
ZAPISNIK 
občnega zbora Kolesarskega kluba Medvode 

 
ki je bil v torek, 12.2.2019, v prostorih OŠ Preska. Udeležilo se ga je 39 članov. 
 
Dnevni red: 

1. Otvoritev in izvolitev delovnega predsedstva 
2. Predlog in potrditev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika občnega zbora za leto 2018 
4. Predstavitev poročil: 

 Predsednika 
 Blagajničarke 
 Nadzornega odbora 

5. Predlog programa za leto 2019 
6. Članarina (15 EUR) 
7. Razno 

 
Ad1 
Predsednik Mirko Plazar je pozdravil navzoče in predlagal delovno predsedstvo: Borisa Mumlek 
kot predsednika in članici Klančar Ireno in Košir Andrejo. Prisotni so predlog potrdili. Zapisnikar je 
Romana Mumlek. 
 
Ad2 
Boris Mumlek je prebral dnevni red in prisotni so ga potrdili. 
 
Ad3 
Prisotni člani so soglasno potrdili Zapisnik za leto 2018, ki je objavljen na spletni strani kluba. 
 
Ad4 
Sledila je predstavitev poročil: 
Poročilo predsednika Mirka Plazarja: 
Člani kluba so se udeleževali naslednjih dogodkov: s 1.1. je začel sezono Matija Nemec z vzponom 
na Krim, pohod na Sv. Jakoba, pomoč pri izvedbi kolesarske dirke po Izoli, udeležba na nočnem 
pohodu TD Žlebe, s kolesi v Radovljico na praznik čokolade, spomladanski izlet v Gradež, 
udeležba pri odprtju nadvoza čez avtocesto Voklo-Šenčur, kolesarjenje iz Medvod v Bovec, 20. 
vzpon na Katarino – prvič ne-tekmovalno, sodelovanje pri varovanju na dirki po Sloveniji, udeležba 
7-ih članov na večdnevnem Čiker maratonu po Srbiji in Črni gori; 8 članov je kolesarilo iz Medvod 
v Rim, kolesarski izlet na Bled, kolesarski piknik na Branovem, jesenski kolesarski izlet v Vipavski 
Križ, pomoč pri prireditvi »7. noč parkeljnov v Goričanah«, smučanje v Dolomitih – Alta Badia, 
pohod po Polhograjskih dolomitih, srečanje na kuhančku ob zaključku leta – tokrat z ladjico po 
Ljubljanici. 
Na Youtubu Medvoške TV se lahko ogleda prispevke: 20. vzpon na Katarino, teden mobilnosti in 
zaključek akcije 60. vzponov na Katarino. 
Poročilo blagajničarke Jelke Sušnik: 
Stroški v letu 2018 iz naslova nabave pokalov, dresov, hrane za tekmovalce Vzpona, vzdrževanja 
internetne strani, piknika, občnega zbora, bančnih stroškov, izdelave zaključnega računa in še nekaj 
drugih, so skupaj znašali 3.867,81 €; prihodki iz naslova članarine, sredstev Občine za kolesarsko 
tekmo in akcijo 50 vzponov, startnine,  spremstvo kolesarjev v Izoli in prispevkov članov ter 
donatorjev pa so znašali 3.950,76 € 
Poročilo nadzornega odbora je podal Domin Košir: 
Pri pregledu poslovanja ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 
 



Ad5 
Predlog programa za leto 2019 je predstavil Mirko Plazar: 
Akcija 50 vzponov na Katarino se začne s 1. marcem in traja do 31. oktobra; 
letos bo 21. Vzpon na Katarino – ponovno rekreativnega značaja; 
Tudi letos bomo člani kluba pomagali pri varovanju kolesarske dirke v Izoli; 
Organizirani bodo kolesarski izleti, o katerih bodo člani obveščeni sproti. 
 
Ad6 
Članarina za leto 2019 je nespremenjena, to je 15 €. 
 
Razno 
Podan je predlog za nabavo novih džubinov ( kolesarskih jaken ). 
 
 
 
Medvode, 17.2.2019 
 
 
Predsednik občnega zbora     Overiteljici 
 
Boris Mumlek       Irena Gerl Klančar 
 
        Andreja Košir 
 
 
 
Zapisala 
 
Romana Mumlek 
 
 
 

 


