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ZAPISNIK 

6. REDNA SKUPŠČINA 

je potekala, 11. marca 2016, ob 19.00  

v Gostišču Siva Čaplja 

 

1. Otvoritev skupščine. 

Zbrane je pozdravil predsednik društva, Gregor Kos ter tako otvoril redno letno 

skupščino. 

2. Izvolitev organov skupščine. 

Predsednik društva je predlagal organe skupščine, ki so jih zbrani soglasno potrdili. 

SKLEP: Delovno predsedstvo: g. Franc Pukšič (predsednik), Majda Dajčman in Blaž 

Berlič (člana). Zapisnikarka: Aleksandra Papež. Overovitelja zapisnika: Boštjan 

Mihurko in Srečko Hauptman. 

3. Razširitev in potrditev predlaganega dnevnega reda. 

 

SKLEP: Zbrani so soglasno potrdili predlagani dnevni red, katerega so predhodno 

prejeli ob vabilu. 

4. Poročilo predsednika – Priloga 1 

Predsednik društva je že na zaključnem srečanju v decembru pripravil in zbranim 

predočil kratek video, kot povzetek sezone. Tako je v svojem poročilu podal zgolj 

statistične podatke o številu prireditev, udeležb ter poimensko navedel nove člane, 

kateri so se včlanili v pretekli sezoni. Zbranim je zaželel varno in prijetno sezono, ki je 

pred nami. 

5. Poročilo blagajnika – Priloga 2  

G. Srečko Hauptman je navedel finančne podatke poročila. 

 

6. Poročilo nadzornega odbora – Priloga 3 

G. Jožef Korošec, predstavnik nadzornega odbora, ugotavlja, da je delo KD v pretekli 

sezoni potekalo v skladu s pooblastili. Obenem ugotavlja, da je finančno poročilo v 

skladu z vsemi predpisi. 

 

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


Kolesarsko društvo Selce    

Selce 11                                                                                                                                                               

2232 Voličina                                                                                                                 
 
 

 

www.kolesarskodrustvo-selce.si                                                       
 
 

7. Poročilo častnega razsodišča. 

G. Matic Potočnik poroča, da častno razsodišče v letu 2015 ni zasedalo, saj je vse potekalo po 

pravilih. 

8. Razprava po poročilih. 

 

SKLEP: Poročila so bila soglasno sprejeta, brez pripomb. Obenem je delovno 

predsedstvo ugotovilo sklepčnost. 

9. Sprejetje zaključnega računa za leto 2015. 

 

SKLEP: Zaključni račun za leto 2015 je bil soglasno sprejet. 

 

10. Razrešnica upravnemu odboru za leto 2015. 

 

SKLEP: Upravnemu odboru je bila soglasno podana razrešnica. 

 

11. Plan društva za leto 2015 – Priloga 4 

G. Gregor Kos je na kratko predstavil plan društva. Za boljšo predstavo so vsi člani 

prejeli letni plan po e-pošti. Že bežen pogled na načrt pokaže, da prostih vikendov 

skoraj ni. Plan je je zgolj okviren, ga je možno prilagajati, sploh glede na vreme. 

 

SKLEP: Plan društva je bil soglasno sprejet. 

 

12. Članarina v letu 2017 

Predsednik Gregor Kos je predstavil predloge upravnega odbora z zadnjega sestanka. 

Predstavi predlog o menjavanju zgolj zgornjega dela kolesarskega dresa, saj spodnji 

del, ne glede na sponzorje, ostaja enak.  

 

SKLEP: Članarine lahko sprejema samo zaključna skupščina. Danes je bila omemba 

le-teh podana zgolj v razmislek. 

 

13. Pohvale zaslužnim članom društva. 

G. Matic Potočnik razloži, da je častno razsodišče dobilo nalogo presoje o podelitvi 

priznanj za dosežke – delo v letu 2015. 

