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ZAPISNIK 

5. REDNE SKUPŠČINE 

 KOLESARSKEGA DRUŠTVA SELCE 

27. marec 2015, 19.30, Gostišče Siva čaplja 

Dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine  

2. Izvolitev organov skupščine  

Delovno predsedstvo (predsednik in dva člana)  

Zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika  

3. Razširitev in potrditev predlaganega dnevnega reda  

4. Poročilo predsednika Kolesarskega društva Selce za leto 2014 

5. Poročilo blagajnika  

6. Poročilo nadzornega odbora  

7. Poročilo častnega razsodišča  

8. Razprava po poročilih  

9. Sprejetje zaključnega računa za leto 2014 

10. Razrešnica upravnemu odboru za leto 2014  

11. Predlogi in izvolitev nadomestnega člana nadzornega odbora društva  

12. Plan društva za leto 2015 

13. Članarina 2015 

14. Razno  

 

1. TOČKA: Predsednik KD Selce, Gregor Kos, je pozdravil vse zbrane in tako otvoril redno 

skupščino KD Selce.  

 

SKLEP: Bili smo sklepčni. Prisotnih je bilo 26 članov društva. (Lista prisotnosti v Prilogi 

1.) 

 

2. TOČKA: Na mesta organov skupščine so bili izvoljeni: 

       Delovno predsedstvo: Matic Potočnik (predsednik), Zdenka Hauptman in Martin Potočnik      

(člana). 

Andrej Murko in Jože Spevan (overovitelja zapisnika),  Aleksandra Papež (zapisnikar). 

3. TOČKA: Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet s sledečo razširitvijo točke 10: 

Marjan P., Štefka P. in Andrej K. želijo zamenjavo v UO. 
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4. TOČKA: Gregor Kos je podal poročilo predsednika. (Priloga 2) 

 

5. TOČKA: Srečko Hauptman je podal poročilo blagajnika. (Priloga 3) 

 

6. TOČKA: Jože Korošec je podal poročilo nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora so 

delo društva v pretekli sezoni označili za vzorno. 

 

7. TOČKA: Matic Potočnik je podal poročilo častnega razsodišča, ki v letu 2014 ni 

zasedalo, saj pritožb ni bilo. 

 

8. TOČKA: Jože Spevan je k poročilu blagajnika dodal vprašanje v bilanci za katero leto so 

čelade. Srečko Hauptman mu je razložil, da bodo čelade v bilanci za 2015.  

 

      SKLEP: Poročila so bila soglasno sprejeta. 

 

9. TOČKA: Zaključni račun bo oddan do konca marca, pripravlja ga računovodkinja.  

 

SKLEP: Zaključni račun je soglasno sprejet. 

 

10. TOČKA: V upravnem odboru je prišlo do sledečih zamenjav: 

Zapisnikar: Štefko Pukšič je zamenjala Aleksandra Papež. 

Sekretar: Aleksandro Papež je na tem mestu zamenjal Boštjan Mihurko. 

Član: Andreja Kokola je zamenjal Martin Potočnik. 

Član: Marjana Pukšiča je zamenjal Andrej Murko. 

V UO nespremenjeno na mestu člana ostaja Andrej Kramberger. 

 

      SKLEP: Naveden spremembe so bile soglasno potrjene. 

 

11. TOČKA: Preminulo Marto Kos je v NO zamenjal Rado Dvoršak, katerega je predlagal 

Gregor Kos.  

 

SKLEP: Predlog je bil soglasno sprejet. 

 

12. TOČKA: Gregor Kos je predstavil plan društva za leto 2015 (Priloga 4). Člani so ga imeli 

pred seboj na mizah. Jože Korošec je predlagal, da bi večdnevni kolesarski izlet v 

Strassbourg podaljšali za dva dni, saj je 682 km v eno smer.  

 

SKLEP: Gregor Kos je ob strinjanju navzočih dodal dodatna dneva (14. in 15. julij) v 

plan dela.  

 

13.  TOČKA:  

13.1 Matic Potočnik je pojasnil, da so vsi sestanki UO javnega značaja. Podana je bila 

pobuda o sofinanciranju dni, ko se ne kolesari – se potuje do mesta kolesarjenja. Jože 
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Korošec je predstavil svojo idejo kolesarjenja v Strassbourg, zgoraj so kolesari bolj 

spoštovani. Srečko Hauptman je predstavil očitek, da si peščica organizira kolesarjenja – 

do sedaj je veljalo, da se na točko kolesarjenja odpeljemo na lastne stroške; 20 

€/dan/osebo vsi izleti. Predlaga več enodnevnih, saj se jih lahko udeleži več kolesarjev. 

SKLEP: V načrtu že več enodnevnih kolesarjev, v primeru zanimanja jih bomo pripravili 

še več. 

