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KOLESARSKO DRUŠTVO FELIXI TRZIN                                         Trzin, 22. 2. 2018 

Mengeška c. 9 

1236 Trzin 

 

 

ZAPISNIK 

 

13. občnega zbora KD Felixi Trzin, ki je bil v četrtek, 22. 2. 2018 ob 19h v dvorani Marjance  

Ručigaj, CIH v Trzinu. 

 

Na zboru je bilo prisotnih 44 članov KD Felixi 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 2017 

4. Finančno poročilo za leto 2017 

5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2017 

6. Predlog razrešnice UO in NO 

7. Volitve v UO in NO 

8. Predstavitev programa delovanja društva za 2018 

9. 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. Delo 

društva je ocenil kot uspešno. Večina planiranih nalog je bila izpolnjenih, saj smo organizirali 

ali se udeležili skupno 55 prireditev in sicer: 31 v društvu organiziranih kolesarskih treningov 

(25 cestnih in 6 gorskih), 10 maratonov, 4 velike društvene kolesarske prireditve, 4 pohodi, 4 

sezonske kolesarske akcije, 1 piknik in 1 občni zbor. V navedenih številkah niso upoštevana 

kolesarjenja ad hoc organiziranih skupin, kjer se udeleženci zberejo spontano z medsebojnim 

obveščanjem. Zahvalo si zaslužijo vsi člani društva, ki so se angažirali pri organiziranju in 

vodenju treningov. Stane, Tea in Peter so bili pohvaljeni za prizadevnost in angažiranje pri 

organizaciji kolesarjenja in  pohodništva. Kar nekaj članov je doseglo uvrstitve na najvišja 

mesta na maratonih in sezonskih kolesarskih akcijah, za kar so prejeli medalje in pokale. 

Pohvale predvsem Hotimirju za odlične dosežke pri vzponih na Šentjošt, kar 150 so jih našteli 

Pohvalo si zaslužijo tudi: 

- Naš ležeči kolesar Jaka, ki je združil "vandranje" po tujih deželah in šport, ter po 

Avstriji, Slovaški, Češki in Poljski sam s svojim unikatnim trikolesnikom v 43 dneh 

prevozil 1350 km. Pustolovščino je lepo predstavil na naših spletnih straneh. 

- Naš član Dušan, ki je našel stik s slovenskimi parakolesarji in z njimi v imenu našega 

društva opravil nekaj rekreativnih voženj. 
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- Naš član Janez, ki je v treh prvomajskih prazničnih dneh prevozil 536 km na relaciji 

Sneberje- Novigrad- Punat na Krku- Sneberje.  

Organizirano je bilo tudi kolesarjenje in pohodništvo po Krasu v sodelovanju z društvom 

Trzin je naš dom,ki se ga je udeležilo 44 udeležencev. 

V juniju pri 37 stopinjah je bilo organizirano kolesarjenje v Izolo, katerega se je udeležilo 5 

na vročino odpornih kolesarjev. 

V avgustu smo organizirali tradicionalni kolesarski maraton Pavličevo sedlo- Srečkov 

maraton,v dolžini 140 km in 2000 višincev, ki se ga je udeležilo 15 najbolj pripravljenih 

kolesarjev in dva spremljevalna vozila. Na Jezerskem smo si privoščili kosilo, kjer smo 

spoznali tudi našo najmlajšo članico Nežko, ki se zaenkrat še vozi v otroškem vozičku .  

Na koncu pa smo organizirali še zaključek kolesarske sezone na Krasu, zopet v sodelovanju z 

društvom Trzin je naš dom, pridružili pa so se nam tudi kolesarji in pohodniki Upokojencev 

Žerjavčki, kar lepo kaže na sodelovanje trzinskih društev. Tokrat je bilo udeležencev 38. 

Kolesarskih izletov so se udeleževali tudi nečlani.  

Organizirane so bile tudi štiri gorske kolesarske odprave , ki so potekale v manjših skupinah. 

Člani so bili o vseh dogodkih obveščeni preko SMSjev, spletne strani in FB strani. Društvo 

šteje že 162 članov. Več o delu kolesarskega društva v letu 2017 si lahko preberete na naši 

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

fotografirani. Nataša je prejela zahvalo za učinkovito obveščanje članov društva o kolesarskih 

akcijah in pisanje in urejanje člankov na spletu in FB,  Damjan pa za vzdrževanje in tehnično 

podporo delovanja spletne strani. 

Razvija se tudi pohodništvo, kar se kaže predvsem z dvema pohodoma po Krasu, pohodom na 

Sv. Primoža in pohod na Dobeno, ki smo ga združili z druženjem ob zaključku leta v gostišču 

Pr Blaž na Dobenu. Tokrat se nas je zbralo 23. 

