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Na podlagi 22. člena statuta z dne 4.4.2006 in 27.2.2010 občni zbor Kolesarskega društva 

Felixi, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin (v nadaljevanju: društvo), sprejema naslednji 

 

PRAVILNIK O SERVISIRANJU KOLES V KD FELIXI 

1. člen 

Ta pravilnik določa pogoje za servisiranje koles članov društva, vrste servisnih storitev, ki jih 

lahko koristijo člani društva in način odobravanja posamezne zahteve za servisiranje.  

Namen rednega servisiranja koles je zagotoviti tehnično brezhibno kolo in s tem varnejše 

kolesarjenje članov društva v kolesarski vrsti in v pogojih delujočega prometa na javnih cestah. 

2. člen 

Servisiranje koles na račun društva je možno le za kolesa, ki jih člani društva uporabljajo za 

kolesarjenje v organizaciji društva ali na javnih kolesarskih prireditvah in če ima društvo na 

svojem računu dovolj sredstev za plačilo stroška servisiranja. 

Do servisiranja kolesa na račun društva je upravičen član društva, ki: 

- ima plačano članarino za preteklo in tekoče koledarsko leto in 

- se udeleži vsaj treh kolesarskih društvenih akcij v koledarskem letu. 

2.  člen 

V vzdrževanje koles na račun društva je vključeno: 

 - prvi servis kolesa, ki se običajno izvede do  konca marca ali začetka aprila  koledarskega leta, 

odvisno od začetka kolesarske sezone, kar je vezano na vremenske razmere; 

- redno tekoče vzdrževanje kolesa skozi celo leto. Sem sodi servisiranje perifernih delov kolesa, 

ki se obrabljajo: zračnice, obroči, gume, zavore, gumice na zavorah, menjalniki, veriga, 

zobčeniki, špice, navoj na krmilu, jeklenice in tehnične nastavitve kolesa; 

- zavorne in menjalne ročke se lahko zamenjajo samo v primeru poškodovanja pri padcu; 

- v servis je vključena zamenjava izrabljenega dela kolesa in delo serviserja; 

V servis niso vključeni: okvir kolesa, števci, krmilo in električni menjalniki. Te dele kolesa 

vzdržuje vsak član društva sam, 

3. člen 

Posamično zahtevo za servisiranje kolesa, vrsto in obseg servisa lahko odobrita le član društva, 

ki ga Upravni odbor pooblasti za odobravanje servisov ali predsednik društva. Pri odobravanju 

obsega in vrste servisne storitve upoštevata tudi društveno aktivnost člana, ki je podal zahtevo 

za servisiranje (strokovno delo, organiziranje prireditev in udeleževanje na društvenih 

prireditvah). Posamično odobritev morata javiti izvajalcu servisiranja še pred izvedbo servisa. 

Da je odobritev servisa s strani oseb iz prejšnjega odstavka nujen pogoj za servisiranje na račun 

društva se predsednik društva dogovori tudi z izvajalcem servisnih storitev. 
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Član društva, ki je pooblaščen za odobravanje servisnih storitev in predsednik društva vodita 

evidenco, komu in kateri dan je bila servisna storitev odobrena. Natančnejša evidenca 

opravljenih servisnih storitev in zamenjanih rezervnih delov se vodi pri izvajalcu servisnih 

storitev in je podlaga za izstavitev računa društvu. 

5. člen 

Ta pravilnik je bil sprejet na občnem zboru društva dne 15. 2. 2019 in velja od dneva sprejema dalje. 
Hrani se v arhivu društva. 
 
 
Trzin,  15. februar 2019 
 

 
Predsednik društva:  
    Marjan Ferkolj 

 

 

 

 

 


