
ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA KOLESARSKEGA DRUŠTVA ROG 

 

1. december 2021, 16:00, Kolesarski center Rog, Vikrče 3  
 

Predlagan dnevni red 

1. Otvoritev, konstituiranje občnega zbora in verifikacijske komisije ter 

potrditev dnevnega reda. 

2. Poročilo verifikacijske komisije. 

3. Delovno poročilo predsednika in trenerjev za obdobje 2018-2021. 

4. Finančno poročilo in bilance za leto 2018, 2019, 2020, 2021. 

5. Program dela za leto 2022. 

6. Razprava o poročilih in programih dela. 

7. Poročilo disciplinske komisije in nadzornega odbora. 

8. Glasovanje o poročilih. 

9. Predlog dopolnitve statuta KD Rog. 

10. Razrešitev organov KD Rog. 

11. Predstavitve kandidatov za predsednika KD Rog in kandidatov za člane 

UO KD Rog. 

12. Volitve novih organov KD Rog. 

13. Predlog podelitve naziva častnega predsednika KD Rog. 

14. Razno. 

 

 

 

Ad1) Otvoritev, konstituiranje občnega zbora in verifikcijske komisije ter 

sprejem dnevnega reda. 

Občni zbor točno ob 16:00 odpre Aleks Štakul, predsednik kolesarskega društva Rog. 

Po poslovniku g. Štakul najprej ugotovi, da ni prisotnih najmanj 50% članov KD Rog,  

zato po statutu in poslovniku predlaga 15 minutni odlog zbora. Po pretečenih 15-ih 

minutah predsednik ugotovi, da se je število članov občnega zbora povečalo na 

število 33 kar zagotavlja njegovo sklepčnost in normalno delo. V svojem uvodu 

najprej pozdravi vse prisotne, še posebej gosta g. Jožeta Mermala, predsednika 

upravnega odbora BTC d.d. in dolgoletnega predsednika organizacijskega odbora 

Maratona Franja BTC City in go. Heleno Petrin, članico uprave BTC d.d., izrazi 

spoštovanje in ponos nad zadnjim obdobjem KD Roga in ga označi kot najuspešnejše 

obdobje v zgodovini kluba glede na vrhunske tekmovalne dosežke kolesarjev in 

kolesark. 

Po uvodnih besedah predlaga sprejetje poslovnika občnega zbora in po njem izvolitev 

organov zbora. Za organe občnega zbora g. Štakul poda predlog:  

Delovno predsedstvo: Miro Miškulin-predsednik, Urška Pintar-članica, Tomo Šetina-

član; 

Zapisnikar: Teja Hauptman; 



Overitelja zapisnika: Miha Koncilija in Lucija Petavs. 

Verifikacijska komisija: Martin Krašek in Lara Maretič. 

Predlog predsednika je bil soglasno sprejet, tako da organi zbora prevzamejo svoje 

vloge.  

 

Sklep št. 1: 

Sprejme se predlagan poslovnik o delu ter organi občnega zbora v sestavi:  

Delovno predsedstvo: Miro Miškulin-predsednik, Urška Pintar-članica, 

Tomo Šetina-član; 

Zapisnikar: Teja Hauptman; 

Overitelja zapisnika: Miha Koncilija in Lucija Petavs; 

Verifikacijska komisija: Martin Krašek in Lara Maretič. 

 

Delovno predsedstvo prevzame vodenje občnega zbora. 

 

Potrditev dnevnega reda 

Miro Miškulin - predsednik delovnega predsedstva občnega zbora predlaga dnevni 

red: 

1. Otvoritev, konstituiranje občnega zbora in verifikacijske komisije ter 

potrditev dnevnega reda. 

2. Poročilo verifikacijske komisije. 

3. Delovno poročilo predsednika in trenerjev za obdobje 2018-2021. 

4. Finančno poročilo in bilance za leto 2018, 2019, 2020, 2021. 

5. Program dela za leto 2022. 

6. Razprava o poročilih in programu dela. 

7. Poročilo disciplinske komisije in nadzornega odbora. 

8. Glasovanje o poročilih. 

9. Predlog dopolnitve statuta KD Rog. 

10. Razrešitev organov KD Rog. 

11. Predstavitve kandidatov za predsednika KD Rog in kandidatov za člane 

UO KD Rog. 

12. Volitve novih organov KD Rog. 

13. Predlog podelitve naziva častnega predsednika KD Rog. 

14. Razno. 

 

K točki »Razno« g. Miškulin  predlaga sprejem  določitve članarine za leto 2022. 

Predlog je soglasno potrjen.  

 

Sklep št. 2.: 

Sprejet je naslednji dnevni red: 

1. Otvoritev, konstituiranje občnega zbora in verifikacijske komisije ter 

potrditev dnevnega reda. 



2. Poročilo verifikacijske komisije. 

3. Delovno poročilo predsednika in trenerjev za obdobje 2018-2021. 

4. Finančno poročilo in bilance za leto 2018, 2019, 2020, 2021. 

5. Program dela za leto 2022. 

6. Razprava o poročilih in programu dela. 

7. Poročilo disciplinske komisije in nadzornega odbora. 

8. Glasovanje o poročilih. 

9. Predlog dopolnitve statuta KD Rog. 

10. Razrešitev organov KD Rog. 

11. Predstavitve kandidatov za predsednika KD Rog in kandidatov za člane 

UO KD Rog. 

