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KOLESARSKO DRUŠTVO FELIXI TRZIN 

Mengeška cesta 9 

1236 Trzin 

 

Z A P I S N I K 

 

15. občnega zbora KD Felixi Trzin, ki je potekal dne 18. 1. 2020, s pričetkom ob 19:00 uri, v 

dvorani Marjance Ručigaj, CIH v Trzinu. 

Prisotni: 39 članov KD Felixi Trzin  

 

Dnevni red: 

 

1. Izvolitev verifikacijske komisije  

2. Poročilo UO o delu društva KD Felixi za leto 2019 

3. Finančno poročilo za leto 2019 

4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2019 

5. Predlog razrešnice na delo UO in NO za leto 2019 

6. Predstavitev programa delovanja društva za 2020 in razlogov za dvig članarine 

7. Poročilo o letošnjem nadzoru porabe občinskih sredstev v KD Felixi za leto 2018 

8. Imenovanje nove članice Upravnega odbora KD Felixi 

9. Razno 

 

 

Po pozdravnem nagovoru je predsednik Marjan Ferkolj predlagal v  delovno predsedstvo 

naslednje člane: 

 

 Zorana Rinka, predsednik, 

 Teo Korenčan, članica in 

 Metko Kralj, članica in zapisnikarica za občni zbor. 

 

Sklep 1: Delovno  predsedstvo je bilo soglasno izvoljeno. 

  

K 1. 

Predsednik delovnega predsedstva je predlagal izvolitev članov verifikacijske komisije in 

predlagal dnevni red. 

Sklep 2:  V verifikacijsko komisijo se imenujeta Mare Ručman in Marjeta Rink. 

Sklep 3 : Sprejme se predlagani dnevni red 

Vsi prisotni so predlagani Sklep 2 in Sklep 3 soglasno sprejeli. 

 

Verifikacijska komisija je ugotovila prisotnost 39 članov KD Felixi. Občni zbor je bil sklepčen. 
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K 2.  

Poročilo o delu društva za leto 2019 je podal predsednik društva. V letu 2019 je bilo v KD 

Felixi organiziranih  ali zabeležena udeležba članov na skupno 66 prireditvah in sicer: 51 v 

društvu organiziranih kolesarjenj (49 cestnih in 2 gorski), 6 maratonov, 3 velike društvene 

prireditve, 4 pohode, 2 sezonski kolesarski akciji in 1 občni zbor.  

 

Za vse zainteresirane kolesarje so bili v začetku leta 2019 pri podjetju Žolna izdelani novi dresi. 

Upravni odbor ugotavlja, da navedeno število aktivnosti, organiziranih v letu 2019 več kot 

opravičuje nadaljnje delovanje društva. 

 

V društvu KD Felixi je bilo v začetku leta 2020 evidentiranih 73 članov, kar je za 91 manj od 

lanskih 164. Do tako velikega zmanjšanja je prišlo, ker smo v začetku 2019 na podlagi zahtev 

evropske uredbe o varovanju osebnih podatkov (GDPR) vsem 164-im članom društva poslali 

v podpis izjave s katerimi so potrdili, da želijo še naprej ostati člani KD Felixi in soglašali, da 

sme društvo še naprej hraniti njihove osebne podatke in jih uporabiti za obveščanje o društvenih 

dogodkih. Do izteka leta 2019 je izjave podpisalo in vrnilo 73 članov, 91 pa ne. To pomeni, da 

teh 91 ne želijo biti več člani našega društva in da društvu ne dovolijo nadaljnje uporabe 

njihovih osebnih podatkov. V evidenci so se ohranili  osebni podatki 73-ih članov, ki so s tem 

soglašali in plačali članarino, ostali so bili brisani iz evidence. 

 

V letu 2019 smo imeli ponoven obsežen in temeljit pregled namenske porabe občinskih sredstev 

za leto 2018, ki ga je izvedel NO Občine Trzin. Več informacij je podano pod 7. točko dnevnega 

reda. 
 

