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KOLESARSKO DRUŠTVO FELIXI TRZIN 

Mengeška c. 9 

1236 Trzin 

 

Z A P I S N I K 

 

14. občnega zbora KD Felixi Trzin, ki je potekal dne 15. 2. 2019, s pričetkom ob 19.30 uri, v 

dvorani Marjance Ručigaj, CIH v Trzinu. 

Prisotni: 38 članov KD Felixi Trzin  

Dnevni red: 

 

1. Otvoritev občnega zbora KD Felixi in izvolitev delovnega predsedstva 

2. Izvolitev verifikacijske komisije 

3. Poročilo o delu društva za leto 2018 

4. Finančno poročilo za leto 2018 

5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2018 

6. Predlog razrešnice na delo UO in NO 

7. Predstavitev programa delovanja društva za 2019 

8. Sprejem Pravilnika o servisiranju koles 

9. Predstavitev zakonskih zahtev pri varovanju osebnih podatkov in sprejem Pravilnika o 

varovanju osebnih podatkov ter Sklepa o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih 

podatkov 

10. Izpolnitev nove pristopne izjave za članstvo v KD Felixi 

11. Razno 

 

K 1.  

Predsednik Marjan Ferkolj je pozdravil prisotne člane in predlagal člane delovnega predsedstva. 

Sklep 1: V delovno predsedstvo se imenujejo: 

- Srečko Frantar, predsednik, 

- Tea Korenčan, članica  

- Metka Kralj, članica in zapisnikarica za občni zbor. 

Vsi prisotni so predlagani Sklep 1 soglasno sprejeli. 

 

K 2. 

Predsednik delovnega predsedstva je predlagal izvolitev članov verifikacijske komisije in 

predlagal dnevni red. 

Sklep 2:  V verifikacijski komisijo se imenujta Mare Ručman in Marjeta Rink. 

Vsi prisotni so predlagani Sklep 2 soglasno sprejeli in potrdili dnevni red. 

 

Verifikacijska komisija je ugotovila prisotnost 38 članov KD Felixi. Tako je bil Občni zbor 

sklepčen. 
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K 3.  

Poročilo o delu društva za leto 2018 je podal predsednik društva. V letu 2018 je bilo 

organizirano skupno 73 prireditev in sicer: 54 v društvu organiziranih kolesarskih treningov (50 

cestnih in 4 gorskih), 10 maratonov, 2 veliki društveni kolesarski prireditvi, 2 pohoda, 4 

sezonske kolesarske akcije in 1 občni zbor. Društvo ima 164 članov.  

 

V poročilu je predsednik poudaril predvsem novosti v letu 2018. Prisotne je seznanil, da je v 

letu 2018 Nadzorni odbor Občine Trzin opravil nadzor nad namensko porabo občinskih 

sredstev v KD Felixi za leto 2017. V Končnem poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo 

občinskih sredstev dodeljeni KD Felixi za leto 2017 je očitana nenamenska poraba občinskih 

sredstev za servisiranje koles, pogostitve na prireditvah, pikniki, ipd.. Nadzorni odbor je menil, 

da bi bili navedeni stroški opravičeni le v primeru, da so stroški prej opredeljeni v pogojih 

razpisa in internih aktih društva ter pogodbi med občino in KD Felixi. Za izpolnitev priporočil 

je društvo izdelalo pravilnik o servisiranju koles, Občina Trzin pa je vse predvidene stroške 

navedla v javnem razpisu za sofinanciranje športa v letu 2019.  

 

Pri organiziranju kolesarskih treningov je pohvalil Metko, ki je »postavila na noge« 1. skupino, 

zbrala nove odlične kolesarje, organizirala lepo obiskane torkove runde in s tem odprla nove 

perspektive za kolesarjenje Felixov in Teo, ki je prvo polovico kolesarske sezone marljivo 

organizirala kolesarjenja za 2. skupino. 

 

Felixi so se udeležili 10 javnih maratonov (Velo, Maraton češenj, AJM Team Ride, Maraton 

Krka v Novem mestu, Maraton treh občin Grosuplje, Maraton Franja, Istrski kolesarski 

maraton, Juriš na Vršič, MTB Slavnik, mednarodni maraton Granfondo Stelvio Santini). 

 

Med društvenimi kolesarskimi prireditvami sta bili najpomembnejši dve in sicer Tradicionalni 

kolesarski maraton Pavličevo sedlo (17 udeležencev) in Zaključek kolesarsko pohodniške 

sezone na Krasu (21 udeležencev). 

  

Posebno pohvalo si zaslužijo Tim za vzpon na Stelvio (Granfondo Stelvio Santini, 3. 6. 2018) 

in doseženo 12. mesto skupno in 3. mesto v svoji starostni skupini, od skupaj 1300 kolesarjev 

ter Teja in Ivan, ki sta v enem terminu prehodila svetovno znano pot El Camino de Compostela, 

skupaj 920 km.  

 

Felixi so se udeležili štirih sezonskih kolesarskih akcij Vzponi na Orle, na Mali Lipoglav, na 

Dobeno in na 10 vrhov okoli Ljubljane in treh pohodov(Krasu, Sveti Primož in Dobeno.  

 

V imenu društva se je predsednik zahvalil vsem članom društva, ki so donirali 0,5% svoje 

dohodnine, družbi Rematon za donirana finančna sredstva, kolesarskemu servisu Valy za 

popuste pri nabavi kolesarske opreme in Sadjarju Frutas za donirane banane.  
 

K 4.  