12. Volitve novih organov KD Rog. 

13. Predlog podelitve naziva častnega predsednika KD Rog. 

14.  Razno - določitev višine članarine za leto 2022. 

 

Ad2) Poročilo verifikacijske komisije. 

Člana verifikacijske komisije podata poročilo, da je prisotnih 33 članov društva, zato 

predsednik delovnega predsedstva zbora ugotovi, da smo sklepčni na podlagi statuta 

KD Rog, ki določa, da je za veljavno delo občnega zbora dovolj 10 članov.  

 

Sklep št. 2: 

Na občnem zboru je prisotnih 33 članov, kar je dovolj za sklepčnost zbora. 

 

 

Ad3)  Delovno poročilo predsednika in trenerjev za obdobje 2018-2021. 

 

  

1. Delovno poročilo predsednika. 

 

Predsednik Štakul je najprej obelodanil, da je od zadnjega občnega zbora minilo 

nekaj več kot tri leta. Ta čas je označil kot burno in zanimivo obdobje, v katerem je 

epidemija Covida otežila normalno delo kluba in aktivnosti kolesark in kolesarjev. 

Navkljub neugodnim razmeram in v okviru razpoložljivih možnosti so se nadaljevali 

treningi in tekmovanja. V lanskem letu je bilo izpeljanih veliko prireditev, v skladu s 

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

čistilna akcija pod naslovom Očistimo Franjo. Poudaril je, da so bila vsako leto v 

organizaciji društva izvedena tudi vsa tradicionalna kolesarska tekmovanja za različne 

starostne kategorije kolesark in kolesarjev. Veseli ga, da je v društvu že 450 aktivnih 

članov ter da se ob podpori Mestne občine Ljubljana in družbe BTC City ter ostalih 

sponzorjev uspešno nadaljuje z normalnim delom in vidnimi dosežki naših kolesark in 

kolesarjev doma in v tujini. Po njegovem mnenju je to  rezultat načrtnega in 

marljivega dela vseh klubskih trenerjev in vseh tistih v klubu, ki skrbijo za ustrezno 



tehnično izvedbeno podporo. Ob tem se je vsem iz srca zahvalil. Govoril je o ti. 

Rogovi šoli, ki zajema kolesarske veščine, ki potekajo vse od kategorij dečkov in 

deklic, mladincev in mladink, ter ženskih članic in moških članov. Veliko pozornosti je 

bilo namenjenega tudi rekreativnim kolesarjem in varnemu načinu kolesarjenja v 

okviru vsako letne šolske akcije Varno na kolo. Po Štakulovi oceni so osnovne šole 

osnova pri iskanju novih in novih kolesarskih talentov. Pravi, da ni nobeno 

presenečenje, da z dobrim delom v vseh tekmovalnih sekcijah klub beleži zavidljive 

tekmovalne dosežke, ki so razvidni iz predloženih poročil trenerjev posameznih sekcij. 

Še posebej je izpostavil 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 ga, 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. Ob 

tem se je Tadeju zahvalil ter povedal, da ga imajo vsi v klubu radi in da so izjemno 

ponosni nanj in njegove uspehe. Ob tem je izrazil željo, da bi Tadej še dolgo kraljeval 

na Olimpu slovenskega in svetovnega kolesarstva. 

Potem je nekaj besed namenil zgodovini kluba ter njihovim »častnim« članom. 

Društvo KD Rog 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. Izrazil je obžalovanje, da zaradi virusa ni bilo 

mogoče obeležiti okrogle obletnice ob 70. letnici društva s primerno prireditvijo in 

razstavo, kjer bi zaslužnim posameznikom za tekmovalne dosežke podelili tudi 

primerna društvena priznanja in častna članstva. Ob tem je zaključil, da se bo tudi to 

v bodoče nadoknadilo. Zato pa je bil uspešno izveden že jubilejni 40.-ti Maraton 

Franja BTC City. Ob tej priložnosti se je še posebej zahvalil predsedniku 

organizacijskega odbora Jožetu Mermalu in županu Mestne občine Ljubljana Zorana 

Jankoviču kot tudi vsem ostalim sponzorjem, ki podpirajo najlepši rekreativni 

kolesarski praznik v Sloveniji in na svetu. Ob tem pa je izrekel posebno pohvalo 

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 med profesionalkami ALE BTC 

Ljubljana blestita Eugenija Bujak in Urška Pintar z vrhunskimi uvrstitvami kot tudi 

celotna ekipa. Svojo kariero  je leta 2019 sklenila vrhunska slovenska kolesarka 

Polona Batagelj, kateri se je klub na primeren način tudi javno zahvalil za vse 

izjemne dosežke v njeni bogati karieri. V posebno zadovoljstvo mu 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 na Vikrčah je po njegovem zaživel v polni meri, tako ob 

jesensko zimskih vadbah na trenažerjih kot tudi z organiziranim skupinskim 

kolesarjenjem na terenu. Z leti je klub zrasel v pomembno slovensko kolesarsko 

središče, ki ustvarja novo poglavje v zgodovini slovenskega in svetovnega 

kolesarstva. Tako raznolike dejavnosti  po mnenju predsednika kluba ne bi mogli 

ohranjati in razvijati brez dobrega, odgovornega finančnega poslovanja. Vsakoletna 

revizija naših poslovnih izvidov in bilanc potrjuje, da je poslovanje skrbno ter v okviru 

razpoložljivih prihodkov in da je dosledno upoštevana tudi poraba razpoložljivih 

finančnih virov. Ob tej priložnosti se je zahvalil skrbnemu generalnemu sekretarju 

Mirku Miškulinu, računovodskemu servisu in ne nazadnje tudi članom Upravnega 

odbora za njihovo aktivnost pri nadzoru izvedbe letnih poslovno programskih načrtov. 