Redno dejavnost predstavljajo društveni kolesarski treningi (51 organiziranih kolesarjenj). Ti 

treningi so bili organizirani v treh zahtevnostnih skupinah za cestne kolesarje v okolici Trzina 

in širše po Sloveniji. V disciplini gorsko kolesarjenje sta bili organizirani 2 kolesarjenji. Na 

»19-ih torkovih rundah« in 14-ih vikend kolesarjenjih je udeležba dosegla 5,9 kolesarjev na 

posamičen trening. Med kolesarjenji je bilo tudi nekaj zanimivih in za mnoge kolesarje novih 

tras: Zasavska Sveta gora, Kolesarjenje po Kočevskem, Kolesarjenje na Bloke, Soriška planina 

in Bled, Pontebba in Nevejsko sedlo v Italiji. Tea je skozi celo sezono organizirala 13 lepih 

kolesarskih izletov za 2. skupino in na njih tudi beležila solidno udeležbo. Kolesarjenje na 

Jezersko je organizirala za 1. in 2. skupino. Obe vodji skupin sta si za predano delo zaslužili 

javno pohvalo in simbolno nagrado. Prav tako sta si za izkazano pripadnost zaslužila javno 

pohvalo in simbolno nagrado člana obeh skupin z največjo udeležbo, Dušan in Zdravko. 

 

Posebno pohvalo si je zaslužil član Tim Podlogar, ki je 2. junija 2019, v Bormiu na 

mednarodnem maratonu Granfondo Stelvio Santini, ki se ga vsako leto udeleži več kot 3 tisoč 

kolesarjev na najdaljši razdalji 145 km zasedel skupno tretje mesto in drugo mesto v svoji 

kategoriji. Vzpon na Stelvio so lani zaradi prevelike količine snega zamenjali trije vzponi 

Teglio, Mortirolo in Cancano (skupaj 3.240 vm).  

 

Čestitke si je zaslužila tudi mlada članica Živa Mesar, ki je na Malem maratonu Franja (97 km) 

9. 6. 2019 dosegla skupno 15. mesto in 5. mesto v svoji kategoriji Ženske A.  

 

Med društvenimi kolesarskimi prireditvami so bile najpomembnejše Tradicionalni kolesarski 

maraton Pavličevo sedlo - Srečkov maraton, Kolesarski dan Felixov in piknik ter Zaključek 

kolesarske sezone na Krasu. Vse tri prireditve so bile odlično organizirane in obiskane. 
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Nekaj članov društva je skozi celo kolesarsko sezono zbiralo vzpone na Mali Lipoglav in na 

Dobeno. Na Malem Lipoglavu sta naša člana Rafaela in Hotimir dobila zlati medalji za 

doseženo število vzponov, za vzpone na Dobeno pa sta si prislužila platinasto medaljo Marjeta 

in Vinko. 

 

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

dohodnine, dužbam Rematom, Tadej Pregel s.p. in RMJ Anžur KD za donirana finančna 

sredstva ter članu Stanetu, ki jih je pridobil. Zahvala gre tudi kolesarskemu servisu Valy za 

popuste pri nabavi kolesarske opreme. 
 

K 3.  

Finančno poročilo za leto 2019 je podal Mitja Omahna, ki skrbi za vodenje poslovnih knjig 

društva. Društvo je poslovno leto zaključilo s presežkom prihodkov nad odhodki. Letno 

poročilo in finančni izkazi so bili poslani v pregled nadzornemu odboru društva in bodo v 

določenih rokih oddani na AJPES. 

  

K 4. 

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

odbora v letu 2019 in ocenil poslovanje društva kot uspešno.  

 

K 5. 

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

NO. 

Sklep 4: Občni zbor se je seznanil s Poročilom o delu društva za leto 2019, Finančnim 

poročilom za leto 2019 in Poročilom nadzornega odbora za leto 2019 in jih sprejema. 

