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ZAPISNIK 

Razširjeni sestanek upravnega odbora 

je potekal 20. aprila 2016 ob 20.00  

v sejni sobi Kulturnega doma v Selcah. 

 

1. Pozdrav predsednika društva in potrditev sklepčnosti. 

 

SKLEP: Bili smo sklepčni. 

2. Prvomajsko kolesarjenje. 

Predsednik je predstavil glavne informacije:  

- 29 udeležencev, imamo 13 sob (10 dvoposteljnih, 3 triposteljne) 

- V petek je možna prijava v hotelu po 14. uri. 

- Zajtrk je od 7. do 10. ure, večerja od 19. do 21. ure. 

- Na voljo sta nam notranji bazen in fitnes (od 8.00 do 21.00). 

- Wellness storitve se lahko koristijo ob doplačilu. 

- Zaradi varnosti in različne stopnje pripravljenosti bomo kolesarili v vsaj treh ali 

več skupinah, da nam bo vsem prijetno. 

Jožef Korošec je predstavil idejo o startu v četrtek, a glede na vreme in službene 

obveznosti načrt ne bo izvedljiv. Boštjan Mihurko spomni, da si je potrebno urediti 

evropsko kartico zavarovanja. 

SKLEP: Katerim čas dopušča se dobimo v petek, 29. aprila 2016, se ob 7.00 na 

parkirišču trgovine OBI na Ptuju ter se z avtomobili zapeljemo do Maslenice od tam 

nas časa cca. 50 km kolesarjenja do Hotela Pagus. Ostali se nam pridružijo v petek 

zvečer. 

3. Davčna blagajna.  

Predsednik besedo preda blagajniku Srečku Hauptmanu. Le-ta pravi, da je bil na 

izobraževanju v povezavi z davčnimi blagajnami. Ker članarino porabimo za drese oz. 

dobi A član ob plačilu članarine dres, imamo od tega korist, zato to ne spada v davčno 

blagajno. Težave se lahko pojavijo pri sofinanciranju startnin s strani društva, saj ne 

moremo zapisovati računov za pol startnine samo. Na ravni države je še obilo 

nejasnosti. 

Gregor Kos ob tej priliki prosi Boštjana Mihurka, da prevzame prijavo članov na Poli 

maraton, saj se ga on žal ne bo mogel udeležiti. 

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


Kolesarsko društvo Selce    

Selce 11                                                                                                                                                               

2232 Voličina                                                                                                                 
 
 

 

www.kolesarskodrustvo-selce.si 
 
 

SKLEP: Z uvedbo davčne blagajne bomo počakali, saj zadeve še niso dorečene na 

ravni države. 

4. Začetek zbiranja izjav za dodelitev dela dohodnine. 

Gregor Kos predoči zbranim izjavo s pripadajočimi navodili. Razloži, da z izpolnjeno 

in oddano izjavo namenimo 0,5 % dohodnine našemu društvu. Decembra izjave 

oddamo in zbrani znesek prejmemo naslednje leto. 

SKLEP: Gregor Kos bo izjave posredoval članom preko e-pošte. Želimo si, da vsak 

član k sodelovanju povabi še sorodnike, sodelavce, znance itd. 

 

5. Naročilo letnih dresov.  

Zbrani si ogledajo kolesarske hlače podjetij TAMAI in BANEM. Gregor Kos razloži, 

da je bila izražena želja po boljših hlačah, zato je prosil prej navedeni podjetji za 

vzorce. V primeru posameznikove odločitve za boljše hlače, bo potrebno doplačilo 

med 20 in 30 evri. Prisotni so debatirali o kakovosti posameznih oglednih vzorcev. 

Srečko Hauptman predlaga, da se najprej obrnemo na podjetje BANEM, ki je še dalj 

časa naš proizvajalec. Dobro je naročiti vse drese pri enem podjetju, saj le-tako lahko 

dobimo primeren popust. 

SKLEP: Srečko Hauptman posreduje podjetju BANEM fotografijo enega izmed 

vložkov podjetja TAMAI, ki se je zbranim zdel najboljši. Obenem BANEM 

opozorimo, da je potrebno na zgornjem delu dresa všiti bolj kvalitetne oz. vzdržljive 

zadrge. 

6. Zavarovanje kolesarjev.  

Zavarovanje kolesarjev sta nam prišla predstavit dva zavarovalna agenta. Osnovno 

zavarovanje kolesarja stane letno cca. 40 evrov, v primeru kasko zavarovanja kolesa 

do cca 130€.  

SKLEP: Zavarovanje je osebna odločitev vsakega izmed članov, predstavitev je bila 

informativna. Pripravili nam bodo izračune za različne pakete, katere bomo 

posredovali članom. 

7. Razno. 

- TOPDOM  TOUR 

Jožef Korošec predlaga, da bi Topdom Tour zamaknili za en teden, torej bi bil novi 

termin od 16. do 19. junija 2016 

- BRATISLAVA 

Andrej Murko predlaga zamenjavo predvidenih datumov za kolesarjenje na Boč in 

v Bratislavo. Na Boč (in k Blažu) 29. maja, v Bratislavo 12. junija. 

 

Zapisnik zapisala: 

Aleksandra Papež 
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Prisotni:  

Upravni odbor:  

G. Kos, B. Mihurko, S. Hauptman, A. Papež, Martin Potočnik, A. Murko 

Nadzorni odbor:  

J. Korošec 

Člani: 

Z. Potočnik, M. Čeh, D. Zagoranski, F. Horvat, M. Grušovnik, M. Korošec, Z. 

Hauptman, Marinka, A. Murko, F. Pukšič, Majda, B. Mihurko, B. Berlič, Berlič, G. 

Javornik, J. Pivec 
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