Novemu predsedniku in upravnemu odboru pa je zaželel, da bi v prihodnje uspešno 

vodili Kolesarsko društvo ROG Ljubljana. Na koncu poročila je izjavil: »Kolo se obrača 

in življenje teče dalje,« se zahvalil za 30-letno podporo vseh prisotnih in jim zaželel 

srečno. 

 

2. Delovno poročilo trenerjev 

 

2.1. Poročilo ženskega dela za obdobje 2017-2021 in smernice 

ženskega kolesarstva v bodoče – pripravil Gorazd Penko. 

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. 

Gorazd Penko, direktor ženske ekipe, ocenjuje, da se je slovensko žensko 

tekmovalno kolesarjenje 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. 

Poročilo Gorazd Penko zaključuje z vizijo. 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. 

 

2.2. POROČILO  MLADINSKIH ŽENSKIH SELEKCIJ 2018-2021, 
PRIPRAVIL Martin Krašek. 

 
SEZONA 2018 
Kolesarska vadba za dekleta BTC City Ljubljana je v letu 2018 potekala že četrto leto 
zapored. Promocija vadbe v kolesarski šoli za dekleta je potekala na različnih nivojih. 
Na začetku šolskega leta 2017/2018 so bila izvedena kolesarska testiranja na 
cestnem kolesu vpetem v trenažer na nekaterih ljubljanskih osnovnih šolah ter 
okolici. Za dodatno promocijo je bilo poskrbljeno preko projekta Gremo na kolo, v 
sklopu katerega je bilo organiziranih približno 40 športnih dni za ljubljanske osnovne 
šole. Na vseh teh šolah je bil tudi izobešen letak s podatki o kolesarski šoli. 
Kolesarska vadba je bila predstavljena na naslednjih dogodkih: Kolesarski sejem SD 
Strahovica (18.3.2018), Športno poletje (25.5.2018), Kam na vadbo (10.9.2018), 
Mini olimpijada (13. in 14.9.2018), Športna tržnica (15.9.2018), Migimigi 
(30.10.2018). 
Vadba deklet v zimskem času je potekala po ustaljeni praksi. Vadba deklic od A do C 
je bila združena z dečki ter s poudarkom na razvoju osnovnih gibalnih sposobnosti. 
Vadbo je potekala v klubskih prostorih ter telovadnicah (OŠ Šmartno in OŠ Miška 
Kranjca), ki nam jih zagotavlja Mestna občina Ljubljana. V vadbo so bili vključeni tudi 
pohodi na Šmarno goro (1-2x tedensko). Mladinke so treninge med tednom izvajale v 
klubskih prostorih na stacionarnih kolesih v kombinaciji z vadbo moči in kondicijskimi 
pohodi na Šmarno goro. Čez vikend so bili na sporedu daljši pohodi na Veliko 
planino, Krvavec, Katarino, Osolnik ali Polhograjsko Grmado. Poleg pohodov je bil v 
kondicijsko pripravo vključen tudi tek na smučeh (Kranjska gora in Pokljuka). 
Mladinke so imele dostop do trening plana preko dropboxa. V zimskem obdobju so 
bile organizirane troje priprave, ene skupne za deklice in dečke (Pokljuka, 16.-
19.2.2018) ter dvoje za mladinke (Pokljuka, 19.-21.1.2018; Poreč, 16.-18.2.2018). 
Vadba v kolesarski šoli v poletnem delu je potekala na policijskem poligonu v Tacnu 
in na cestah v okolici Šmarne gore ter na Gorenjskem. Deklice so vadile skupaj z 
dečki, mladinke pa so določene treninge izvajale v svoji skupini, ločeni od fantov, 
nekatere skupaj z dečki A, spet druge z mlajšimi in starejšimi mladinci. Število 
treningov med tednom se je gibalo od 2 do 4, odvisno od starosti in sposobnosti 
mladih kolesark. Čez vikend so bila po večini na sporedu tekmovanja v Slovenskem 
pokalu ali pa kolesarska tekmovanja v Italiji. V kolikor tekmovanja ni bilo, je bil 
izveden trening na poligonu ali cesti. Izvedene so bile tudi poletne kolesarske 
priprave v Ratečah, in sicer od 7. do 10.8.2018. 
Dekleta iz ekipe BTC City Ljubljana so bile prisotne na preko 30 kolesarskih 
tekmovanjih. Večina tekem je bila v sklopu Slovenskega pokala, udeležile pa so se 
tudi tekmovanj v sosednji Italiji, kjer je žensko kolesarstvo bolj množično. Nekatere 



mladinke so tekmovale tudi v Pokalu narodov (Trofeo da Moreno, Italija, 18.3.2018), 
na evropskem prvenstvu na Češkem ter na svetovnem prvenstvu v Avstriji.  
Vidnejši rezultat med mladinkami je dosegla Vita Movrin z 18. mestom v vožnji na 
čas na EP na Češkem, ekipi pa se je priključila nova zelo perspektivna kolesarka Nika 
Jančič, ki je velik potencial za prihodnjo sezono. 
 
