Zapisnik sestanka UO ŠD Turbo M, ki je bil dne 4.11.2014 v
prostorih društva Turbo M
Prisotni: Matjaž Mesojedec, Vesna Mesojedec, Bojan Lampe, Lado Langof, Roman Cankar, Darija
Končan, Samo Mali, Edo Bolkovič, Gorazd Berginc
Upravičeno odsotni: Domen Zalar

1. Pregled sezone 2014 po sekcijah
Tekači
V zadnjih letih se je število tekačev zmanjšalo. Letos sta v društvo prišli dve novi tekačici. Do
novega leta je v planu še nekaj tekov. Ker nimamo vrhunskih tekmovalk/tekmovalcev, je bolj od
tekmovalnosti pomembno druženje in rekreacija.

Kolesarji tekmovalci
ŠD Turbo M je bil v pokalu Slovenije za leto 2014 skupno tretji (skupaj je zbral 3841 točk).
Največ točk sta prinesli Ivica Rakoš in Andreja Trojar, pri moških pa Matej Mihovec, Borislav
Skubic, Bojan Lampe, Milivoj Papič in Anton Govekar. Precej je napredoval Luka Medar.
Na žalost nimamo nobene predstavnice v kategoriji Ženske A in Ženske B. Prav tako nimamo
predstavnikov v kategorijah Masters A in Masters B. Želimo si, da bi imeli v prihodnji sezoni tudi
predstavnice/predstavnike v teh kategorijah.
Največ točk smo zbrali v katogorijah Ženske C, ter Masters F, G in H.

Kolesarji rekreativci
Upad kolesarjev rekreativcev je zaznati že od leta 2009. Največ udeležbe je do Maratona Franja (do
največ 12 kolesarjev na prireditev in še nekaj kolesarjev tekmovalcev), potem se prireditev
udeležujejo le še kakšni trije.

Smučarji tekači
V tej disciplini smo pridobili dva nova smučarja tekača.

Nogometaši
Ker ni bilo sprejetega primernega sporazuma nogometne sekcije z vodstvom društva, je bila
nogometna sekcija ukinjena.
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2. Licence
Za kolesarje tekmovalce, ki so zbrali vsaj 100 točk, je predvideno vračilo štartnin. Tisti kolesarji
tekmovalci, ki so zbrali manj kot 50 točk, bodo morali plačati licenco, razen če so si jo že plačali
sami.
Tekači licence pri Triatlonski Zvezi Slovenije nimajo plačane. Pogovarjali smo se tudi o tem, da bi
morali nagraditi tekače, ki se udeležijo veliko tekem, vendar dokončnega sklepa o tem nismo
dosegli.

3. Finance
Finančno stanje kluba je pozitivna ničla. Plačali smo vse račune. Vsi sponzorji so nakazali
dogovorjene zneske. Nov finančni plan bo narejen spomladi.
Še naprej spodbujamo člane, da v društvo pripeljejo nove sponzorje.
Pogovarjali smo se tudi o davčnih olajšavah za donacije društvu. Spet smo oddali vlogo, da bomo v
seznamu društev, ki jim lahko namenimo do 0,5% dohodnine. Preveriti moramo, ali smo že oz.
kdaj bomo v seznamu teh društev. To bo prišlo v upoštev naslednje leto.
Še enkrat moramo spodbuditi naše člane, da opremo oz. kolesa, tudi pri nakupu iz tujine, kupijo z
računom na davčno številko društva. S tem društvo dobi več vrnjene dohodnine.

4. Plan treningov za leto 2015
Člani društva si moramo bolj prizadevati, da v društvo privabimo mlade ljudi.
Kolesarji rekreativci bodo še vedno vozili na prireditvah Slovenija kolesari (4 maratoni in obvezen
zaključni maraton). Od članov bi morali bolj striktno zahtevati minimalno število udeležbe (5
prireditev).
Podani so bili tudi predlogi, da bi v letu 2015 za popestritev izvajali večdnevne kolesarske treninge
(Zadar, Istra, Dolomiti … ). Na pripravah bi se morali tudi bolj voziti skupaj s tempom, ki bo
ustrezen za vse, oblikovati dve hitrostni skupini, ali pa se počakati.
Predvideno bodo ponovno potekale večdnevne priprave v Zadru konec februarja ali začetek marca.
Tudi priprave v Poreču bodo predvidoma trikrat. Ker naj bi se hotel Parentium odprl šele marca,
bomo verjetno šli v drug hotel (npr. Maestral).
Za zimsko obdobje se predvidevajo tudi izleti z gorskimi kolesi (npr. Slivnica).
Tekači imajo 7 obveznih tekov. Razmišlja se tudi o udeležbi enega maratona v tujini (npr. Zagrebški
maraton, ki bi bil tudi dobra priprava za Ljubljanski maraton).
Govora je bilo tudi o treningih za rekreativce, vendar nismo sprejeli nobenih sklepov.
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5. Članarina za leto 2015, oprema
Ker ima večina članov že kupljene kompletne nove drese, je bil podan predlog, da bi bila za leto
2015 članarina za obstoječe člane spet 20 EUR. Ta predlog je bil izglasovan. Za nove člane
kolesarje ostaja članarina 120 EUR, za ostale pa 20 EUR in dodana oprema, ki jo morajo plačati ob
naročilu. Obstoječi člani bodo opremo naročili po potrebi, vendar se mora oprema naročiti in plačati
že ob plačilu članarine. Članarina se bo pobirala do 31.1.2015. Izjem ne bo.
Govora je bilo tudi o zamenjavi proizvajalca kolesarskih dresov, vendar bi za naročilo v tujino
morali naročiti vsaj 30 kompletov.

6. Klubska novoletna zabava
Podan je bil predlog za klubsko novoletno zabavo v gostilni Štern na Ježici. Predvidena cena je 25
EUR in dodatnih 10 EUR za pijačo, v gostilni Štern. Ker prvotno izžreban datum ni bil več na
razpolago, je bil kot dokončni datum izbran 19.12.2014, rezervacija je plačilo 35 EUR do vključno
15.12 2014.
Na novoletni zabavi ne bomo imeli občega zbora.

7. Ostalo
Naslednji sestanek društva bo predvidoma v začetku februarja 2015, kjer bomo naredili pregled nad
članstvom in uskladili finančni plan.
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