Finančno poročilo za leto 2018 je podal Mitja Omahen, ki skrbi za vodenje poslovnih knjig 

društva. Finančno stanje društva se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 izboljšalo. Društvo 

je zaključilo poslovno leto z največjim  presežkom prihodkov nad odhodki  v svojem delovanju. 

Pomemben vir prihodkov postaja dohodnina, ki je donirana društvu.  

 

Letno poročilo je bilo poslano v pregled nadzornemu odboru društva in bo v določenih rokih 

poslano na AJPES. 
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K 5. 

V imenu nadzornega odbora društva je g. Primož Pinoza podal poročilo o delu 

nadzornega.odbora v letu 2018 in ocenil poslovanje društva kot uspešno. Posebno zahvalo je 

izrekel vsem sodelujočim v komunikaciji z Nadzornim odborom Občine Trzin v času nadzora 

porabe sredstev in ocenil, da je bila le-ta ustrezna. 

 

K 6. 

Predsednik delovnega predsedstva je predlagal sprejem vseh treh poročil in razrešnico UO in 

NO. 

Sklep 3: Občni zbor se je seznanil s Poročilom o delu društva za leto 2018, Finančnim 

poročilom za leto 2018 in Poročilom nadzornega odbora za leto 2018 in jih potrjuje.  

Vsi prisotni so predlagani Sklep 3 soglasno sprejeli in niso imeli pripomb. 

 

Sklep 4: Potrjuje se razrešnica UO in NO. 

Vsi prisotni so predlagani Sklep 4 soglasno sprejeli. 

 

K 7. 

Predsednik društva je predstavil program delovanja društva za leto 2019. V načrtu so zajete vse 

dejavnosti kot prejšnje leto (kolesarski treningi v treh zahtevnostnih skupinah, udeležba na 

javnih maratonih in sezonskih akcijah, gorsko kolesarjenje, pohodništvo…). Od bolj 

pomembnih društvenih kolesarskih akcij je napovedal Kolesarski dan in piknik v Dovgi dolini,  

Maraton Pavličevo sedlo, Kolesarjenje in pohod po Krasu, kolesarski izleti v Izolo, na Bled, na 

Jezersko in Kolesarjenje po trasi velike Franje. 

 

K 8. 

Tea Korenčan je predstavila vsebino Pravilnika o servisiranju koles, ki ga je pripravila v 

sodelovanju s Srečkom. Končno redakcijo pa je opravil predsednik društva. 

Sklep 5: Občni zbor je bil seznanjen s Pravilnikom o servisiranju koles in ga sprejema. 

Vsi prisotni so predlagani Sklep 5 soglasno sprejeli. 

Srečko Frantar, ki je pooblaščen za odobravanje sredstev za servisiranje, je člane pozval, da 

čimprej opravijo letni servis koles. 

 

K 9. 

Z zakonskimi  zahtevami pri varovanju osebnih podatkov in potrebnimi ukrepi je občni zbor 

seznanila Tanja Arh in vsebinsko povzela bistvena določila iz dveh novih aktov društva in 

sicer  Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov in s Sklepom o imenovanju pooblaščene 

osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO). 

Sklep 6: Občni zbor je bil seznanjen s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov in s 

Sklepom o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO) in ju 

sprejema. 

Vsi prisotni so predlagani Sklep 6 soglasno sprejeli. 

 

 

K 10. 

Tanja Arh, ki je zadolžena za aktivnosti v zvezi z izpolnjevanjem Pristopne izjave, je v 

nadaljevanju predstavila vsebino dveh novih Pristopnih izjav za članstvo v KD Felixi. Ena je 

namenjena podaljšanju članstva, druga pa novim članom.  

 

Predsednik je dodatno navzoče seznanil, da je Občina Trzin spremenila način izračunavanja 

sredstev za društva. Pri financiranju se upošteva samo število članov, ki so plačali članarino (do 
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sedaj vsi vpisani člani). Z namenom, da se vplača čim več članarin, bodo članom, ki ne bodo 

plačali članarine in izpolnili pristopne izjave na občnem zboru, položnice in izjave poslane na 

dom. 

 

K 11. 

Razno: 

- Predsednik delovnega predsedstva je prisotne pozval, da se zaradi odstopa dosedanje 

sekretarke Nataše Lukežič, javijo za novo sekretarko ali sekretarja KD Felixi; 

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

strani in FB strani. Določeni so skrbniki za izvajanje kolesarjenja: 

 prva skupina: Metka Kralj,  

 druga skupina: Tea Korenčan,  

 tretja skupina: Marjan Ferkolj, 

 gorsko kolesarstvo in pohodništvo: Stane Lukežič. 

Skrbniki poskrbijo za obveščanje članov svojih skupin, objavljanje fotografij in poročil na 

spletni strani https://felixi.si/ in FB strani KD Felixi. 

- Poročila o udeležbah na maratonih je potrebno javljati Tei ali Marjanu. Do imenovanja nove 

sekretarke, bo vse sezname članov za KD Felixi vodila Tea Korenčan.  

- Metka Kralj, ki je zadolžena za izbiro dizajna in nabavo novih dresov, je predstavila 

aktivnosti v zvezi z izdelavo dresov. Interes za nabavo je izrazilo 15 prisotnih članov. Po 

izbiri dizajna in izdelovalca, bodo izgled novega dresa in vse informacije v zvezi z nakupom  

objavljene na spletni strani KD Felixi.  

 

Občni zbor se je zaključil ob 21:00 uri. 

 

 
Zapisala: Metka Kralj,  podpis  _________________________ 

 

 

Predsednik društva: Marjan Ferkolj, podpis  _________________________ 

 

 

V Trzinu: 16. 2. 2019 