SEZONA 2019 
V zimskem obdobju smo imeli 3-5 treningov na teden, odvisno od starostne 
kategorije in sposobnosti kolesark. V letnem obdobju smo imeli 3-4 treninge na teden 
na cesti, odvisno od vremena. Čez vikend smo se udeleževali dirk. Treninge smo 
združevali s kategorijo dečkov. Skozi sezono smo imeli 3 organizirane priprave: 

• Zimske priprave na Pokljuki: od 4.1.2019 do 6.1.2019 

• Spomladanske priprave v Poreču: od 22.2.2019 do 24.2.2019 

• Poletne priprave v Kranjski Gori: od 19.8.2019 do 22.8.2019 

Dekleta so v okviru kluba nastopala za Pokal Slovenije ter se udeleževala tekmovanj 
v Italiji (deklice:6 tekmovanj, ml. mladinke: 7 tekmovanj in st. mladinke: 3 
tekmovanja). Potrebno je izpostaviti najnižje število deklet v zadnjih letih ter odlično 
uvrstitev Nike Jančič na EP – 18. mesto. Na SP je bila še 500 m do cilja v boju za 
deseterico, a je zaradi padca na koncu osvojila 52. mesto.  
 
SEZONA 2020 
Ženske selekcije BTC City Ljubljana Scott so se preimenovale v BTC City Ljubljana 
Scott, saj je Slovenski kolesarski mojster (Prolocotrade) opremil mladinske in članske 
vrste s 6 kolesi SCOTT. Prav tako je ASA Naklo opremila dekleta z Alpina čeladami ter 
sončnimi očali, Proaction Slovenija pa je poskrbel za bidone ter prehranske dodatke. 
Ženskim selekcijam se je priključilo 5 deklet iz KK Kranj: Ana Ahačič, Ema Žibert, 
Tjaša Sušnik, Tajda Mohorič in Lara Maretič. Ženski profesionalni del se je združil z 
italijansko ekipo ALE CIPOLINNI v ALE BTC LJUBLJANA ter pridobil WTW licenco. 
Sezona 2020 je bila zaradi težav z novim korona virusom COVID-19 nekoliko 
drugačna. Srečevali smo se s težavami pri izpeljavi treningov v času razglasitve 
epidemije in omejevanja na občine. Dekleta so v tem času trenirala samostojno 
znotraj svojih občin po programu treningov, ki so ga dobivala na tedenski ravni. Prav 
tako je bilo močno okrnjeno dirkanje v Italiji, kar je v največji meri vplivalo na 
tekmovalno uspešnost. Kljub vsemu smo uspeli organizirati 4 priprave: 

• Zimske priprave na Pokljuki: od 17.1.2020 do 19.1.2020 (hotel Center Rudno 

polje) 

• Spomladanske priprave v Poreču: od 15.2.2020 do 19.2.2020 (apartmaji) 

• Poletne priprave na Pokljuki: od 3.8.2020 do 6.8.2020 (hotel Center Rudno polje) 

• Poletne priprave v Gozd Martuljek: od 10.8.2020 do 14.8.2020 (zasebna hiša 

Tajde Mohorič) 

Mlajše in starejše mladinke ter članice so tekmovale tudi na DP na velodromu in bile 
zelo uspešne. Potrebno je poudariti in pohvaliti rast števila deklet in formiranje 
skupin za boljšo izvedbo treningov.  
 
SEZONA 2021 
V začetku sezone 2021 se je ženskim selekcijam pridružilo kar nekaj deklet, 3 
kolesarke so prestopile iz KK Kranj: Tina Kostelec, Vesna Potočnik in Ema Podberšič, 



ekipi se je ponovno pridružila Urška Bravec, dobili pa smo tudi hrvaško kolesarko Teo 
Lužaić, ter srbsko Saro Počučo. V začetku leta je treninge pričela obiskovati tudi Nika 
Bobnar, bivša atletinja, ki je kasneje postala ena od nosilk mladinske reprezentance. 
Še naprej so za selekcije skrbeli naslednji pokrovitelji: MOL, BTC City, Banem sport, 
Proaction Slovenija, s personaliziranimi torbami ter bidoni pa sta nas oskrbela 
Sportstore in Bičikleto.  
Sezona je potekala že nekoliko bolj normalno kot 2020, a še vedno popolnoma v luči 
epidemije. Uspelo nam je izvesti 5 priprav: 

• 7.1.-10.1.2021 – tek na smučeh – Pokljuka 
• 21.1.-24.1.2021 – tek na smučeh  - Pokljuka 

• 22.-26.2.2021 – kolesarske priprave – Črni kal 

• 9.-11.8.2021 – kolesarske priprave – Log pod Mangartom 

• 16.-19.8.2021 – kolesarske priprave – Loški potok 

V drugi polovici meseca avgusta in kasneje v septembru se je začela uvajati kot 
pomočnica trenerka Lara Maretič, ki je študentka Fakultete za šport, kjer usmerja 
kolesarstvo. Po zaključni dirki v Podsmreki smo z dekleti  st. mladink in članic ter 2 
ml. mladinkami pričeli tedensko obiskovati velodrom v Češči vasi ter se pripravljati na 
DP (29. in 30.10.).  
V sezoni 2021 so deklice C in mlajše trenirale v kolesarski šoli ali z dečki C. Mlajšo 
skupino, kjer so bile deklice B, A in del mlajših mladink smo po potrebi združevali z 
dečki A in B. Drugi del mlajših mladink, starejše mladinke ter članice pa so formirale 
starejšo skupino, ki so imele treninge petkrat tedensko.  
 