 

Vsi prisotni so predlagani Sklep 4 soglasno sprejeli in niso imeli pripomb. 

 

Sklep 5: Potrjuje se razrešnica UO in NO za leto 2019. 

Vsi prisotni so predlagani Sklep 5 soglasno sprejeli. 

 

K 6. 

 

Predsednik društva je najprej predstavil vsebinski in časovni načrt delovanja društva v letu 

2020. V načrtu so zajete vse dejavnosti kot prejšnje leto (kolesarski treningi v več zahtevnostnih 

skupinah: 1. skupina - skrbnica Metka Kralj, 2. skupina - skrbnica Tea Korenčan in 3. skupina 

- skrbnik Marjan Ferkolj), udeležba na javnih maratonih in sezonskih akcijah ter gorsko 

kolesarjenje in pohodništvo pri katerih je skrbnik Stane Lukežič. Če bo izkazan zadosten 

interes, bomo tekom kolesarske sezone oblikovali še eno skupino, ki bo umeščena med 1. in 2. 

skupino in ji določili skrbnika. 

 

Od bolj pomembnih društvenih kolesarskih akcij je napovedal Kolesarski dan in piknik v Dolgi 

dolini, Maraton Pavličevo sedlo ter Kolesarjenje in pohod po Krasu. Med novostmi je 

ustanovitev hitre skupine, ki jo bodo sestavljali predvsem mlajši, odlično pripravljeni kolesarji. 

Vodil jih bo Tim Podlogar. Načrtuje se izvedba kolesarskih vikend izletov po Sloveniji po novih 

destinacijah: slovensko Primorje, Rogla, Pohorje, Strma Reber, Lisca, celjski hribi (Svetina – 

Šmohor - Celjska koča),  daljše ture v Alpah in druge nove trase na pobudo članov skupin. 

Skrbniki: Metka Kralj, Dušan Pristavec, Tim Podlogar in po dogovoru tudi ostali člani. Za 

izvedbo Kolesarjenja po trasi velike Franje sta zadolžena Janez Jeromen in Tanja Arh. V planu 
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je prvič izvedba kolesarjenja v tujini: podaljšan vikend v Dolomitih ali italijanski trojček 

(Stelvio, Gavia, Mortirollo) ali vzpon na Grossglocner (Avstrija). Skrbniki: Metka Kralj, Dušan 

Pristavec, Tim Podlogar in po dogovoru tudi ostali člani. V drugi skupini je poleg standardnih 

kolesarskih tras predvidena nova destinacija Kolesarjenje na Bled in ponovitev Kolesarjenja na 

Jezersko. 

 

Nova dejavnost je organizirano izvajanje smučarskih tekov izven kolesarske sezone, v 

organizaciji Tanje Arh in Janeza Jeromna. Pri pohodnikih bomo poleg že obstoječe skupine z 

zmernim tempom hoje organizirali še eno skupino s hitrim tempom, pri kateri je bil za skrbnika 

določen Dušan Pristavec. 

 

V nadaljevanju je bil predstavljen še finančni načrt. Društvo bo za izvedbo plana predvidoma 

prejelo donacijo občine Trzin in plačane članarine. Člani Upravnega odbora so sprejeli sklep, 

da se za leto 2020 poviša članarino na naslednji način: z letom 2020 se poviša članarina na 15 

EUR letno za vse člane društva, ki so v letu za katero se plačuje članarina stari do 64 let, za 

tiste člane, ki bodo v letu za katero se plačuje članarina napolnili 65 let ali več, pa članarina 

ostane nespremenjena tj. 10 EUR letno. 

 

K 7. 

