
Program 
kolesarsko-tekaške sekcije 
ŠD Partizan Dolsko 2016 

Cilji 

● druženje: 
○ udeležba na športno-rekreativnih prireditvah, pohodih, 
○ skupna vadba, 
○ športni izleti, 
○ piknik KTS. 

● organizacija prireditev (društvene prireditve): 
○ Gorski tek in pohod na Murovico, 
○ Gozdni tek okoli Ajdovščine, 
○ Izleti na Janče z 12 ur vzponov in piknikom, 
○ Novoletni tek, 
○ Juriš na 4. 

● promocija športa, zdravega načina življenja, privabljanje mladih za športne aktivnosti, 
● urejanje tekaških poti v okolici Dolskega (območje Ajdovščine, Murovice, Savske ravnice …), 
● delo z mladimi v obliki krožkov. 

Koledar prireditev 

Št.  Prireditev  Zvrst  Dan  Datum  Teden  Komentar 
1  14. Gorski tek in pohod na Murovico  gorski tek  sob.  26.3.16  13  društvena 
2  Mali kraški maraton  tek  ned.  27.3.16  13  skupinska prijava 
3  Maraton Velo  kolo  ned.  10.4.16  15*  skupinska prijava 
4  5. Gozdni tek okoli Ajdovščine  gozdni tek  ned.  14.4.16  17  društvena 

5A  Kolesarski izlet na Janče - začetek akcije  tek/kolo/pohod  ned.  1.5.16  18  društvena 
6  Tek trojk  tek  sob.  7.5.16  19  skupinska prijava 
7  piknik KTS  tek/kolo  sob.  21.5.16  21*  društvena - interna 
8  DM tek za ženske  tek  sob.  28.5.16  22*  skupinska prijava 
9  Maraton Franja  kolo  ned.  12.6.16  24  skupinska prijava 

10 12 ur vzponov na Janče tek/kolo ned. 19.6.16 25 društvena 

11  Maraton Alpe  kolo  ned.  3.7.16  27*  skupinska prijava 
12  Tek štirih srčnih mož okoli Boh. jezera  tek  sob.  7.8.16  32*  skupinska prijava 
5B  Kolesarski izlet na Janče - konec akcije   tek/kolo  sre.  31.8.16  36  društvena 
13  13. Vzpon v Zagorico  kolo vzpon  ned.  4.9.16  36  skupinska prijava 
14  21. Ljubljanski maraton  tek  ned.  30.10.16  44  skupinska prijava 
15  27. Novoletni tek Dolsko  tek  pon.  26.12.16  53  društvena 

OPOMBA: * Vsi datumi prireditev še niso znani, zato jih je potrebno preveriti še v javnih občilih. 

Drugo 

Za člane se organizira tudi piknik bodisi na ŠRC Korant bodisi kot zaključek akcije Izleti na Janče s piknikom na 
Jančah, kamor se lahko povabi tudi tiste, ki kakorkoli pomagajo pri organizaciji društvenih prireditev in niso člani KTS. 

Pravilnik 

Sekcija deluje po načelu vzajemnosti, zato je vsak član dolžan sodelovati pri organizaciji društvenih 
kolesarsko-tekaških-pohodniških prireditev, sicer mu pravice iz članstva ne pripadajo oz. ne pripadajo v celoti, o 
čemer odloča odbor. 
 
Odbor sestavljajo (9): Jernej Rebolj (vodja), Matevž Bokalič, Marko Bokalič, Dušan Pustotnik, Nika Rovšek, Miha 
Bandalo, Aleš Levstek, Boštjan Repanšek, Jelka Runtas (člani). Sklepi so veljavni, če se z vsebino strinja večina. O 
sklepu se mora opredeliti vsaj 5 članov odbora. 
 
Vsak član, ki se odloči iti na poljubno javno kolesarsko, tekaško ali pohodniško prireditev, je o tem preko e-naslova 
sddolsko.kts@gmail.com dolžan obvestiti ostale člane in s tem praviloma prevzame vlogo kontaktne osebe za obisk 
tega dogodka (s tem sekcija promovira druženje in udeležbo na prireditvah). 
 
Članstvo v KTS je v posebnih primerih možno tudi pod drugimi pogoji, o katerih odloča odbor (na ta način se npr. 
pokrije večje sponzorje). 
 
Za prijavo na (poljubno) prireditev se šteje, da se član prijavi pod ŠD Partizan Dolsko ter za to prireditev predloži 
potrdilo o plačilu prijavnine oz. da so objavljeni rezultati, kjer je moč preveriti udeležbo in zastopanost – to je pogoj 
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za vračilo prijavnine. V primeru, da član ne izkoristi prijavnine, ki je bila plačana v okviru KTS, se prijavnino kljub 
temu obravnava kot izkoriščeno. 
 