Tekmovali smo v Pokalu Slovenije, se udeleževali regionalnih dirk v Italiji (5 starejše 
mladinke in članice, 4 deklice in mlajše mladinke) in mednarodnih tekmovanj z 
reprezentanco.  
 
 S poletjem se je začel povečevati vpis novih kolesarjev, med njimi kar nekaj deklet. 
V sezoni 2022 se obeta veliko povečanje števila kolesark, v vodenje vadbe pa bo 
vključena Lara Maretič, ki ji bo KD Rog omogočil štipendijo.  
 

 

2.3. Moška članska ekipa – poročilo o delovanju 2018 – 2021                

( pripravil Tomaž Poljanec ). 

 

Moška članska ekipa se je v l. 2018 imenovala Ljubljana Gusto Xaurum. Ekipo je 

sestavljalo 16 tekmovalcev, ki so prihajali iz Slovenije, Hrvaške, Avstralije, Tajvana in 

Japonske: Cizelj Pavel, Debevc Blaž, Finkšt Tilen, Grošelj Matic, Guy Timothy, Hill 

Benjamin, Huang Wen Chung, Jerman Žiga, Lu Shao Hsuan, Penko Izidor, Pogačar 

Tadej, Potočki Viktor, Prah Aljaž, Ručigaj Žiga, Torataro Nishi Wang Jing Huei. Ekipo 

je vodil trener Marko Polanc. Rezultatsko je bila to eno najuspešnejših sezon v 

zgodovini društva. Izjemni Tadej Pogačar je zmagal na kar treh etapnih dirkah in 

sicer Tour de L'Avenir, GP Priessnitz Spa in Giro del Friuli poleg tega je dirko Po 

Sloveniji v izjemni konkurenci končal na skupnem 4. mestu in oblekel belo majico kot 

najboljši mladi kolesar. Omeniti velja še zmago Žiga Jermana na dirki Pokala Narodov 



v konkurenci pod 23 let Gent – Wevelgem in našega avstralca Benjamina Hilla, ki je v 

drugi etapi dirke Po Sloveniji oblekel kar dve majici – zeleno kot vodilni kolesar in 

modro kot najboljši na gorskih ciljih.  

Ekipa v sezoni 2019 je bila precej spremenjena v primerjavi s preteklo sezono, tako 

kadrovsko kot po imenu, saj je Xaurum zamenjal nov pokrovitelj- Santic. Trener 

oziroma športni direktor je postal Luka Žele. Ekipo pa je zapustil najuspešnejši 

tekmovalec Tadej Pogačar, saj je prestopil v ekipo Svetovne serije UAE. Ekipo je 

sestavljalo trinajst kolesarjev, ki so prihajali iz Slovenije, Hrvaške, Avstralije, Tajvana 

in Japonske: Amezawa Takeaki, Finkšt Tilen, Grošelj Matic, Guy Timothy, Hill 

Benjamin, Huang Wen Chung, Korošec Rok, Peng Yuan Tang, Potočki Viktor, Prah 

Aljaž, Ručigaj Žiga, Skok Anže in Vrhovnik Luka. Rezultatsko sezona ni bila tako 

uspešna, gre pa izpostaviti dve zmagi Benjamina Hilla, in sicer je bil najboljši v tretji 

etapi dirke Po Japonski ter enodnevni italijanski dirki Alcide Degasperi.  

Sezono 2020 je zaznamovala pandemija novega koronavirusa in je bila dejansko eno 

samo prilagajanje razmeram ter odpovedim tekmovanj. Ekipo je sestavljalo petnajst 

kolesarjev, ki so prihajali iz Slovenije, Hrvaške, Avstralije, Tajvana, Japonske in ZDA: 

Amezawa Takeaki, Finkšt Tilen, Grošelj Matic, Guy Timothy, Korošec Rok, Avbelj 

Blaž, Peng Yuan Tang, Prah Aljaž, Skok Anže, Jurišević Carlo, Potočki Viktor, Jeretina 

Marko, Swirbull Keegan, Hopkins Dylan in Žumer Matic. Kljub pandemiji in temu, da 

je bilo večino tekmovanj odpovedanih, je moška članska ekipa dosegla kar nekaj 

dobrih rezultatov. Viktor Potočki je na Hrvaškem državnem prvenstvu postal prvak v 

vožnji na čas in osvojil drugo mesto na cestni dirki. Rok Korošec je na etapni dirki 

Solidarnost na Poljskem osvojil majico za najboljšega gorskega kolesarja, Tilen Finkšt 

pa je na pomladanski klasiki v Poreču osvojil tretje mesto.  