Podeljenih je bilo 5 priznanj: 

- Majdi Dajčman, za prevoženih 1600 km (največ med ženskimi članicami), 

- Andreju Murku, za prevoženih 8400 km (največ med moškimi člani), 

- Blažu Berliču, za najpripradnejšega člana, 

- Srečku Hauptmanu, za vzorno in požrtvovalno vodenje blagajne, 
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- Gregorju Kosu, za odlično delo predsednika in udeležbo na največ prireditvah 

(25). 

Pohvala je bila izrečena tudi Jožetu Pivcu, za udeležbo na 23 prireditvah. 

 

14. Razno.  

G. Andrej Murko je predlagal, da bi člani soprispevali prispevek v višini 10 evrov, za 

poravnavavo stroškov Prvomajskega kolesarjenja. Dodal je, da predsednik društva in 

blagajnik, da to, glede na stanje v blagajni, ni potrebno, predlaga še, da bi se povišala 

dnevnica za kolesarja, udeleženca večdnevnega kolesarjenja, na 25 evrov. Predlaga še 

ureditev zavarovanja za kolesarje – pozna predstavnika, ki bi nam lahko prišel 

predstavi zavarovanje in asistenco. 

 

Na to je g. Srečko Hauptman podal repliko: Glede zavarovanja se je dobro informirati 

ter si to urediti, a to ni v sklopu društva, saj je to zavarovanje razumel podobno 

zavarovanju planincev v planinskih društvih. Strinja se s soprispevkom za 1. maj. 

Obenem se strinja, da je prispevek 20 evrov za kolesarja malo, ampak društvo lahko 

deli dokler ima. 

 

G. Gregor Kos je predlagal, da preverimo še druge zavarovalnice. Obstaja pa tudi 

zavarovanje preko kolesarske zveze.  

PREDLOG 1: 10 evrov doplačila na osebo za večdnevno Prvomajsko kolesarjenje 

PREDLOG 2: 25 evrov na dan za kolesarja na večdnevnih izletih. Če bo denarja 

slučajno zmanjkovalo lahko UO ta znesek zniža. 

PREDLOG 3: Organizira se srečanje z zavarovalnim agentom. To organizira Andrej 

Murko. 

SKLEP: Predlog 1 je bil soglasno sprejet. Predlog 2 je soglasno sprejet. Predlog 3 je 

bil soglasno sprejet, je zanimanje. Torej vsak udeleženec Prvomajskega kolesarja 

poravna 10 evrov. Društvo za vsakega kolesarja, udeleženca večdnevnega izleta, 

prispeva 25 evrov na dan, za čas trajanja kolesarjenja, če se kolesarjenja udeleži 

najmanj 5 udeležencev, članov društva. 

 

G. Gregor Kos je razložil, da so po novem na spletni strani objavljeni tudi Partnerji. 

Med temi bo nov EUROBIKE, ki članom društva ponuja popuste na redne cene  ter 

servise. Ostali partnerji so še TopLevel,  Maximus, Fitnes doma upokojencev Ptuj. 
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V zvezi s števci se je pozanimal g. Darjan Klobasa, ampak je bil upravičeno odsoten. 

G. Gregor Kos prosi, da se vsi, zainteresirani za nakup, odločijo ter točno izrečejo 

kakšnega in za koliko denarja. V zvezi s tem bo tekla debata še na sestanku 

zainteresiranih, ki ga bo organiziral upravni odbor. 

G. Jože Spevan je predlagal ureditev »Watch up« skupine. Gre za brezplačno 

aplikacijo, ki lahko člane obvešča o vsem na enem mestu. Za urejanje predlaga 

Gregorja Kosa.  

G. Gregor Kos pove, da je trenutno v društvu 60 članov od tega 45 A in 15 B. Vse 

obvešča preko mobilnih sporočil in e-pošte. V tej sezoni predlaga še razdelitev v 

skupine po sposobnosti in željah, saj nas je veliko, sploh na Prvomajskem kolesarjenju 

(cca. 30). Tudi za četrtkova kolesarjenja predlaga formiranje 2 skupin z možnostjo 

izbire npr. torka in z medsebojnim dogovarjanjem. Saj bo kolesarjenje v več skupinah 

predvsem bolj varno. 

