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KOLESARSKO DRUŠTVO FELIXI TRZIN 

Mengeška cesta 9 

1236 Trzin 

 

Z A P I S N I K 

 

17. občnega zbora KD Felixi Trzin, ki je potekal dne 19. 3. 2022, s pričetkom ob 19.00 uri, v 

dvorani Marjance Ručigaj, CIH v Trzinu. 

Prisotni: 29 članov KD Felixi Trzin  

 

Dnevni red: 

 

1. Izvolitev verifikacijske komisije  

2. Poročilo UO o delu društva KD Felixi za leto 2021  

3. Finančno poročilo za leto 2021 

4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2021 

5. Predlog razrešnice na delo UO in NO za leto 2021  
6. Volitve članov UO in NO za obdobje 2022 do 2026 
7. Program dela društva za 2022 
8. Razno 

 
Po pozdravnem nagovoru je predsednik Marjan Ferkolj predlagal v  delovno predsedstvo 
naslednje člane: 
 

• Srečka Frantarja, predsednik 

• Aleša Rodeta, član 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 verifikacijski komisijo se imenujta Mare Ručman in Marta Ručman. 

Sklep 3 : Sprejme se predlagani dnevni red 

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

 

Verifikacijska komisija je ugotovila prisotnost 27 članov KD Felixi. Občni zbor je bil sklepčen. 
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K 2.  

Poročilo o delu društva za leto 2021 je podal predsednik društva. 

 

K 3.  

Finančno poročilo za leto 2021 je v odsotnosti blagajnika podal g. Primož Pinoza, ki je kot 

predsednik Nadzornega odbora tudi pregledal finančne izkaze društva. Društvo je v letu 2021 

uspešno poslovalo in poslovno leto zaključilo s presežkom prihodkov nad odhodki.  

 

K 4. 

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

odbora v letu 2021 in ocenil, da je društvo uspešno delovalo in doseglo zastavljene cilje.  

 

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 2021, Finančnim 

poročilom za leto 2021 in Poročilom nadzornega odbora za leto 2021 ter razrešnico UO in 

NO in jih sprejema. 

 

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

 

 

K 6. 

Srečko Frantar se je zahvalil dosedanjim članom UO in NO in predstavil predloge za nove 

kandidate za UO in NO za obdobje 2022 do 2026.  

 

Sklep 5:  

 

V Upravni odbor se za obdobje 2022 do 2026 imenujejo: 

 

1. Marjan Ferkolj – predsednik 

      2. Dušan Pristavec - podpredsednik 

3. Metka Kralj - članica in  

4. Mitja Omahna - blagajnik 

 

V Nadzorni odbor se za obdobje 2022 do 2026 imenujejo: 

 

1.Primož Pinoza - predsednik 

2. Srečko Frantar - član 

3. Košir Hotimir - član 

 

Vsi prisotni so predlagani Sklep 5 soglasno sprejeli. 

 

 

 

 

K 7. 
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Predsednik društva je najprej predstavil vsebinski in časovni načrt delovanja društva v letu 

2022.  

V nadaljevanju je bil predstavljen še finančni načrt. Društvo je za izvedbo plana že prejelo 

donacijo občine Trzin. Dodatne finančne vire predstavljajo še plačane članarine, sponzorska 

sredstva in donacija 1 % dohodnine.  

 

 

K 8.  

 

Razno: 

 

- Poziv k plačilu članarine, kdor še ni plačal z nakazilom na TRR; 

- Poziv k odstopu prostega deleža 1% dohodnine društvu KD Felixi; 

- Poziv, da se pravočasno opravi letni servis koles; 

- Poziv za naklonitev donacije ali pridobitev novih sponzorjev; 

- Poziv za novo sekretarko ali sekretarja. Če je kdo pripravljen pomagati naj se javi 

predsedniku;  

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

prijava pri skrbniku skupine, tako za nove kot za obstoječe člane;  

- Naročila za drese zbira Metka Kralj (dizajn je nespremenjen). Izvedeno bo, ko bo vsaj 

pet naročil; 

- Poročila o udeležbah na maratonih se sporoča Tei ali Marjanu. Dokler ne najdemo 

nove sekretarke, bo Tea vodila vse sezname za KD Felixi  

 

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

udeležbo in udeležence povabil na klepet in pogostitev. 

 

 

 

Občni zbor se je zaključil ob 21:00 uri. 

 

 
Zapisala: Metka Kralj,  podpis  _________________________ 

 

 

Predsednik društva: Marjan Ferkolj, podpis  _________________________ 

 

 

V Trzinu: 19. marec 2022. 