V sezono 2021 je moška članska ekipa vstopila s povsem pomlajeno ekipo in 

usmerjenostjo v kategorijo pod 23 let. Prednost v ekipi oziroma mesto v ekipi imajo 

kolesarji, ki prihajajo iz Roga oziroma sedaj Pogi Teama. Ekipo je sestavljalo dvanajst 

kolesarjev, ki so prihajali iz Slovenije, Hrvaške, Avstralije in Tajvana: Avbelj Blaž, 

Barnhill Zac, Finkšt Tilen, Hopkins Dylan, Hribar Jernej, Jurišević Carlo, Maček Matic, 

Pečnik Teo, Peng Yuan Tang, Potočki Viktor, Skok Anže, Žibert Ažbe. Kljub pandemiji 

je sezona potekala dokaj normalno, tekmovalci pa so dosegli kar nekaj lepih 

uvrstitev. Viktor Potočki je postal hrvaški cestni državni prvak, Anže Skok pa je postal 

slovenski prvak v vožnji na čas v kategoriji pod 23 let. Izpostaviti velja še drugo 

mesto Viktorja na enodnevni italijanski klasiki Giro del Belvedere. 

  

2.4. Poročilo mladinske moške ekipe v obdobju 2018 -2021 

( pripravil Miha Koncilija ). 

 

V sezoni 2018 je bilo komercialno ime ekip Rog As, priprave na novo sezono pa so 

pričeli v sredini novembra, ko so z vsemi kategorijami pričeli treninge izvajati v 

telovadnici OŠ Šmartno, dvakrat tedensko so hodili oz. imeli treninge na Šmarno 

goro, kolesarsko pripravljenost pa so ohranjali s treningi na sobnih trenažerjih v 



kolesarskem centru Rog v Vikrčah. Z vsemi kategorijami so 2x mesečno hodili tudi na 

plavanje na Fakulteto za šport, plavanje pa je služilo kot popestritev klasičnim 

zimskim pripravam. S kategorijo starejših mladincev so prve priprave izvedli že konec 

decembra in sicer na Pokljuki, z mlajšimi mladinci so bili prav tako na Pokljuki v 

januarju, dečki pa so med treninge teka na smučeh izvedli med zimskimi počitnicami 

v februarju. Klasične kolesarske priprave so bile z mladinci izvedene v februarju, in 

sicer v Strunjanu, ki so služile kot odskočna deska za pričetek treningov na kolesih. 

Dečki AB in C so v sezoni 2018 imeli 16 dirk za Pokal Slovenije skupaj so zasedli 11 

prvih mest, 6 drugih in 4 tretja. Najuspešnejši so bili dečki A z kar 10 in 6 prvimi 

mesti. V tej sezoni je bil državni prvak v cestnem kolesarstvu in v kronometru Natan 

Gregorčič, ki je tudi zmagal Pokal Slovenije. V letu 2018 je bilo v ekipi mlajših 

mladincev 12 kolesarjev, najboljše rezultate tekom sezone pa je dosegal Gašper 

Paulič, ki je tudi v Pokalu Slovenije osvojil 6.mesto. Pri starejših mladincih pa je bilo v 

ekipi 17 kolesarjev, izpostaviti je treba Anžeta Skoka, ki je postal državni prvak v 

cestni vožnji, med prvih deset v PS pa sta bila še Blaž Avbelj in Marko Jeretina. 

Treninge mlajših in starejših mladincev sta vodila Miha Koncilija in Blaž Debevec.  

 

V sezoni 2019 je bilo komercialno ime ekip Ljubljana MigiMigi. Tradicionalno so 

priprave na novo sezono potekale v sredini novembra, ko so z vse kategorije pričele 

treninge izvajati v telovadnici OŠ Šmartno, dva krat tedensko so hodili oz. imeli 

treninge na Šmarno goro, kolesarsko pripravljenost pa so ohranjali s treningi na 

sobnih trenažerjih v kolesarskem centru Rog v Vikrčah. Z vsemi kategorijami so 2x 

mesečno hodili tudi na plavanje na Fakulteto za šport, plavanje pa je služilo kot 

popestritev klasičnim zimskim pripravam. S kategorijo starejših mladincev so bile 

prve priprave izvedene že konec decembra in sicer na Pokljuki, z mlajšimi mladinci so 

bili prav tako na Pokljuki v januarju, Dečki pa so med treninge teka na smučeh izvedli 

med zimskimi počitnicami v februarju. Klasične kolesarske priprave so z mladinci 

izvedli v februarju, in sicer v Strunjanu, ki so služile kot odskočna deska za pričetek 

treningov na kolesih. Od marca do oktobra so imeli skupne treninge na kolesih, v 

aprilu pa so začeli s prvimi tekmovanji. V avgustu je bil za vse kategorije organiziran 

kolesarski kamp na Pokljuki, kjer so odkrivali nove kraje in se pripravljali na drugi del 

sezone. Dečki A, B in C so v sezoni 2019 za Pokal Slovenije imeli 25 tekmovanj. 

Skupaj so dosegli 81 uvrstitev med 10 najboljših in 8 med prve tri. Ekipo mlajših in 

starejših mladincev sta vodila Žan Andrejaš in Miha Koncilija, točke pri mlajših 

mladincih pa je nabiralo 14 kolesarjev. Izpostaviti je treba Natana Gregorčiča, ki je bil 

skupno na 4 .mestu Pokala Slovenije in zmagal na treh dirkah. Pri starejših mladincih 

je bilo v ekipi 12 kolesarjev, redno pa so se uvrščali med najboljše tri. Najboljša dva 

sta bila Marko Jeretina na tretjem mestu v PS in z eno zmago, ter na petem mestu 

Blaž Avbelj, ki ja prav tako zmagal na eni dirki. 