V letu 2019 je bil izveden ponoven obsežen in temeljit pregled namenske porabe občinskih 

sredstev za leto 2018, ki ga je izvedel NO Občine Trzin. V končnem poročilu je NO enako kot 

prejšnje leto podal mnenje, da uporaba občinskih sredstev za plačilo servisiranja koles ne 

predstavlja njihove namenske porabe, ker servisiranje ne spada v dejavnost kolesarjenja. Prav 

tako NO meni, da preostanek odobrenih sredstev ni bil porabljen namensko, saj je bil denar 

porabljen v veliki meri za plačilo hrane in pijače na društvenih prireditvah, kar naj ne bi bilo v 

skladu z javnim razpisom niti z občinskimi predpisi. Mnenju, da servisiranje koles ne spada v 

dejavnost društva smo ostro nasprotovali in prav tako temu, da poraba občinskega denarja za 

okrepčila udeležencev na društvenih prireditvah predstavlja nenamensko porabo oz. nasprotuje 

občinskim predpisom. NO je dosegel, da je občina v javnem razpisu za pridobitev občinskih 

sredstev v letu 2020 porabo odobrenega denarja za reprezentanco tj. za okrepčila vsem 

društvom omejila na 20% odobrenih sredstev.  

 

 

K 8.  

Predsednik društva je predlagal imenovanje nove članice Upravnega odbora KD Felixi. 

Sklep 6: V Upravni odbor KD Felixi se imenuje Metka Kralj. 

Vsi prisotni so predlagani Sklep 6 soglasno sprejeli. 

 

K 9. 

Razno: 

 

- Predsednik društva je prisotne člane pozval za pridobitev donacij. Na javnem razpisu za 

občinska sredstva za leto 2020 se pričakuje približno za polovico manj občinskih sredstev 

kot doslej, ker se je število članov približno razpolovilo (v 2019 se nam je vrnilo le okrog 

50% podpisanih izjav, da do sedaj evidentirani člani želijo ostati člani KD Felixi še naprej 

in samo teh 50% je tudi plačalo članarino), zato  so bili pozvani člani, ki so sposobni dobiti 

donacijo za KD Felixi, da se angažirajo za pridobitev teh donacij (povežejo z UO) in naj 

tisti, ki imajo še prost delež dohodnine za doniranje (0,5%) le-to donirajo društvu KD Felixi.  
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- Društvo še vedno nima sekretarke. Predsednik delovnega predsedstva je pozval prisotne, 

naj se kdo prijavi za novega sekretarja ali sekretarko. 

 

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

strani in FB strani. Skrbniki poskrbijo za obveščanje članov svojih skupin, objavljanje 

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

 

- Za sodelovanje v posamični skupini v novi kolesarski sezoni je potrebna predhodna prijava 

pri skrbniku skupine, tako za nove kot za obstoječe člane, saj v skupinah lahko v novi sezoni 

pride do sprememb v članstvu. Za 1. skupino bo Obrazec za prijavo objavljen tudi na spletni 

strani. Informacijo je predstavila Metka. 

 

- Udeleženci so bili vprašani po interesu za nakup novega dresa v dizajnu dresov, ki so bili 

izdelani preteklo leto 2019. Naročila zbira Metka. Skupinsko naročilo pri Žolni se izvede, 

če bo naročenih vsaj pet kompletov letnih dresov. 

 

- 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.  

 

- Prisotni so bili pozvani, naj peljejo kolo čimprej na letni servis sedaj preko zime, ker bo 

spomladi na servisu gneča in bo treba na izvedbo servisa čakati. 

 

- Prejšnji dolgoletni predsednik Felixov Srečko Frantar je orisal najpomembnejše dosežke v 

preteklosti (Kriterij Trzina 2003 in 2004) in pohvalil sedanje delo in organiziranost društva. 

  

Predsednik delovnega predsedstva je zaključil uradni del občnega zbora, se zahvalil za udeležbo 

in udeležence povabil na klepet in pogostitev in jih informiral, da je pogostitev pripravil Stane 

Lukežič.  

 

Občni zbor se je zaključil ob 21:00 uri. 

 

 
Zapisala: Metka Kralj,  podpis  _________________________ 

 

 

Predsednik društva: Marjan Ferkolj, podpis  _________________________ 

 

 

V Trzinu: 20. januar 2020 


