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ZAPISNIK 

REDNI razširjeni sestanek upravnega in nadzornega odbora  

je potekal 16. septembra 2016 ob 19.00  

v sejni sobi Kulturnega doma v Selcah. 

 

 

1. Pozdrav predsednika društva in potrditev sklepčnosti.  Pregled dnevnega reda. 

 

2. ZAKLJUČNO KOLESARJENJE 

Gregor Kos predstavi trasi zaključnega kolesarjenja. Daljša trasa, namenjena bolje 

pripravljenih udeležencem, dolga 60 km, vključuje več vzponov. Krajša trasa obsega 

35 km. Ustavili se bomo na sedežih okoliških sponzorjev, jih pozdravili, se zahvalili 

ter o našem delu ozavestili prisotne sponzorje. Start bolj zgodaj, zaradi krajših 

jesenskih dni. Kolesarjenje se zaključi med 17. in 18 uro s pogostitvijo v gostišču Siva 

čaplja.  

SKLEP: Termin zaključnega kolesarjenja ostaja 15. oktober 2016, ob 11. uri. Vabila 

se čimprej pošljejo vsem sponzorjem. Tjaša Brglez bo fotografirala. Birocenter Lenart 

bo izbrano skupinsko fotografijo natisnil (format A3) in uokviril – v zahvalo 

sponzorjem. 

 

3. ZAKLJUČEK AKCIJE »SLOVENIJA KOLESARI«  

G. župan občine Kobilje nas je maratonu v Lendavi povabil na zaključek akcije v 

njihovi občini. Gre za 20–70 km kolesarjenja po Goričkem. V začetku je bila ideja 

združljiva z želenim kolesarjenjem dvodnevnim kolesarjenjem po Prekmurju. Na 

žalost je ta prireditev teden dni pred našim zaključnim kolesarjenjem s sponzorji.  

SKLEP: Kdor želi, se v lastni režiji udeleži zaključnega kolesarjenja akcije 

»Slovenija kolesari«. Kolesarjenje po Prekmurju ostaja opcija za drugo leto. 
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4. ZIMSKA REKREACIJA.  

V želji po večji obiskanosti zimske rekreacije je Gregor Kos govoril z osebnim fitnes 

trenerjem, ki izvaja tudi krožno vadbo. To je zelo intenzivna skupinska vadba 

predvsem z lastno težo. Če bi se za to odločili, bi bila cena 2–3 evre po terminu pri 

udeležbi minimalno 10 oseb. Le-ta ima tudi predavanja o prehrani.  

SKLEP: Zimska rekreacija se prične po 1. novembru. Termine vadbe bomo uskladili 

z anketo in tako preverili zanimanje članov. 

 

5. RAZNO.  

-  Srečko Hauptman obvesti člane, da je sedaj čas, da namenijo 0,5 % svoje 

dohodnine za društvo. 

- Pokal peš na Pohorje. Gregor Kos predstavi projekt, ki se začne prvo nedeljo v 

decembru ter traja 12 tednov. Udeležba je brezplačna – po želji se lahko kupi čip 

preko katerega se beleži čas. Nekateri člani so se ga udeleževali že lani. Dober za 

splošno kondicijo! 

- Nekateri člani so izrazili željo, da bi v naslednji sezoni tekmovali v amaterskem 

pokalu Slovenije. Zato pa so potrebne licence, za katere je pogoj včlanitev društva 

v Slovensko kolesarsko zvezo. Ob nakupu licence je član posledično tudi 

zavarovan. 

- Darjan Klobasa pove, da se podloga njegovih hlač para. Srečko Hauptman svetuje, 

da bi bilo potrebno nekaj dresov reklamirati, saj nas v nasprotnem primeru s 

pritožbami ne bodo jemali resno. 

 

SKLEPI: 

-  Predsednik bo vsem članom posredoval obrazce za namenitev dela dohodnine.  

- KD Selce se bo ponovno včlanilo v Slovensko kolesarsko zvezo in pokrilo s tem 

povezane stroške. Licenco si poravna član sam, polovico startnin na dirkah krije 

društvo.  

- V prihodnosti bo potrebno razmisliti o kakovosti dresov, opremljevalcu in 

morebitnemu doplačilu le-teh.  

 

Zapisnik zapisala: 

Aleksandra Papež 
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Prisotni: 

  

Upravni odbor: 

Gregor Kos, Srečko Hauptman, Aleksandra Papež, Martin Potočnik, Andrej Murko, 

Andrej Kramberger 

 

Nadzorni odbor: 

Jožef Korošec 

 

Člani: 

Darjan Klobasa,  Matic Potočnik, Tina Brglez, Boštjan Celan, Matjaž Grušovnik 

 

Bodoči član: 

Silvo Škof 
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