 

Na koncu leta 2019 še ni bilo slutiti, da bo leto 2020 zelo drugačno. Priprave na novo 

sezono so kot običajno potekale v novembru 2019 in večina aktivnosti je potekala kot 



v preteklih letih. Treningi v telovadnici OŠ Šmartno, kjer so trenerji z vajami za moč, 

koordinacijo, agilnost, skrbeli, da bodo fantje čim bolje pripravljeni na novo sezono. 

Kolesarsko pripravljenost so ohranjali tudi s treningi na sobnih trenažerjih v 

kolesarskem centru Rog v Vikrčah, tudi tam so izvajali intenzivne vaje za moč in 

koordinacijo. V januarju so se s starejšimi in mlajšimi mladinci udeležili štiri dnevnih 

priprav na Pokljuki, kjer so s tekom na smučeh in pohodi izboljševali kondicijsko 

pripravo. Januarja in februarja so tudi enkrat tedensko z vsemi kategorijami hodili na 

treninge na velodrom v Novo mesto, kjer so z mladinci v februarju še izvedli državno 

prvenstvo. V marcu pa je sledilo popolno zaprtje države in tudi skupni treningi so bili 

prepovedani. Ker je bila situacija zelo negotova in je tlelo upanje, da se bo hitro 

umirilo, so fantje treninge izvajali individualno, večkrat tedensko pa so se s trenerji 

srečali preko video povezav, se bodrili ter izvajali vaje za moč. Prve dirke so se 

zamaknile v drugo polovico junija, kjer se je sezona začela s kriterijem Tadeja 

Pogačarja v PC Komenda, nato pa je sezona kolikor toliko normalno stekla, le da so 

bile dirke le v Sloveniji in pa v oktobru eno v Avstriji. Dečki A, B in C so v letu 2020 

imeli sedem dirk za Pokal Slovenije od tega so zasedli 2 krat 2. mesto in 4 krat 3. 

mesto. Juvan Domen je pri dečkih B postal državni podprvak v cestnem kolesarstvu. 

Zajc Matevž pa je na državnem prvenstvu v kronometru zasedel 3. mesto. V ekipi 

mlajših mladincev je bilo v sezoni 2020 19 kolesarjev, pri starejših mladincih pa 17. 

Na 13 odpeljanih dirkah je bil med mlajšimi mladinci najboljši Natan Gregorčič, ki je 

končal na skupno 3.mestu PS, bil pa je tudi drugi na DP v vožnji na čas na Pokljuki. 

Med najboljših deset so se še uvrščali: Marcel Skok, Bine Miškulin, Luka Muha, Enej 

Čuk in Domen Oblak. Tudi starejši mladinci so vozili na 13 dirkah, med najboljše tri 

pa sta se uvrščala Matic Maček in Fabijan Kralj, edino zmago pa je na zadnji dirki 

dosegel Žibert Ažbe. 

V leto 2021 je ekipa dečkov in mladincev vstopila z novim imenom Pogi Team 

Generali. Na pobudo Tadeja Pogačarja, dvakratnega zmagovalca Dirke po Franciji, 

da se v okviru KD Roga nadaljuje dobro delo z mladimi, vendar pod novim imenom. 

Začetek nove sezone je zopet prinesel negotovost, saj so bili skupni treningi spet 

prepovedani, izkušnje iz zimskih mesecev pa so s pridom izkoristili, tako da so 

treningi potekali prek video povezav in pa individualno. Januarja so se nato razmere 

umirile in lahko so pričeli s skupnimi treningi, prav tako pa so izvedli skupne priprave 

na Pokljuki, kjer so tekli na smučeh in hodili v hribe. Prve dirke v aprilu so bile v 

Sloveniji odpovedane, k sreči pa so z mlajšimi in starejšimi mladinci lahko hodili na 

dirke v Italijo. Prva dirka za dečke je bila tako v Komendi 22. maja, nato pa so se 

razmere toliko izboljšale, da smo lahko sezono normalno izpeljali do konca. V avgustu 

je bil tradicionalno izpeljan kolesarski kamp za mladince na Pokljuki, dečki pa so 

kolesarili po okoliških krajih Loškega Potoka. Dečki A so v sezoni 2021 na 16 

kolesarskih dirkah v sklopu Pokala Slovenije 10 krat osvojili 1. mesto, 8 krat so bili na 

2. mestu in 11 krat na 3. mestu. Dečki B so 2 krat osvojili 2. mesto in 1 krat 3.mesto. 

V tujini so bili dečki A najuspešnejši od vseh dečkov v zadnjih 4 letih. Bili so 2 krat na 

1. mestu in 1 krat na 2. mestu. Dva tekmovanja so tudi zaključili kot najuspešnejša 



ekipa. Mlajši in starejši mladinci so pod vodstvom trenerjev, Jana Jovana, Blaža 

Debevca in Miha Koncilija, nastopili na 35 dirkah v Sloveniji in tujini. Pri mlajših 

mladincih so osvojili 2x 1.mesto, 4x 2.mesto 5x 3.mesto, najboljši v PS je bil Domen 

Oblak na 6.mesto, na 10.mestu pa je bil Nikolaj Gregorič. Na DP v cestni vožnji v 

Kopru je 3.mesto zasedel Domen Oblak, Marcel Skok je postal državni prvak v vožnji 

v vzponu, Luka Žumer pa je postal državni prvak na velodromu v disciplini vožnja na 

čas 500m. Pri starejših mladincih je bila statistika sledeča: 10x 1.mesto, 10x 2.mesto, 

4x 3.mesto. Skupno je bil na drugem mestu v Pokalu Slovenije Fabijan Kralj,ki je tudi 

postal državni prvak v vožnji na vzponu, četrti v PS Natan Gregorčič pa je imel 

odličen zaključek sezone, saj je zmagal na zadnjih dveh dirkah, ter osvojil kar sedem 

zlatih medalj na DP v velodromu. 