 

 

Zapisnik zapisala:                                                                          Predsednik: 

Aleksandra Papež                                                                          Gregor Kos 1.r. 

 

 

Overovitelja zapisnika: 

Srečko Hauptman 

 

Boštjan Mihurko 
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Priloga 1 
 

Trnovska vas, 11. marec 2016 

 

POROČILO 

predsednika Kolesarskega društva Selce za leto 2015 

 

Dovolite, da najprej pozdravim vse prisotne člane in članice na šestem občnem zboru 

Kolesarskega društva Selce. Na zaključku smo si ogledali video, ki podrobno predstavlja naše 

aktivnosti v letu 2015, zato bom danes samo na kratko strnil lansko dogajanje v našem 

društvu.  

V lanskem letu smo izvedli: 

 4 večdnevne izlete, 

 10 skupnih kolesarjenj, 

 8 internih tekem, 

 11 četrkovih kolesarjenj. 

 

Torej skupno 33 dogodkov, na katerih je bilo skupno 295 udeležb, kar pomeni da se je 

posameznega kolesarskega dogodka v povprečju udeležilo 9 članov.  

 

Po zadnjem občnem zboru so se nam pridružili: 

Berlič Blaž, Celan Boštjan, Rožmarin Danaja, Pukšič Jasmina, Matej Mlasko, Gorjup 

Matej,  Kuhar Benjamin, Brglez Tina, Kramberger Matic, Grušovnik Matjaž, Škerget 

Lovro, Slana Darko, Berlič Jožef, Kodrič Jurij. 

 

Za nami je tako šesta zelo uspešna sezona skupnega druženja na kolesih. Ob tem bi želel izreči 

zahvalo vsem prizadevnim članicam in članom, ki s svojim kolesarskim udejstvovanjem 

promovirate naše društvo ter sponzorje, tako na  območju Slovenije in izven nje. Prav tako pa 

gre velika zahvala tistim članom, ki nam priskrbite potrebna finančna sredstva za delovanje 

društva in izvajanja naših kolesarjenj ter druženj. 

 

Na koncu naj vam zaželim veliko varno prevoženih kilometrov v prihajajoči sezoni in prijeten 

večer. 

 

 

 Predsednik Kolesarskega društva Selce 

  Gregor Kos   l.r. 
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Priloga 2 
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Priloga 3 

 

Selce, 11.3. 2016 

 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA  

O PREGLEDU POSLOVANJA  

KOLESARSKEGA  DRUŠTVA SELCE 

Nadzorni odbor kolesarskega društva Selce je skladno z določili statuta društva spremljal delo 

upravnega odbora ter opravil nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva 

 

NO je deloval skladno s svojimi pooblastili: 

-          Nadziral  materialno in finančno poslovanje društva, 

-          Nadziral smotrnost in namensko porabo sredstev društva, 

-          Pregledal  Letno in Finančno poročilo za leto 2015 

  

Ugotovitve in mnenje  NO 

Na osnovi pregleda finančne  dokumentacije, spremljanje poslovanja Kolesarskega društva Selce, 

nadzorni odbor  ugotavlja, da je društvo delovalo skladno s statutom društva. 

Sredstva društva so bila porabljena namensko, skladno s planom za leto 2015. 

Nadzorni odbor kolesarskega društva Selce daje na finančno poročilo za leto 2015 pozitivno mnenje. 

                                                                                                

                                                                                              Predsednik  NO 

                                                                                              Jožef Korošec 

 

Člana NO : 
-          Rado Dvoršak  
  
-          Franci Pukšič  
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Priloga 4 

Plan za leto 2016 

nedelja, 3. april 2016 Spominsko po Martini poti 

sreda, 13. april 2016 Never give up    --->      Projekt 30    Dobrodelno 30 urno kolesarjenje na 
sobnih kolesih v centru Maribora četrtek, 14. april 2016 

nedelja, 17. april 2016 Ptujsko morje  32 km - 120 V.M. 