V juniju smo organizirali tudi kolesarski dan Felixov z piknikom v Dolgi dolini. Izvedeni sta 

bili dve vožnji: zahtevnejša v Kamniško Bistrico, lažja v Komendo, prav tako so se 

udeleženci podali peš na Dobeno. Ob družabnih igrah in zabavi od 11. ure dalje do večera, se 

je piknika udeležilo 60 članov. 

Ob pomembnejših društvenih akcijah smo prispevke objavili v občinskem glasilu Odsev. 

Skozi celo sezono smo aktivnim članom društva s pomočjo Srečka uspeli zagotoviti 

vzdrževanje kolesa na kolesarskem servisu Valy v Kranju. 

Za boljše delovanje društva se zahvaljujemo sponzorjem za donirana sredstva in sicer: 

- Kolesarski servis Valy 

- Občina Trzin 

- Sadje Frutas 

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste nam naklonili 0,5% dohodnine. 

 

Ad-4  

Finančno poročilo za leto 2017 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 Nadzornega odbora za leto 2017 je podal Primož. 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 

http://www.felixi.si/
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Z glasovanjem vseh prisotnih, so bila sprejeta poročila, navedena pri dnevnem redu v točkah  

3, 4 in 5 in razrešnica Upravnemu ter Nadzornemu odboru za leto 2017, ki je bila sprejeta s 

soglasjem vseh prisotnih članov. 

. 

Ad-7 

Volitve v UO in NO: 

UO je naredil naslednjo kandidatno listo: 

UO: 

- Predsednik: Marjan Ferkolj 

- Podpredsednik: Stane Lukežič 

- Blagajnik: Mitja Omahna 

- Član: Tea Korenčan 

- Član: Tanja Arh 

- Član: Janez Jeromen 

- Sekretarka: Nataša Lukežič 

NO: 

- Predsednik: Primož Pinoza 

- Član: Hotimir Košir 

- Član: Zoran Rink 

Zoran je vprašal prisotne, če so kakšni dodatni predlogi. Ker dodatnih predlogov ni bilo, se je 

glasovanje izvedlo v paketu. Predlog za novo vodstvo je bil prav tako sprejet soglasno. 

 

Ad-8 

Program dela kolesarskega društva za leto 2018 je predstavil predsednik društva Marjan. Cilji  

so: organizirati rekreativne kolesarske akcije, 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 2018 je na naši spletni strani  www.felixi.si in FB KD Felixi.  

V letu 2018 bomo delali kot do sedaj: Organizirane bomo imeli 3 kolesarske skupine za 

cestna kolesa, razvijali bomo pohodništvo v nizko in sredogorje, gorsko kolesarjenje, 

sodelovali bomo z drugimi društvi,  se bomo pa tudi družili, kar vse bomo realizirali na vsaj 3 

prireditvah: 

- Kolesarski piknik v Dolgi dolini (predvidoma 22. 4. 2018) 

- Tradicionalni kolesarski maraton Pavličevo sedlo- Srečkov maraton (predvidoma     

26. 8. 2018) 

- Zaključek kolesarske sezone na Krasu (predvidoma 14. 10. 2018) 

Na predlog kakšne zanimive teme lahko organiziramo kakšen seminar. 

Sledil je tudi govor našega gosta, župana, g. Ložarja, ki se je zahvalil za povabilo, v govoru 

pa je pohvalil naše delo in prepoznavnost. Omenil je tudi, da se pripravlja projekt za izgradnjo 

kolesarske steze na relaciji: LJ.- Trzin- Mengeš- Kamnik, kar bo projekt 4 občin. 

 

Ad-9 

Razno: 

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

kolesarji se bodo obveščali telefonsko, vsi dogodki  pa bodo objavljeni na spletni in 

FB strani društva.  

- Na spletni in FB strani je odprta rubrika Mali oglasi, kjer je možno oglaševanje 

(prodaja, menjava) koles in kolesarske opreme, kar lahko bolj uporabljamo.  

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

obveščanja. 

http://www.felixi.si/
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- Obveščanje za dnevne vožnje bo še naprej potekalo preko SMSjev, na društveni  

spletni strani in FB strani. 

- Nosilec oz. skrbnik prve skupine je Stane, druge skupine Tea, tretje Marjan.  

 

Na koncu je sledila zahvala članov predsedniku društva Marjanu za uspešno vodenje društva. 

 

Sledil je še prijeten klepet ob prigrizku. 

 

Zapisnik pripravila: 

Nataša Lukežič 

 