 

13.2 Jože Korošec doda, da bi se enodnevna kolesarjenja mogla načrtovati dvojno – dolga 

in kratka proga. Gregor Kos je pri tem dodal, da je to že predvidel vnaprej. Aleksandra 

Papež je povedala, da ideja ni nova, o tem so že govorili člani UO in predlog tudi sprejeli 

ter vnesli v načrt za 2015.  

 

SKLEP: Za enodnevna kolesarjenja je Gregor Kos že predvidel dve trasi in tako bo tudi v 

prihodnje, da zagotovimo čim večjo udeležbo. 

 

13.3 Radko Dvoršak je predlagal, da bi počasnejši startali uro pred hitrejšimi, če bi želeli 

voziti isto traso. Gregor Kos je dodal, da se bodo ure nedeljskih kolesarjenj določile 

naknadno. 

 

13.4 K prej nezaključeni debati o sofinanciranju je Matic Potočnik dodal, da naj o tem 

razpravlja UO. Jože Korošec se s tem ni strinjal – OZ je najvišji organ. Na glasovanje: Ali 

se sofinancirajo večdnevni izleti s strani KD, ki so daljši od 2 dni, tudi za dni, ko so na 

poti? Soglasno, vsi dnevi se sofinancirajo, ne glede na način prevoza.  

 

SKLEP: Znesek ostaja 20 €/dan/osebo. Če na računu društva ne bo dovolj denarja, se ta 

znesek naknadno prilagodi. 

 

13.5 Boštjana Mihurka je zanimalo pridobivanje sponzorjev. Gregor Kos pove, da bo  

prošnjo za pridobitev sponzorjev poslal vsem po elektronski pošti. 

 

SKLEP: Vsi smo pozvani k pridobivanju sponzorjev. 

 

13.6 Srečko Hauptman je odprl debato o donacijah za posamezne ture. Če želi imeti račun, 

za donirana sredstva, lahko pride do navzkrižja interesov. Zakaj nekdo ni doniral za celo 

društvo, zakaj samo za namensko turo? Na glasovanje: Se lahko sponzor pridobi samo 

namensko, za posamezni izlet ter se v ta namen porabi tudi donirani denar?   

 

SKLEP: Predlog je bil sprejet. 

 

13.7 Letos je največ kilometrov prevozil Andrej Murko (6666 km) – pohvala na spletni 

strani. 

 

SKLEP: Drugo leto se bodo najprizadevnejšim trem članom podelila priznanja. 
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5. redna skupščina je bila zaključena ob 20.52 

 

Zapisnik sestavila: 

Aleksandra Papež 

  

                                                                                                         Delovni predsednik: 

                                                                                                      Matic Potočnik 

 

 

                                                                                                         Overitelja zapisnika: 

                                                                                                        Andrej Murko  

                                                                                                        Jože Spevan  

 

 

 

 

Priloge: 

- Priloga 1: Lista prisotnosti 

- Priloga 2: Poročilo predsednika z načrtom kolesarjenj za leto 2015 

- Priloga 3: Poročilo blagajnika 

- Priloga 4: Plan društva za leto 2015 
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PRILOGA 1: Lista prisotnosti 

1. Aleksandra Papež 

2. Gregor Kos 

3. Dejan Zagoranski 

4. Pukšič Štefka 

5. Pukšič Marjan 

6. Majda Korošec 

7. Jožef Korošec 

8. Zdenka Murko 

9. Andrej Murko 

10. Jože Spevan 

11. Jaka Spevan 

12. Mihurko Boštjan 

13. Luka Pavlič 

14. Čeh Mirko 

15. Rado Dvoršak 

16. Jože Pivec 

17. Andrej Kramberger 

18. Darjan Klobasa 

19. Jože Potrč 

20. Franjo Horvat 

21. Ana Marki 

22. Zdenka Potočnik 

23. Martin Potočnik 

24. Matija Potočnik 

25. Zdenka Hauptman 

26. Srečko Hauptman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolesarsko društvo Selce    

Selce 11                                                                                                                                                               

2232 Voličina             

                                                                                                     

6 

 

PRILOGA 2 

 

POROČILO 

Predsednika Kolesarskega društva Selce za leto 2014 

 

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

Kolesarskega društva Selce. 

Od lanskega leta, ko mi je bila zaupana velika odgovornost – vodenje našega društva, smo 

izvedli veliko stvari, ki jih bom poskusil na kratko povzeti. Seveda brez aktivnih članov 

društva, to ne bi bilo mogoče. Želel bi poudariti, da se je število članov društva iz 37 povečalo 

na 51, kar je zelo dobrodošlo.  Pa naj mi bo dovoljeno, da predstavim člane, ki so se nam 

pridružili v zadnjem letu: 

Murko Vid, Murko Rok, Murko Andrej, Mihurko Boštjan, Kampuš Bogdan, Unuk 

Violeta, Zdenka Hauptman, Nataša Pavlič, Sabina Ferk, Jasmina Rožmarin, Matej 

Goznik, Andrej Vohl, Ana Marki, Zdenka Murko, Damjan Irgolič, Darjan Klobasa, 

Majda Dajčman, Dejan Zagoranski, Anita Ketiš. 

