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Vsebina in dosežki v  obdobju 2017-2021 

 

Ženska ekipa BTC City Ljubljana in v nadaljevanju Ale BTC Ljubljana se je v omenjenem obdobju 

udeležila vseh največjih dirk svetovne serije/ World Toura. Celoleten koledar obsega okoli 100 

startov, poleg tega več kot 54 startov World Toura. Dekleta so poleg tega nastopila še na dirkah prve 

kategorije, evropskem, svetovnem prvenstvu ter Olimpijadi. 

Nekdanja BTC City Ljubljana ekipa je v omenjenem obdobju  3x zapored dosegla 7. mesto na  

svetovnih prvenstvih v ekipnih kronometrih (Qatar, Norveška, Avstrija), nato pa še enkrat 7. mesto v 

mešanih štafetah (Anglija) na svetovnem prvenstvu. 

Leta 2017 je ekipa presegla mejo 1000 UCI točk in končala sezono kot 9. na svetovni lestvici, v letu 

2018 pa zasedla 11. mesto na World Tour lestvici. Izredni dosežki v 2018 so bili še, prvič uvrstitev v 

deseterico na dirki Amstel Gorld Race in Valonski puščici ter 4. mesto v ekipnem kronometru v 

Madridu na Vuelti. Eugenia Bujak je v tem letu tudi prvič nastopila v slovenskem reprezentančnem 

dresu ter  osvojila  visoko 7. mesto na EP v kronometru. 

V 2019 gre izpostaviti 6. Mesto Bujakove na evropskih igrah (kronometer) ter 4. Mesto Urše Pintar in 

8. Mesto Urške Žigart na dirki po Bourgosu. 

Na svetovnem prvenstvu v Italiji 2020 je Bujakova dosegla do sedaj najboljšo uvrstitev v kronometru- 

13. mesto ter 14. mesto na cestni dirki, njen uspeh je dopolnila še Urša Pintar s 17.mestom.  Tako 

Bujakova kot Pintarjeva sta bili na končni UCI lestvici kolesark uvrščeni v prvih 60 kolesark na svetu. 

Normo za olimpijado sta dosegli  Eugenia Bujak in Urša Pintar. Zaradi predpisov UCI se je OI udeležila 

lahko samo Bujakova in postavila nov rezultatski  mejnik 19.mesto. To je bil tretji nastop na OI poleg 

Polone Batagelj. Kot država smo na koncu sezone zasedli 14. Mesto, kar nam do sedaj ni še nikoli 

uspelo in je glede na dosedanjo tradicijo ženskega kolesarstva pri nas izredno dobro. 

Letošnje 13. mesto Bujakove na evropskem prvenstvu na cestni dirki v Italiji, 23. mesto Urške Žigart 

ter 28. mesto Špele Kern na SP so še dodatni pokazatelji napredka  slovenskega ženskega kolesarstva.  



Med U23 je nedavno, potencial in motivacijo pokazala Tjaša Sušnik, ki je dirko prve kategorije končala 

na 27. Mestu.  

 

Ocena obdobja 2017-2021 

Slovensko žensko tekmovalno kolesarjenje se je skozi zadnje desetletje pospešeno pričelo 

razvijati. Skladno s strategijo razvoja mednarodne kolesarske zveze, ki spodbuja žensko 

tekmovalno in rekreativno kolesarjenje, smo tudi pri nas stremeli k večji priljubljenosti tega 

športa med ženskami. V zadnjih štirih letih je viden izjemen porast deklet v KD ROG in tudi v 

drugih kolesarskih klubih pri nas. Licenciranih tekmovalk pri nas je trenutno 61. 

Mednarodna kolesarska zveza je pripravila posebne reforme za spodbujanje ženskega 

tekmovalnega kolesarstva ter za doseganje primerljivosti pogojev, ki jih imajo moški 

kolesarji. V tam namen je bila ustanovljena dimenzija UCI Women's  WorldTeam. 

Posledično so se in se bodo kolesarkam odprle večje možnosti za nadaljnji razvoj in možnost 

vstopa v svetovni vrh. Ekipa BTC City Ljubljana je z združitvijo z italijanskim Ale jem vstopila v 

World Tour in tudi našim kolesarkam odprla vrata v najvišjo raven kolesarstva z vizijo 

napredka.  

Eno od vizij ekipe BTC CITY LJUBLJANA pred osmimi leti, da se žensko kolesarstvo med 

mladimi dekleti čim bolj uveljavi nam je uspela. Še posebno, če pogledamo  trenutno število 

kolesark pri nas v KD ROG, v Sloveniji ter  dosedanje uspehe na naših dirkah, ki so plod 

kontinuiranega dela. Nadaljevanje načrtnega dela je nujno potrebno, da perspektivna  

dekleta lahko izkoristijo svoj potencial tudi v bodoče.  Danes imamo v KD ROG poleg  članske 

ekipe Elite, še  zelo aktivna dekleta v vseh mlajših kategorijah. Število deklet v mlajših 

kategorijah, ki redno trenirajo je v vsako leto večje, kar je plod dobrega dela Martina Kraška. 

