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Spoštovani ! 

Nekaj več kot tri leta je poteklo od našega zadnjega občnega zbora.  Zaznamovalo 

ga je burno in zanimivo obdobje, v katerem je žal epidemija Covida precej otežila 

naše normalno delo in aktivnosti kolesark in kolesarjev. Toda kljub temu se nismo 

predali, saj so se v okviru razpoložljivih možnosti nadaljevali treningi in 

tekmovanja. V lanskem letu smo celo edini uspeli izpeljati veliko prireditev v 

skladu z previdnostnimi ukrepi Maraton Franja BTC City in še pred tem v javnosti 

odmevno čistilno akcijo pod naslovom Očistimo Franjo. In ne samo to. Vsako leto 

smo uspeli izvesti v organizaciji društva tudi vsa naša tradicionalna kolesarska 

tekmovanja za različne starostne kategorije kolesark in kolesarjev. Vesel sem, da 

imamo v društvu že 450 aktivnih članov in ob podpori Mestne občine Ljubljana 

in družbe BTC City ter ostalih sponzorjev uspešno nadaljujemo z normalnim 

delom in  vidnimi dosežki naših kolesark in kolesarjev tako doma kot tudi v tujini. 

To je rezultat načrtnega in marljivega dela vseh naših trenerjev in vseh tistih v 

klubu, ki skrbijo za ustrezno tehnično izvedbeno podporo. Vsem velika hvala. 

Tako lahko govorimo o Rogovi šoli, ki zajema ne samo dečke in deklice, mladince 

in mladinke ampak se njihove kolesarske veščine nadaljujejo v ženski in moški 

članski ekipi. Veliko pozornosti namenjamo tudi rekreativnim kolesarjem in 

varnemu načinu kolesarjenja v okviru vsako letne šolske akcije Varno na kolo. 

Prav osnovne šole so tudi naša osnova pri iskanju novih in novih kolesarskih 

talentov. Nobeno presenečenje ni, da z dobrim delom v vseh tekmovalnih 

sekcijah beležimo zavidljive tekmovalne dosežke, ki so tudi razvidni iz 

predloženih poročil trenerjev posameznih sekcij. 

Zato moram še posebej izpostaviti našega svetovnega asa Tadeja Pogačarja, ki 

je z devetimi leti prav v Rogu prvič sedel na kolo. Trenerji Miha Koncilija, Tomaž 

Kališnik, Sebastjan Bauman, Gašper Modic, Andrej Hauptman in Marko Polanc 

so ga vzpodbujali ter odkrili njegov talent. Njegov slogan »Nikoli ne odnehaj in 

nikoli se ne predaj!« je izoblikovalo okolje, v katerem je odraščal in se znojil. In 

veseli nas, da Tadej v vlogi najboljšega kolesarja na svetu ohranja svojo osnovno 

vez z Rogom, kar potrjuje z njegovim pokroviteljstvom in  finančno podporo 

sponzorskih sredstev za ustvarjanje mladih talentov v otroški in mladinski ekipi 

Pogi Team Generali, ki vključuje v svoje vrste vse kategorije dečkov in deklic ter 

mlajše in starejše mladinke in mladince.  Velika hvala ti Tadej, radi te imamo in 



ponosni smo nate in tvoje uspehe. Kraljuj še dolgo na Olimpu slovenskega in 

svetovnega kolesarstva. 

Naše društvo ima 72 letno tradicijo vzgoje, izobraževanja in odraščanja 

talentiranih kolesarjev, tako v obdobju legende Zvoneta Zanoškarja dolgoletnega 

direktorja društva, kot so Primož Čerin, Jure Pavlič, Rudi Valenčič, Franc Škrlj, 

Gorazd Penko, Boris Premužič, Martin Hvastija, Zoran Klemenčič, Andrej 

Hauptman, Borut Božič, kot tudi kasneje Tadej Pogačar, Jure Kocjan, Luka 

Mezgec, Jan Tratnik, Jan Polanc, Simon Špilak in Luka Pibernik. Žal zaradi virusa 

nismo uspeli obeležiti okroglo obletnico ob 70. letnici s primerno prireditvijo in 

razstavo, kjer bi zaslužnim posameznikom za tekmovalne dosežke podelili tudi 

primerna društvena priznanja in častna članstva. To  bomo nadoknadili. 

Zato pa smo letos uspešno izvedli že 40.-ti Maraton Franja BTC City in ob tej 
priložnosti se moram še posebej zahvaliti predsedniku organizacijskega odbora 
Jožetu Mermalu in županu Mestne občine Ljubljana kot tudi vsem ostalim 
sponzorjem, ki podpirajo  najlepši rekreativni kolesarski praznik v Sloveniji in na 
svetu. Ob tem pa seveda velja posebna pohvala direktorju maratona Gorazdu 
Penku, za veliko skrb in odlično izvedbo organizacije ob pomoči Urške Pintar in 
ostale številčne podporne ekipe in Maji Oven, ki je poleg maratona gonilna sila 
ženske kolesarske ekipe v kateri tudi med profesionalkami ALE BTC Ljubljana 
blestita Eugenija Bajuk in Urška Pintar z vrhunskimi uvrstitvami kot tudi celotna 
ekipa. Svojo kariero pa je leta 2019 sklenila tudi naša vrhunska slovenska 
kolesarka Polona Batagelj, ki smo se ji na primeren način tudi javno zahvalili za 
vse izjemne dosežke v njeni bogati karieri. 

V posebno zadovoljstvo mi je, da društvo združuje moško člansko kontinentalno 
ekipo Gusto Santic Ljubljana, žensko profesionalno ekipo ALE BTC Ljubljana, ki 
bo v novi sezoni v okviru Združenih arabskih emiratov, žensko mladinsko ekipo 
BTC City Ljubljana Scott, otroško in mladinsko ekipo Pogi Team Generali in 
amatersko rekreativno ekipo Ljubljana Migi Migi. Naš kolesarski center je zaživel 
v polni meri, tako ob jesensko zimskih vadbah na trenažerjih kot tudi 
organiziranih skupinskih kolesarjenjih na terenu. Z leti smo zrasli v pomembno 
slovensko kolesarsko središče, ki ustvarja novo poglavje v zgodovini slovenskega 
kolesarstva. 

Seveda tako raznolike dejavnosti ne bi mogli ohranjati in razvijati brez dobrega, 
odgovornega finančnega poslovanja. Vsakoletna revizija naših poslovnih izvidov 
in bilanc potrjuje, da skrbno poslujemo v okviru razpoložljivih prihodkov in 
dosledno upoštevamo porabo razpoložljivih finančnih virov. Ob tej priložnosti se 



moram zahvaliti našemu skrbnemu generalnemu sekretarju Mirku Miškulinu, 
računovodskemu servisu in ne nazadnje članom Upravnega odbora za njihovo 
aktivnost pri nadzoru izvedbe letnih poslovno programskih načrtov. 

Novemu predsedniku in upravnemu odboru pa v prihodnje želim nadaljnje 
uspešno vodenje Kolesarskega društva ROG Ljubljana. Kolo se obrača in življenje 
teče dalje. Hvala in srečno. 
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