Članstvo KTS se razširi tudi na pohodnike. Njihove ugodnosti so prijavnine na pohode in hrana v planinskih 
postojankah na podlagi računov. 
 
Vračilo prijavnin se izvede praviloma v drugi polovici leta: predvidoma pred kolesarskim vzponom v Zagorico ter na 
sestanku pred novoletnim tekom. 
 
Če je posameznik ob koncu leta prekoračil max vsoto plačanih prijavnin, vrne razliko, lahko pa se odbor  odloči 
drugače (ali se tako odločijo člani sekcije sami, tako kot npr. za leto 2015). Prekoračene prijavnine se prenesejo v 
leto 2016. 
 
Vsakemu članu se posreduje vsa e-pošta z e-naslova sddolsko.kts@gmail.com, s čimer je omogočena korespondenca 
med vsemi člani KTS. 

Članarina 

Članarina za aktivne člane (s članskimi pravicami in dolžnostmi): 
● 40 € za zaposlene (dijaki, študenti in upokojenci 30 €)  

○ Član je oproščen prijavnine za društvene prireditve ter vzpon v Zagorico ter Tek trojk. 
○ Član ima plačane prijavnine za poljubne prireditve v skupni vrednosti do 80 € (v vsoto ne štejejo 

zgoraj omenjene prireditve). 
○ Član lahko brez doplačila koristi obisk društvenega fitnesa enkrat na teden (ali ima 50% popust za 

obisk fitnesa večkrat na teden) ali pa koristi društveno prenosno karto za plavanje. 
Članarina za nove člane v letu 2016 (člani, ki v letu 2015 niso bili člani): 

● 40 € za zaposlene (dijaki, študenti in upokojenci 30 €) 
○ Član ima plačane prijavnine za poljubne prireditve v skupni vrednosti do 40 € (v vsoto se štejejo tudi 

društvene prireditve in Vzpon v Zagorico.) 
○ S sodelovanjem pri organizaciji društvenih prireditev v tekočem letu si lahko član pridobi pravice 

aktivnega člana, o čemer odloča odbor. 
Komu se prizna aktivno članstvo (za preteklo leto), do konca leta 2015 oz. do prve prireditve iz koledarja  doreče 
odbor. 
 

Član Članarina Vsota plač. 
prijavnin Opomba 

aktivni 40 (30) € 80 € V vsoto ne štejejo društ. prireditve, tek trojk in vzpon v Zagorico. 
novi 40 (30) € 40 € V vsoto se štejejo vse prireditve. 

Plačilo članarine 

Članarina za leto 2016 se poravna načeloma do prve prireditve iz koledarja. Če član plača članarino kasneje kot 
30.6.2016, se šteje kot da je novi član. Če član koristi ugodnosti aktivnega članstva, plača članarino pred koriščenjem 
le-te.  
 
Članarina se nakaže na društveni poslovni račun, odprt pri Novi ljubljanski banki: 

SI56 0201 9001 4459 412 
Športno društvo Partizan Dolsko 
Dolsko 55, 1262 Dol pri Ljubljani 

Za namen se napiše: "Članarina KTS 2016", ime in priimek člana. 
Primer: Članarina KTS 2016 Janez Novak 

Vadnina 

V primeru, da član vadi tudi v vadbeni skupini v telovadnici/fitnes sobi, je potrebno v skladu z določili pogojev vadbe 
na nivoju društva doplačati vadnino v višini 20 eur. 

Organizacija sekcije 

Vodje prireditev/programov: 
● Gorski tek in pohod na Murovico Matevž Bokalič 
● Gozdni tek okoli Ajdovščine Boštjan Repanšek, Jernej Rebolj 
● Izleti na Janče Aleš Levstek 
● 12 ur vzponov na Janče Boštjan Repanšek 
● Novoletni tek Marko Bokalič, Jernej Rebolj 
● Juriš na 4 Jernej Rebolj 
● Piknik na Korantu Miha Bandalo 
● predstavnica sekcije pohodnikov Maja Zavrl 

 
Prijave na prireditve s koledarja (poskrbeti za zbiranje skupinskih prijav, pridobitev uradnega računa): 

● kolesarske Aleš Levstek, Marko Bokalič 
● tekaške Jernej Rebolj, Nika Rovšek 
● plačila skupinskih prijav Miha Bandalo 
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