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ZAPISNIK 

REDNI razširjeni sestanek upravnega in nadzornega odbora  

je potekal 25. februarja 2016 ob 19.00  

v sejni sobi Kulturnega doma v Selcah. 

 

1. Pozdrav predsednika društva in potrditev sklepčnosti. 

 

SKLEP: Bili smo sklepčni. 

2. Pohvale in nagrade. 

G. predsednik Gregor Kos je izročil g. Maticu Potočniku statistične podatke o udeležbi 

na kolesarskih izletih in prireditvah v pretekli sezoni ter zapisnik zadnje seje, v 

katerem je jasno zavedeno število kilometrov, ki so jih člani, kateri so kolesarili 

največ, odporočali na zadnjem sestanku v decembru. Častno razsodišče je že v 

decembru prevzelo nalogo, da odloči o prejemnikih nagrad in vrsti le-teh. G. Jožef 

Korošec je v imenu članov KD predlagal, da se nagradi predsednika društva. 

SKLEP: Častno razsodišče se bo sestalo ter odločilo o prejemnikih nagrad, ločeno za 

oba spola. Podelitev se bo izvršila na občnem zboru v marcu. 

3. Plan za letošnjo sezono.  

G. predsednik je zbranim predočil koledar s predvidenimi kolesarjenji v letošnji sezoni 

v njem so zajeti: Kolesarski izleti, Skupna kolesarjenja, Interne tekme, Kolesarski 

maratoni. Predstavil predlog Blaža Berliča – kolesarjenje na Boč in nato obisk pri 

njemu doma. G. Darjan Klobasa je predstavil svoj predlog kolesarjenja v Loket na 

Češkem v juliju. Dogovarja se tudi s Timom Gajserjem, cca. 3 dni, 669 km in cca. 

1000 evrov stroškov za 6 oseb + 1 spremljevalec. Tam bi si ogledali tekmo v 

motokrosu, ozadje tekme in Češko nasploh. G. predsednik predstavi načrt za letošnji 

»Topdom Tour«: cca. 410 km, cca. 5000 višincev. Zaradi obiskovanja posameznih 

poslovalnic se predlaga start že v četrtek (skupno 4 dni). V tej sezoni bomo ponovno 

izvedli Interne tekme v sodelovali s kolesarji iz  ŠD Tinje - Koštruni. G. Andrej 

Murko je predlagal, da bi člani delno sofinancirali Prvomajsko kolesarjenje na morju. 

G. Srečko Hauptman je predlagal, da to večdnevno kolesarjenje ostane tradicionalno 

in polpenzion financira društvo. V soboto, 6. marca 2016, bi se nekaj članov udeležilo 

dobrodelnega breveta (200 km) v Ajdovščini. 

 

 

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


Kolesarsko društvo Selce    

Selce 11                                                                                                                                                               

2232 Voličina                                                                                                                 
 
 

 

www.kolesarskodrustvo-selce.si 
 
 

SKLEPI:  

 Z načrtom se prisotni strinjajo. Predlog se posreduje članom po elektronski 

pošti, možni so naknadni terminski zamiki. Izvedba posameznih predvidenih 

kolesarjenj in kolesarskih izletov pa je odvisna od števila prijav.  

 Tako kot lani bomo tudi letos pri nas pripravili dve interni tekmi.  

 Na Prvomajskem kolesarjenju KD plača polpenzion. Za hrano čez dan poskrbi 

vsak član sam.  

 Za kolesarske izlete veljajo enaka pravila kot v prejšnji sezoni – udeležba na 

maratonu se financira 50 %, če član prinese g. blagajniku račun pravočasno; 20 

evrov/osebo na dan za večdnevne izlete; na enodnevnih izletih KD članom 

financira malico.  

 Plan se potrdi na OZ. 

 

4. Poročilo blagajnika. 

 Dva sponzorja sta naknadno poravnala skupni znesek 1000 evrov. Kolesarske 

trgovine, servise, ki nam namesto sponzorstva ponujajo popuste bi reklamirali na 

spletni strani kot partnerje.  

SKLEP: Odzivi sponzorjev za 2016 so dobri, a jih še iščemo in spodbujamo vsi člani. 

Partnerji: Top level, Maxximum, Fitnes dom upokojencev Ptuj. Trenutno smo v 

dogovarjanju z Eurobike. 

 

5. Članarine.  

G. Srečko Hauptman predlaga, da bi večletni člani lahko naročili samo majico. Hlače 

bi bile za dodatno doplačilo.  

SKLEP: Članarine za letošnjo sezono ostajajo nespremenjene. Razprava o članarinah 

za sezono 2017 bo tudi točka na OZ. Kolesarskih prireditev se udeležujemo v 

najnovejšem dresu, zaradi menjave sponzorjev. 

 

6. Termin OZ.  

G. Janko Trinkaus še ni potrdili datuma, najverjetnejši termin je petek, 11. marec.  

SKLEP: Predvideni termin za OZ je petek, 11. marec. Če ta termin ne bo možen, pa 

ponedeljek, 14. marec. 

 

7. Dnevni red OZ.  

SKLEP: Dnevni red OZ enak kot lani, izpustimo le zamenjave članov v UO in NO. 

Dodata se točki: članarine 2017 in pohvale za preteklo sezono. 
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8. Razno. 

G. Boštjan Celan bi želel naročiti rokavice in softshell. G. Andrej Murko predlaga, da 

bi več članov, ki le-to seveda želijo, skupaj kupilo števce in si tako zagotovilo dodatni 

popust. Potekala je razprava o razponu cen, funkcijah itd. Predlagan je bil tudi nakup 

društvenega števca z navigacijo za uporabo na kolesarskih izletih.  

SKLEP: G. Darjan Klobasa poišče ponudbe za števce, g. predsednik pa jih bo 

posredoval članom naprej. 

 

 

Zapisnik zapisala: 

Aleksandra Papež 

 

 

Prisotni:  

Upravni odbor:  

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

Kramberger 

Nadzorni odbor:  

J. Korošec, R. Dvoršak 

Častno razsodišče:  

M. Potočnik 

Člani: 

D. Klobasa, Z. Potočnik, V. Murko, T. Brglez, B. Celan  
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