
PROGRAM KD ROG V OBDOBJU 2022-2025 
1. PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA KD ROG IN RAZLOG KANDIDATURE 

 

Sem Andrej Hauptman, s svojo družino živim na Dobenem nad Mengšem. Oba z ženo Tejo sva 

navdušena rekreativna kolesarja. Imava dva otroka, 15-letno hčerko Klaro in 12-letnega sina 

Jakoba, s katerima najraje preživljata skupne trenutke. V Kolesarsko društvo Rog sem vpisan 

od leta 1986, v Rogu sem treniral vse od kategorij dečkov do članske kategorije. Leta 1998 so 

me povabili v italijanski klub Vini Caldirola, s katerim sem v petih letih dosegel vrhunec kariere. 

Kot profesionalni kolesar sem se udeležil vseh treh največjih etapnih dirk - Giro d' Italia, Tour 

de France in Vuelta Espana. Zaradi zdravstvenih težav sem moral leta 2007 predčasno zaključiti 

svojo kolesarsko kariero, saj sem skoraj eno leto preživel v bolnišničnih posteljah. Po okrevanju 

sem se odločil, da ostanem v kolesarskem športu kot trener v matičnem klubu KD Rog. Najprej 

sem treniral člansko ekipo, zatem mlajše člane, v letih 2015 in 2016 pa starejše mladince, med 

katere je spadal tudi Tadej Pogačar. Januarja 2017 sem bil izvoljen za selektorja slovenske 

kolesarske reprezentance elite in že prvo leto dosegli dva vrhunska rezultata. Primož Roglič je 

na svetovnem prvenstvu (Bergen, Norveška) v vožnji na čas osvojil srebrno medaljo, Luka 

Mezgec pa je bil na evropskem prvenstvu na cestni dirki (Herning, Danska) v šprintu prikolesaril 

do petega mesta. V tem obdobju sem se vpisal na Pedagoško fakulteto v Mariboru in marca 

2020 zaključil študij kot diplomirani športni trener. Leta 2019 sem dobil izjemno priložnost 

pridružiti se ekipi UAE Team Emirates, in sicer na mesto športnega direktorja v ekipi, za katero 

sta kolesarila Jan Polanc in Tadej Pogačar. V treh letih je klub s Tadejem Pogačarjem dosegel 

neverjetne rezultate – dvakratna zmaga na Dirki po Franciji, zmaga na dveh kolesarskih 

spomenikih, zmaga na UAE Tour, zmaga na Tirreno-Adriatico, na Dirki po Sloveniji in še bi lahko 

naštevali. Vrh selektorske kariere smo dosegli na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je bila Slovenija 

s Pogačarjevim bronom na cestni dirki in Rogličevo zlato na kronometru najbolj uspešna 

kolesarska država. 

Po olimpijskih igrah sem sklenil, da zaključim petletno selektorsko funkcijo ter se podam 

novemu izzivu naproti – kot predsednik KD Roga. V tem klubu sem odraščal, treniral in se kalil 

tudi za življenje nasploh. Klubu sem bil vedno predan, četudi sem bil vmes v tujini, sem bil s 

klubom povezan tako ali drugače. H kandidaturi me je spodbudilo nekaj klubskih članov, kar mi 

je dalo še posebno motivacijo in zagon za delo.  

 

2. ZAHVALA DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU KD ROG 

Ob tej priliki bi se rad zahvalil Aleksu Štakulu, dolgoletnemu predsedniku kluba. Aleks je klub 

vodil uspešno odgovorno in ga držal nad vodo tudi v časih, ko je bil njegov obstoj vprašljiv. 

 

3. PREDSTAVITEV KD ROG 

• 72-letna tradicija vzgoje in izobraževanja mladih in talentiranih kolesarjev 

• Organizacija največje kolesarske prireditve v Sloveniji Maraton Franja BTC City 

• vrhunski dosežki številnih kolesarjev 

• prvi medalji iz svetovnega prvenstva in olimpijskih iger 

• prestižno priznanje Zlato kolo kolesarjem elite in do 23 let 

• prva ženska ekipa v Sloveniji 

 



Alumni:  Rudi Valenčič, Vinko Polončič, Primož Čerin, Jure Pavlič, Gorazd Penko, Boris Premužič, Robert 
Pinterič, Igor Kranjec, Martin Hvastija, Zoran Klemenčič, Andrej Hauptman, Simon Špilak,  Borut Božič, 
Jure Kocjan, Luka Mezgec, Jan Tratnik, Jan Polanc, Luka Pibernik, Žiga Ručigaj, Polona Bategelj, Karin 
Penko, Eugenia Bujak, Izidor Penko, Žiga Ručigaj in Tadej Pogačar. 
 
Društvo pod svojo streho združuje ekipe:  

- moško člansko kontinentalno ekipo Ljubljana Gusto Santic 
- žensko profesionalno ekipo ALÉ BTC Ljubljana in žensko mladinsko ekipo BTC City Ljubljana 

Scott 
- otroško in mladinsko vrsto Pogi Team Generali 

- amatersko-rekreativno ekipo Ljubljana MigiMigi  
 

4. ORGANIZACIJA PRIREDITEV, TEKEM IN ŠPORTNIH DNEVOV OSNOVNIH ŠOL 

Maraton Franja, kolesarske dirke in kriteriji, šolsko državno prvenstvo v vožnji na čas,  

prireditev za najboljše kolesarje Zlato kolo. 

 

5. VREDNOTE, POSLANTSVO, VIZIJA 

Vrednote: Marljivost, organiziranost, potrpežljivost, vztrajnost, osredotočenost, motiviranost 

fairplay, zagnanost, vera v sebe, vzgoja pred tekmovalnimi cilji, sočutje do pomoči potrebnih, 

ter vračanju okolju, iz katerega prihajamo, so vrednote, ki jih živimo. 

 

Poslanstvo: Navdihovati mlade vseh starosti za marljivost, prizadevnost in prijateljstvo, 

pripravljati jih za odgovorno in realno življenje tako na športnem področju kot sicer. 

 

Vizija:  

• poskrbeti in prizadevati si za varnost najmlajših v klubu, k temu bi pripomogla 

uresničitev projekta, ki smo ga zastavili skupaj z MOL-om, in sicer gre za kolesarski 

center na obrobju Ljubljane, ki bo vseboval zaprti krog za treninge vseh kategorij 

(asfaltiran krog, ciklokros proga in pump track). 

• razvajati s tekmovalnimi rezultati, ostati najboljši kolesarski klub v Sloveniji, mnogi 

kolesarji gredo čez naš proces, uspe le redkim, razvijati jih v odgovorne odrasle osebe 

in jih pripraviti na življenju tudi po končani kolesarski poti,  

• postati razvojni klub v Sloveniji tako v ženskih kot v moških ekipah(valilnica šampionk 

in šampionov),  

• ohraniti enotno in povezano ekipo športnih delavcev in trenerjev, da se bomo na 

delovnem mestu počutili kot družina.  

• Smo eden redkih klubov (kar je pokazatelj, da smo na pravi poti) kot je Tadej Pogačar, 

ki se zaveda, od kod prihaja in sedaj nesebično vrača nazaj v klub. To je ena taka gesta, 

za katero se ostali klubi lahko samo učijo.  

• Naša naloga je, da se nadaljuje z odličnim delom v klubu ter ga na način humanosti še 

bolj trdno postavimo na svetovni kolesarski zemljevid. Vse ekipe so enako pomembne, 

kot je tudi izrednega pomena, da smo vse ekipe z roko v roki ter ponosni en na drugega. 

 

 

 

                    Andrej Hauptman 