nedelja, 24. april 2016 Cestna dirka Črešnjevec –  Podlože - Poljčane – Laporje 42km 

petek, 29. april 2016 

Prvomajsko - Pag 
sobota, 30. april 2016 

nedelja, 1. maj 2016 

ponedeljek, 2. maj 2016 

nedelja, 8. maj 2016 Puhov Muzej 45km - 650 V.M. 

nedelja, 15. maj 2016 Kronometer OBRAT Sesterže - Gaj –Sesterže 8km 

sobota, 21. maj 2016 23. TRKM PO SADNO VINSKIH CESTAH - Pesnica 

nedelja, 22. maj 2016 Krožna - Polena  

sobota, 28. maj 2016 PRIJATELJSKO KOLESARJENJE PO DOLINI SOTLE - Rogatec 

petek, 27. maj 2016 

Bratislava 325 km, 725 V.M. sobota, 28. maj 2016 

nedelja, 29. maj 2016 

sobota, 4. junij 2016 14. POLI MARATON - Ptuj 

nedelja, 5. junij 2016 Vzpon  Zg. Ložnica – Straža – Zlogana Vas – Modrič – Kebelj 11km 

nedelja, 5. junij 2016 36. RKM »TRI SRCA RADENCI« 2016 

petek, 10. junij 2016 
24 urni vzpon na Martinco 

sobota, 11. junij 2016 

nedelja, 12. junij 2016 Na Boč in k Blažu    104km, 750 V.M. 

nedelja, 12. junij 2016 MARATON FRANJA BTC CITY 

sobota, 18. junij 2016 Skok iz Trnovske vasi v Koper - ŠD Kenguru 

sobota, 18. junij 2016 Cestna dirka ali Vzpon  Mozirje 

sobota, 25. junij 2016 38. KOLESARSKI MARATON OKOLI POHORJA 

četrtek, 23. junij 2016 

Topdom osrednja 410 km, 4150 V.M. 
petek, 24. junij 2016 

sobota, 25. junij 2016 

nedelja, 26. junij 2016 

nedelja, 3. julij 2016 Maraton Alpe 

sobota, 9. julij 2016 Slo24 Ultra dirka Dobrovnik  

nedelja, 10. julij 2016 Kronometer Kolesarsko društvo Selce 

nedelja, 17. julij 2016 Vzpon Devina - Šmartno na Pohorju – Smrečno – Konec Asvalta 15km 

nedelja, 17. julij 2016 13. PANONSKI MARATON TREH DEŽEL 
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četrtek, 21. julij 2016 

Motocross Loket - Češka  633km,  4150 V.M. 
petek, 22. julij 2016 

sobota, 23. julij 2016 

nedelja, 24. julij 2016 

sobota, 30. julij 2016 MTB Po pohorju Maribor - Trije Kralji - Maribor  cca. 60km - 1500V.M. 

nedelja, 31. julij 2016 Srce med Vinogradi  70km 450 V.M. 

petek, 5. avgust 2016 

Prekmurje sobota, 6. avgust 2016 

nedelja, 7. avgust 2016 

nedelja, 7. avgust 2016 21. RKM PO PRLEKIJI – BIOTERME MALA NEDELJA 

nedelja, 14. avgust 2016 12. VELIKOŠMARENSKI KM »VURBERK 2016« 

nedelja, 21. avgust 2016 24. KOLESARSKI SKOK NA ROGLO 

nedelja, 28. avgust 2016 11. KOLESARSKI VZPON NA TRI KRALJE 

nedelja, 4. september 2016 Maraton Mr. Bo - Lenart 

nedelja, 18. september 2016 Vzpon Oplotnica – Kebelj – Kot 10km 

sobota, 24. september 2016 Cestna dirka Slov. Bistrica  – Tepanje – Oplotnica – Snoopy 23 km 

sobota, 8. oktober 2016 SKLEPNA PRIREDITEV SLOVENIJA KOLESARI 2016 - Bukovniško jezero 

nedelja, 16. oktober 2016 Zaključno skupno kolesarjenje 

  

  Večdnevni kolesarski izleti Prijava - spletna stran 

Skupna kolesarjenja Prijava - spletna stran 

Interne tekme Prijava - spletna stran 

Zanimive prireditve Informativno 
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