
1 

 

KOLESARSKO DRUŠTVO FELIXI TRZIN                                                Trzin, 5. 3. 2016 

Mengeška c. 9 

1236 Trzin 

 

        ZAPISNIK 

 

11. občnega zbora KD Felixi Trzin, ki je bil v soboto, 5.3.2016 ob 19h v dvorani Marjance Ručigaj, 

CIH v Trzinu. 

 

Na zboru je bilo prisotnih 40 članov KD Trzin. 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Pozdravni nagovor in izvolitev delovnega predsedstva 

2. Izvolitev verifikacijske komisije 

3. Poročilo o delu društva za leto 2015 

4. Finančno poročilo za leto 2015 

5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2015 

6. Predlog razrešnice UO in NO 

7. Predstavitev programa delovanja društva za 2016 

8. Razno 

 

Ad-1 

Udeležence občnega zbora je pozdravil predsednik društva Marjan, predstavil dnevni red in 

predlagal delovno predsedstvo. V nadaljevanju je vodenje prevzel Zoran, članici predsedstva sta bili 

še Tea in Nataša. 

 

Ad-2 

Izvoljena je bila verifikacijska komisija in sicer Marko in Marjeta. 

 

Ad-3 

Poročilo o delu društva v preteklem letu je predstavil predsednik društva Marjan. Večina planiranih 

nalog je bilo izpolnjenih, saj smo organizirali ali se udeležili skupno 90 prireditev in sicer: 72 

kolesarskih in 14 pohodniških akcij ter 2 predavanji, 1 piknik in 1 občni zbor. V kategoriji  

kolesarskih akcij smo se udeležili osmih maratonov v organizaciji KZS, štirih sezonskih kolesarskih 

akcij, sami organizirali tradicionalni društveni maraton Pavličevo sedlo in še 8 drugih društvenih 

kolesarjenj, dve akciji Družina na kolesu ter 48 skupinskih treningov (organizirane so 3 skupine 

glede na telesno pripravljenost: 1. skupina intenziven tempo, 2. skupina  zmerno kolesarjenje, 3. 

skupina lahkotni tempo, kateri se pridružijo tudi otroci in starejši občani).  Organizirali smo tudi 

začetek kolesarske sezone s piknikom v Dolgi dolini, zaključek kolesarske sezone na Krasu z 

vožnjo in druženjem. Kar nekaj članov je doseglo visoke uvrstitve na maratonih in sezonskih 

kolesarskih akcijah, za kar so prejeli medalje in pokale. Posebna pohvala gre kolesarjem, ki so 

prekolesarili traso Lj.- Bihač. Kolesarskih izletov so se udeleževali tudi nečlani. Tudi gorskih 

kolesarskih odprav je bilo kar nekaj in so potekale v manjših skupinah. V lanski sezoni smo dali 

delati tudi nove drese, ki so dizajnersko in kvalitetno dovršeni. V januarju smo se pridružili 24-

urnem kolesarjenju z Markom Balohom za dobrodelni namen. Člani so bili o vseh dogodkih 

obveščeni preko SMSjev, spletne strani in FB strani. Društvo šteje že 157 članov, kar je za 5 članov 

več kot preteklo sezono. Več o delu kolesarskega društva v letu 2015 si lahko preberete na naši 

spletni strani www.felixi.si in FB strani, kjer so vsi dogodki tudi kronološko objavljeni in 

fotografirani. Ob praznovanju jubilejne 10. obletnice delovanja KD Felixi se je predsednik društva 

posebej zahvalil ustanovitelju in dolgoletnemu predsedniku Srečku za njegovo kar 27-letno 

požtrtvovalno prizadevanje za ohranjanje organiziranega rekreativnega športnega kolesarstva v 

http://www.felixi.si/


2 

 

Trzinu. 

 

Ad-4  

Finančno poročilo za leto 2015 je predstavil Mitja. Pojasnil je zakonodajo in vodenje financ Felixov 

in kar precej truda je potrebno vložiti, da so izpolnjene vse zahteve, ki jih nalagajo zakoni. Društvo 

že vsa leta od ustanovitve dalje vodi politiko usklajevanja finančnih odhodkov s prihodki, vzdržuje 

varnostno rezervo in se ne zadolžuje. 