Najprej smo uvedli skupna četrtkova kolesarjenja, ki so bila dobro obiskana, saj se je 

na njih zbralo do 10 članov – upam, da se bo ta številka letos še povečala.  

Sledilo je tradicionalno prvomajsko kolesarjenje. Tokrat smo se zbrali v Ilirski Bistrici 

od koder se nas je na pot podalo 12 kolesarjev in 9 člansko spremljevalna ekipa, ki je na poti 

do cilja v Dugi Uvali skrbela za naše potrebe. Tja smo prikolesarili pozno popoldan. 

Naslednji dan smo se razdelili dve skupini: prva si je s koles ogledala Pulo, druga se je preko 

Učke podala v Ilirsko Bistrico po avtomobil. Naslednji dan smo kolesarili še v Rovinj. Zadnji 

dan pa smo bili primorani zaradi neprijaznega vremena naložiti kolesa v avtomobile in se tako 

podati proti domu.  

18. junija se je 6 članov podalo na kolesarjenje do Splita, še dva pa sta z njimi 

kolesarila prvi dan do Slunja. Čez 10 dni smo se 4-je člani društva odpravili s Športnim 

društvom Kenguru na 2. Kolesarski »spust« iz Trnovske vasi do Kopra in tako so nekateri 

prvič v življenju prekolesarili 300 km v enem dnevu.  

Prvi vikend v avgustu smo izvedli Topdom Tour – sever. Pred nami je bilo zelo 

zahtevno kolesarjenje, saj smo na poti iz Selc do Kopra po severni meji Slovenije obiskali 7 

Topdom poslovalnic in premagali 4 prelaze. Video kako smo ob tem uživali ste si lahko 

ogledali na spletni strani. 
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17. avgusta se je 25 članov udeležilo 10. Velikošmarenskega maratona Vurberk 2014. 

Kljub temu nas je bilo premalo za najštevilčnejšo ekipo, je pa bil zato naš član Jaka Spevan 

najmlajši udeleženec maratona. Po maratonu je sledil tradicionalni piknik na katerem se je 5 

članov dogovorilo o kolesarjenju v Beograd, ki so ga dosegli v dveh dneh po prevoženih 500 

km. To kolesarjenje je bilo tudi zadnje večdnevno v letu 2014. 

Med letom smo se udeleževali različnih kolesarskih prireditev naj omenim le nekatere: 

Maraton po sadno-vinskih cestah v Pesnici, Poli maraton, Vzpon na Roglo, Maraton Mr. Bo 

in Kengurujev maraton. 

Letno sezono kolesarjenja smo v preteklem letu zaključili 19. oktobra z zaključnim 

kolesarjenjem iz Selc preko Ptuja v Trnovsko vas.  Z novembrom smo začeli s termini zimske 

rekreacije. V želji po dodatnih napravah smo obstoječim napravam dodali še eleptični trenažer 

in veslaško napravo, da bi se čim bolj pripravili na naslednjo sezono, ki bo polna novih 

izzivov. Investicija se je izkazala za  več kot upravičeno, saj se je obisk na terminih izjemno 

povečal.  

Februarja smo izvedli še prvo skupno smučanje na Treh Kraljih, katerega se je 

udeležilo 19 članov – tudi to bi lahko postalo tradicionalno. 

Za nami je tako peta zelo uspešna sezona skupnega druženja na kolesih in ob tem bi rad 

izrekel 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. 

Prav je, da pogledamo še malo v prihodnost:  

Skupna četrtkova kolesarjenja ostajajo in se začnejo z aprilom. Konec aprila se 

odpravljamo na »Prvomajsko kolesarjenje«, tokrat v Severno Dalmacijo. V želji po krajših 

izletih in udeležbi čim širšega kroga članov, bomo ob nedeljah organizirali tudi te, v sklopu 

katerih bomo spoznavali bližnjo okolico. Predvidenih je 5 večdnevnih izletov: Bratislava, 

Topdom Tour – jug, Strassburg – Amsterdam, Na Grossglockner in po dolini Drave ter 

Benetke. Za vse, ki si želimo hitrejšega kolesarjenja pa smo v sodelovanju s ŠD Tinje 

pripravili 9 internih tekem. 

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

prijeten večer. 

 Predsednik Kolesarskega društva Selce 

  Gregor Kos   l.r 
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PRILOGA 3: Poročilo blagajnika 
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PRILOGA 4: Plan kolesarjenj za leto 2015 

 