Temu primerni so bili tudi rezultatski dosežki, saj so dekleta v glavnem zmagovala na večini 

dirk pri nas v vseh kategorijah. Nekajkrat pa so se izkazala tudi na dirkah v naših sosednjih 

državah . 

 

 

Podrobnejši dosežki v omenjenem obdobju članske kategorije Elite  

 

REZULTATI 2017 

9. mesto UCI lestvice in 11. mesto WWT lestvice 

7. mesto- Svetovno prvenstvo v ekipni vožnji, Bergen 

10. mesto- ekipni kronometer, Crescent Women World Cup Vargarda WWT 



 

2. mesto- Eugenia Bujak,  Festival LUX du cyclisme feminin Elsy Jacobs (2.1.)  

2. mesto- Eugenia Bujak,  Omloop van Borsele (1.1) 

4. mesto- Eugenia Bujak, La Madrid Challenge by la Vuelta WWT 

4. mesto- Eugenia Bujak, Grand prix de Plouay WWT 

5. mesto- Urša Pintar, Giro dell Emilia, Italija (1.1) 

18. mesto- Urša Pintar, La Course By Le Tour De France (WWT) 

22. mesto- Urša Pintar, svetovno prvenstvo, Bergen 

26. mesto- Polona Batagelj, svetovno prvenstvo, Bergen 

REZULTATI 2018 

7. Mesto, Svetovno prvenstvo v ekipni vožnji, Innsbruck 

4. Mesto, Madird Challenge by La Vuelta, ekipna vožnja, Španija 

10. Mesto, Crescent Vargarda, ekipna vožnja, Švedska 

UCI razvrstitev na svetovni lestvici: 12. mesto 

Women's world tour razvrstitev: 11. mesto 

4. mesto Eugenia Bujak- Dwars door Vlaanderen 1.1 

9. mesto Eugenia Bujak- Amstel Gold Race WWT 

7. mesto Eugenia Bujak- Evropsko prvenstvo, vožnja na čas 

7. mesto Urša Pintar- Giro dell Emilia 1.1 

12. mesto Urša Pintar- La classique Morbihan 1.1 

REZULTATI 2019 

5. mesto Eugenia Bujak, La Vuelta WWT 

6. mesto Eugenia Bujak, evropske igre, vožnja na čas 

4. mesto Urša Pintar, Vuleta a Bourgos 1.1 

8. mesto Urša Pintar, Grand Prix Plumelec 

REZULTATI 2020 

2. mesto Eugenia Bujak, Giro Rosa, 4.etapa WWT 



13. mesto Eugenia Bujak, Svetovno prvenstvo, vožnja na čas 

14. mesto Eugenia Bujak, Svetovno prvenstvo, cestna dirka 

4. mesto Urša Pintar, Giro dell Emilia 1.1 

17. mesto Urša Pintar, Svetovno prvenstvo, cestna dirka 

REZULTATI 2021 

10. mesto Urša Pintar, Tour de Feminin 2.2 

14. mesto Urša Pintar, Donostia San Sebastian WWT 

17. mesto Urša Pintar, GP Plouay WWT 

6. mesto Eugenia Bujak, GP Plouay WWT 

13. mesto Eugenia Bujak, Evropsko prvenstvo, cestna dirka 

4. mesto Eugenia Bujak, La Classique Morbihan  1.1 

 

Vizija  

Polona Batagelj, Pintar Urša, Špela Kern in Urška Žigart, ki so med prvimi Slovenkami pred 

desetimi leti pričele kot rekreativke, so dokazale, da se s talentom in več let načrtnega dela 

da vstopiti med Elito najboljših kolesark na svetu.  

Glede na trenutno število kolesark v Sloveniji in dosedanje uspehe, ki so plod kontinuiranega 

dela predvsem v KD ROG, imamo prvič v zgodovini možnost izkoristiti priložnost  razvoja in 

nadgradnje ženskega kolesarstva pri nas. Nadaljevanje načrtnega dela je nujno potrebno, da 

perspektivna  dekleta lahko izkoristijo svoj potencial tudi v bodoče.   

Potrebno bo nekako ohraniti  sredstva namenjena ženskemu kolesarstvu, saj  bodo le na ta 

način imele  možnost, da nastopijo na čim večjem številu dirk v tujini. Dana jim bo priložnost 

za napredek ter da se pokažejo pred drugimi ekipami in tako dobijo možnost vstopa v tuje 

ekipe. Vsekakor je za  napredek potreben stalen stik z mednarodno konkurenco ter načrtnimi 

treningi skozi vse selekcije. Srednjeročna  vizija je ustanoviti ponovno kontinentalno ekipo v 

kolikor se bo večalo število kolesark, zbrati v njej vse naj boljše slovenske kolesarke  in jim 

zagotoviti čim več mednarodnih tekmovanj. 

 

Gorazd Penko 

 