 

Ad-5 

Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2015 je podal Zoran. Delovanje KD Felixi je bilo 

ocenjeno kot uspešno. Povečalo se je število članov. Izboljšali smo kvaliteto spletne strani, 

vzpostavili učinkovit sistem obveščanja članov društva in finančno poslovali uspešno. 

 

Ad-6 

Z glasovanjem vseh prisotnih, so bila sprejeta poročila, navedena pri dnevnem redu v točkah 3, 4 in 

5 in s tem je bila sprejeta razrešnica Upravnemu in Nadzornemu odboru za leto 2015. 

 

Ad-7 

Program dela kolesarskega društva v letu 2015 je predstavil predsednik društva Marjan. Cilji so 

angažirati čimveč krajanov za rekreativno kolesarjenje, usposobiti udeležence za varno kolesarjenje, 

nastopati na organiziranih kolesarskih prireditvah, z organiziranjem kolesarskih prireditev in izletov 

pridobivati nove člane, izvajati promocijo društva. Več informacij o programu dela KD Felixi za 

2016 je na naši spletni strani www.felixi.si in FB KD Felixi. 

 

Ad-8 

Razno: 

- Stane je predstavil pobudo za intenzivnejše delovanje gorskega kolesarstva. Predstavil je 

načrt treningov ter idejo za organiziranje večdnevnih pripravljalnih kolesarskih kampov. 

- V letu 2015 smo pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, 

zato smo člane pozvali k donaciji 0,5% dohodnine. 

-  Na kolesarskih prireditvah in maratonih, ki se jih udeležujemo, so zaželjeni naši društveni 

dresi, ker s tem povečujemo prepoznavnost in enotnost društva. 

- Nataša je preverila kontakte in druge podatkov članov, zaradi boljše evidence in obveščanja. 

 Zoran je pozval člane k rednemu plačevanju članarine in k vsaj trem udeležbam na 

maratonih ali društvenih akcijah. Društvo bo skrbelo za servisiranje koles, nabavo dresov in 

in omogočalo druge ugodnosti le za člane, ki bodo imeli izpolnjena oba pogoja. 

 Organizirali bomo začetek kolesarske sezone in sicer s piknikom v Dolgi dolini po maratonu 

Velo (v aprilu, oz. glede na vreme) in zaključek kolesarske sezone (jeseni) na Krasu, ki že 

postaja tradicionalen. 

 Tradicionalni društveni maraton Pavličevo sedlo je predstavil Zoran in povabil člane, da se 

ga udeležijo v čim večjem številu. 

 Zoran nas je povabil k čim večji udeležbi na dve prireditvi Družina na kolesu, na kateri so še 

posebej vabljeni najmlajši kolesarji in kolesarji v najlepših letih. 

 Obveščanje za dnevne vožnje bo še naprej potekalo preko SMSjev, na društveni spletni 

strani in FB strani. 

Nosilci-skrbniki prve skupine so Stane, Marjan in Andrej M., druge skupine Tea in Zoran, 

tretje Zoran v sodelovanju z Društvom upokojencev Trzin. Predsednik Marjan nas je pozval, 

da smo čim bolj odzivni na pozive nosilcev skupin za pomoč pri vodenju skupin in da se v 

čim večjem številu udeležujemo posameznih voženj, pri tem pa upoštevamo pravila vožnje 

in skrbimo na lastno varnost in varnost drugih udeležencev. 

 Servisiranje in nabavo koles je predstavil Srečo in spomnil člane, kakšne so naloge članov 
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za koriščenje tovrstne ugodnosti. Pod servis se štejejo samo vzdrževalna popravila. 

 Pri nabavi energijskih ploščic smo se ponovno odločili za MuleBar, zaradi kvalitete in 

ugodne cene. 

 Sledil je še prijeten klepet ob prigrizku. 

 

Zapisnik pripravila: 

Nataša Lukežič 


