
 

 

  Stran 1 od 5 
 

 
 

ZAPISNIK: Občnega zbora iz dne 20.4.2018 
 
Kraj in datum: Voličina (restavracija Kmetič), 20.4.2018 
 
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  

5. Poročilo blagajnika 

6. Poročilo nadzornega odbora 

7. Poročilo častnega razsodišča 

8. Razprava po poročilih 

9. Sprejetje zaključnega računa za leto 2017 

10. Razrešnica upravnemu odboru za leto 2017 

11. Volitve: 

 Upravnega odbora 

 Nadzornega odbora 

 Častnega razsodišča 

12. Plan društva za leto 2018 

13. Pravila sofinanciranja udeležb kolesarskih prireditev  

14. Razno 

 
 
Prisotni: 36 članov KD Selce 
 
Zapisnikar: Boštjan Celan 
 
Ura začetka: 19:00 
Ura konca: 21:30 
 
 
 
K točki 1: 
 
Občni zbor v letu 2018 je otvoril Boštjan Celan, in po preštetju prisotnih ugotovil sklepčnost. 
 
SKLEP: Prisotnih je bilo dovolj članov upravnega odbora, iz česar izhaja dejstvo, da smo bili 
sklepčni. 
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K točki 2: 
 
Za delovno predsedstvo občnega zbora so bili izvoljeni naslednji:  

 Franc Pukšič – predsednik, 
 Darjan Klobasa in Blaž Berlič – člana delovnega predsedstva. 

 
Za potrebe zapisnika so bili izvoljeni:  

 Boštjan Celan – zapisnikar, 
 Tina Brglez in Vid Murko – overavitelja zapisnika. 

 
K točki 3: 
 
G. Franc Pukšič je prebral točke dnevnega reda, ki je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 4: 
 
Zaradi nedavne izgube predsednika društva, sta poročilo predsednika v nekaj besedah povzela 
Boštjan Celan in Darjan Klobasa. Poročala sta o dosežkih članov v letu 2017. 
 
K točki 5: 
 
Srečko Hauptman je podal finančno poročilo društva. V letu 2017 je bilo tako na računu 
društva prihodkov: 13.385,16 € in odhodkov: 12.848 €. 
 
K točki 6: 
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K točki 7: 
 
Blaž Berlič je po pooblastilu predsednika častnega razsodišča Matica Potočnika podelil 
nagrade za sezono 2017 posameznim članom, in sicer:  

 Brglez Tini za največje število prevoženih kilometrov in dosežene medalje ter pokale 
med članicami. 

 Klobasa Darjanu za največje število prevoženih kilometrov med člani. 
 Petrovič Andreju za vso ponujeno strokovno pomoč. 
 Kramberger Andreju za največ udeleženih maratonov v okviru »Slovenija kolesari«. 
 Hauptman Srečku za vzorno delo blagajnika.  
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K točki 8: 
 
Razprave po poročilih ni bilo. 
 
K točki 9: 
 
Zaključni račun za leto 2017 je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 10: 
 
Razrešnica upravnemu odboru za leto 2017 je bila soglasno potrjena. 
 
K točki 11: 
 
V sklopu volitev upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča so bili 
predlagani naslednji člani in članice:  

 Upravni odbor:  
o Predsednik društva: Boštjan Celan 
o Sekretar: Darjan Klobasa 
o Zapisnikarka: Tina Brglez 
o Blagajnik: Srečko Hauptman 
o Ostali člani: Andrej Kramberger, Martin Potočnik in Andrej Murko. 

 Nadzorni odbor:  
o Predsednik nadzornega odbora: Jožef Korošec 
o Ostali člani: Franci Pukšič, Vid Murko 

 Častno razsodišče:  
o Predsednik častnega razsodišča: Matic Potočnik 
o Ostali člani: Blaž Berlič, Jožef Spevan. 

 
Vsi predlogi članov za posamezno funkcijo so bili soglasno potrjeni. 
 
K točki 12: 
 

 Večdnevna kolesarjenja:  
o Priprave na kolesarsko sezono (Vrsar). 
o Prvomajsko kolesarjenje z namestitvijo v Zadru (Hrvaška). 
o Bratislava (Slovaška) v mesecu juniju. 
o Romunija v mesecu avgustu. 
o Selce tour – kolesarjenje po krajih z imenom Selce v mesecu avgustu ali 

septembru. 
 Večja skupna kolesarjenja: 

o Ogled kolesarske dirke pokala Slovenije v Tišini (8.4.2018). 
o Blagoslov koles in spominsko kolesarjenje po Martini poti (15.4.2018). 
o Kolesarjenje do Sotinskega brega v mesecu maju. 
o Kolesarjenje do doline Winettu v mesecu juniju. 
o Kolesarjenje do Konjišča v mesecu juliju. 
o Zaključno kolesarjenje v mesecu oktobru. 

 
Plan društva za leto 2018 je bil soglasno sprejet. 
 
Podani so bili predlogi: kolesarjenje z gorskimi kolesi po Pohorju; ob tradicionalnem 
blagoslovu koles, kolesarjev in kolesark se bo darovalo za sveto mašo za pokojnega 
predsednika Gregorja Kosa. 
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K točki 13: 
 
Pravila sofinanciranja so naslednja:  

 Pri udeležbi najmanj 5 kolesarjev in, da je novica o večdnevnem kolesarjenju objavljena 
vsaj 2 tedna prej, potem društvo sofinancira 25€/dan. 

 Prav tako se sofinancira tekmovalce, ki tekmujejo v pokalu za Slovenijo z 25€/dan. 
 Sofinancira se polovična vsota štartnin razen maratona v Vurberku. 
 Za boljšo evidenco udeležb na tekmovanjih pokala za Slovenijo bo Darjan Klobasa vodil 

evidenco. 
 
K točki 14: 
 
Pod točko razno je bilo govora o:  
 

 Boštjan Celan, Vid Murko in Darjan Klobasa so ostalim članom in članicam predstavili 
ponudbu enega izmed podjetij, kateri bi sponzoriral, v trajno last, kolesarske čelade 
vsem tekmovalcem ki tekmujejo v pokalu Slovenije. Člani in članice so se strinjale, 
vendar mora predlog sprejeti upravni odbor (korespondenčna seja preko e-pošte). 
Podjetje zahteva, da se na dres doda njihov logotip. Ker pa so dresi že v fazi izdelovanja, 
se bo ta logotip dodal na drese tekmovalcev. 

 Andrej Petrovič je predlagal, da se organizira dirka kot memorial Gregorju Kosu, 
datumsko v okviru datuma nesreče in lokacijsko okoli Destrnika. Člane in članice 
društva prosi za potrebno pomoč. 

 Darjan Klobasa je predstavil večdnevno kolesarjenje po Romuniji. 
 Boštjan Celan je predstavil seznam internih tekem v sodelovanju s ŠD Tinje – Koštruni 

in ŠD Pulz.  
 Boštjan Celan je predstavil nalepke z logotipom društva ter jih kasneje tudi razdelil. 

Prav tako je predstavil vzorčni primer kratke bombažne majice, ki lahko gre v izdelavo. 
 Marinka Horvat je s seboj prinesla sponzorska denarna sredstva v višini 200 €, ki so bila 

dodeljena od nepoznanega obiskovalca in jih predala blagajniku Srečkotu Hauptmanu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


