 Srečko Hauptman, 

 Andrej Kokol, 

 Andrej Kramberger, 

 Marjan Pukšič. 

 

Prisotni člani društva: 

  Matija Potočnik, 

 Rado Dvoršak, 

 Boštjan Mihurko, 

 Jože Spevan. 

 

 

 


