
Kolesarsko društvo SELCE 

 

1 
 

ZAPISNIK 

 REDNI sestanek UO in NO je potekal 5. marca 2015 ob 19.30 v sejni sobi Kulturnega 

doma v Selcah. 

 

Lista prisotnosti je priloga k zapisniku. 

Dnevni red je bil predhodno določen. 

1. točka: Predsednik društva, Gregor Kos, je pozdravil prisotne (glej: Priloga 1) in preveril 

njihovo sklepčnost. Sestanek je bil javen. 

SKLEP: Bili so sklepčni. Glede na javnost sestanka in njegov namen, je bilo prisotnih več 

članov društva, ki niso člani UO. 

 

2. točka: Enodnevni in večdnevni izleti v letošnji sezoni. Gregor Kos je zbranim na kratko 

predstavil izbrana kolesarjenja. Zbrani so si lahko ogledali predvidene trase kolesarjenj ter 

okvirne termine le-teh. 

SKLEP: Četrtkova kolesarjenja ostanejo nespremenjena. Datumi so zgolj informativni in 

jih je možno naknadno prilagajati. Za vsako večdnevno turo je potrebno najmanj 5 

prijavljenih kolesarjev, termin zanje pa je potrebno izbrati najmanj 14 dni prej, zaradi 

možnosti prijav ter organizacije. Prispevek KD za večdnevna kolesarjenja ostaja 

nespremenjen (20 €/dan za člana). Kolesarji lahko pridobijo donatorja za posamezno 

večdnevno kolesarjenje. Enodnevna kolesarjenja se načrtujejo v dveh trasah – krajša in 

daljša. G. Andrej Murko je predlagal kolesarjenje do Topdoma Pomlad v Gerečji vasi, 

kjer bi nas želeli gostiti. 

 

3. točka: Prvomajsko kolesarjenje. Gregor Kos je predstavil ideje za letošnje prvomajsko 

kolesarjenje – do hotela se v petek popoldne odpravimo z lastnim prevozom. Predvidene 

destinacije – Pag, Biograd na Moru ali Vodice (oddaljenost okoli 400 km – bližina 

Vranskega jezera in slapov reke Krke. 

SKLEP: Člani izrazijo največ strinjanja z Vodicami. Intenzivno se bo kolesarilo od 

sobote do ponedeljka. Gregor Kos in g. Srečko  bosta zbirala ponudbe. Prijava je mogoča 

najkasneje do letne skupščine. 

 

4. točka: Interno tekmovanje v sodelovanju s ŠD Tinje. Predsednik KD je predstavil trase in 

termine tekmovanj v organizaciji sodelujočih dveh društev (Glej: Priloga 2). 

SKLEP: Člani so pripravljeni tekmovati v smislu neobvezujočega druženja. 

 

5. točka: Dizajn kolesarskega dresa 2015. Gregor Kos je predstavil tri dizajne, ki so mu jih 

pripravili v podjetju Banem. Zbrani so si jih ogledali. Barve dresov so stalne barve KD, 

zaradi enotnega izgleda kolesarjev. 
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SKLEP: Člani se odločijo obdržati obstoječi dizajn, saj vsi člani nimajo vsako leto 

novega dresa. Gre za enoten videz kolesarjev. 

 

6. točka: Pregled finančnega stanja in poročil.  

SKLEP: Ta točka bo podrobneje predstavljena na letni skupščini. 

 

7. točka: Članarine v letu 2015. Člani obstoječe članarine poznajo, zato jih ni bilo potrebno 

predstavljati. 

SKLEP: Članarine ostanejo nespremenjene. 

 

8. točka: Določitev datuma redne letne skupščine. 

SKLEP: Letna skupščina bo potekala zadnji vikend v marcu. Potrebno je preveriti prost 

termin v gostišču Siva Čaplja. 

 

9. točka: Predlogi dnevnega reda letne skupščine. 

SKLEP: Menjava zapisnikarja in člana v UO. Nadomestitev člana v Nadzorni odbor. 

 

10. točka: Razno. Pri tej točki je Gregor Kos predstavil težnjo po nabavi Gopro kamere, saj bi 

tako lahko KD kakovostneje beležilo utrinke kolesarjenj in jih predstavljalo javnosti. 

Obenem je zbranim predočil predlog g. Franca Pukšiča, da bi avgustovski piknik društva, 

prestavili na kasnejši termin v septembru, zaradi dopustov. Gregor Kos je predstavil tudi 

zamisel o izdelavi stenskega koledarja dogodkov KD. Člani ob tem predstavijo svojo željo 

po nabavi GPS. G. Korošec je opazil nekaj nedoslednosti v statutu. 

SKLEP: Koledar ostaja v najboljši, a preglednejši obliki, na spletu, kjer bo Gregor Kos 

objavil vse datume, trase ter »višince«. Piknik ostaja v avgustu, saj je tradicionalen, na 

piknik bomo povabili tudi sponzorje. GPS ima g. Mihurko – opazovali bomo njegovo 

delovanje in funkcionalnost. Gopro kamera se poišče in nabavi. G. Korošec bo svoje 

opazke nedoslednosti v statutu posredoval g. predsedniku, da se le-te odpravijo. KD bo 

poiskalo pravno pomoč in statut uredilo v skladu z zakonodajo. 

 

 

Sestanek smo zaključili ob 21.30. 

 

     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 Kramberger. 

 

Prisotna člana nadzornega odbora: 

 Jožef Korošec, 

 Franci Pukšič. 

 

Prisotni ostali člani: 

 Darjan Klobasa, 

 Andrej Murko,  

 Matic Potočnik. 
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PRILOGA 2: Predlog koledarja kolesarjenj 

Zraven vseh teh izletov seveda ostajajo skupna četrtkova kolesarjenja med aprilom in oktobrom. 

Krajši izleti so namenjeni čim širšemu številu članov, na teh kolesarjenjih si bomo privoščili 

okrepčilo. 

Namen internih tekem je popestritev kolesarjenja, dvig motivacije in druženje.  Po vsaki tekmi bo 

poskrbljeno tudi za povrnitev izgubljene energije. 

 