 

Ad4) Finančna poročila in bilance za leto 2018 – 2021. 

Finančna poročila 2018-2021 so vsem članom na voljo na spletni strani KD Rog in jih  

v grobem predstavi predsednik Aleks Štakul. Pove, da sta bila v tem obdobju 

največja stalna sponzorja BTC d.d. in MOL ter sponzorji vseh ekip ter Maratona 

Franja. Štakul oceni, da KD Rog posluje dobro in skrbno, da so že pred leti sklenili 

zaostriti finančno politiko kluba, ki narekuje, da ne sme zapasti v negativne številke. 

Globalna ocena je, da je klub kljub zaostrenim razmeram posloval dobro in dosega 

letni obseg prometa med 1.100.000,00€ - 1.250.000,00€  Covid razmere so okrnile 

sponzorska sodelovanja, prav tako je bil zaradi razmer v letu 2020 Maraton Franja 

malo slabše obiskan, sponzorji in ostali partnerji pa so nam kljub temu stali ob strani. 

G. Štakul pohvali delo pisarne kluba, ki dnevno bdi nad finančnim stanjem kluba ter 

redno pošilja finančna poročila. S finančnim stanjem je zelo zadovoljen, še bolj bi bil 

pa vesel, če bi bilo sponzorjev še več. V tem obdobju je bil polno opremljen 

kolesarski center Rog, dobro deluje center s kolesi, kjer se vzdržuje jesensko-zimska 

telesna pripravljenost. Štakul je poudaril, da se je center Rog prelevil v prijeten dom 

za vse kolesarje in kolesarke. V prihodnosti se načrtuje še nekaj investicij, omenil je 

zemljišče zadaj za centrom, ki bi služilo kot dodatno parkirišče za vozila, saj v 

zadnjem obdobju beležimo vse večjo zasedenost in frekvenco članov v klubu. Vendar 

pa je za konec dejal, da so plani v bodoče že delo njegovega naslednika. Posamezne 

letne bilance prikazujejo minimalno pozitivno poslovanje, za leto 2021 se cca 50.000 

€ presežka, ki pa bo namenjen investicijam v objekt in opremo tekmovalcev. Prav 

tako ima klub trdno finančno rezervo v višini 250.000,00€  Na splošno je finančno 

stanje stabilno in omogoča kvalitetno delo vsem selekcijam v klubu.  

Sklep št. 3: 

Ugotavlja se zelo dobro delo v obdobju 2018-2021, vsa poročila 

predsednika in trenerjev  so soglasno potrjena s strani občnega zbora. 

 

 



Sklep št. 4: 

Finančna poročila za leta 2018, 2019, 2020 in 2021 so soglasno sprejeta in 

so v prilogi tega zapisnika. Prav tako so poročila revizijske hiše Deloitte 

javno objavljena in potrjena s strani občnega zbora. 

Ad5) Program dela za leto 2022. 

Trenerji  so povedali, da bodo delovali v podobnih okvirjih kot do sedaj.  

V letu 2022 se otroški in mladinski ekipi Pogi Team Generali pridruži nov sponzor UAE 

(za obdobje treh let), kar pomeni, da se bo ekipa komercialno imenovala Pogi Team 

UAE Generali. Miha Koncilija, športni direktor otroške in mladinske ekipe je omenil, 

da ima Pogi Team že sedaj 150 otrok, kar pomeni, da se bodo morali okrepiti tudi 

kadrovsko. Naznanil je še, da bo KD Rog še v letošnjem letu, in sicer 26.12.2021 v 

Stožicah organiziral ciklokros dirko. 

Gorazd Penko je omenil, da bo pri ženskah sprememba, ker bo v prihodnji sezoni 

ženska profesionalna ekipa z novim sponzorjem UAE. Posameznice Bogart, Bujak in 

Pintar ostajajo v ekipi ALE UAE. Med  mlajšimi dekleti bo potrebno usposobiti novo 

tekmovalko, ki bo lahko kos z dosežki na mednarodnih tekmovanjih. Zato Penko 

predlaga oblikovanje kontinentalne ekipe BTC Ljubljana Scott, v kateri bo od 10 do 

12 deklet, ki se bodo lahko preizkušale na kvalitetnih dirkah doma in v tujini. 

Ljubljana Gusto Santic bo imela v naslednji sezoni 15 kolesarjev, program dirk bo 

ostal enak kot doslej. 

Tomo Šetina vodi amaterski program v klubu, v katerem so v  zimskem obdobju 

kolesarske vadbe na trenažerjih (po tri skupine na dan), preko leta pa potekajo 

skupinske vožnje od ponedeljka do nedelje z izjemo sobote. Preko Valamarja so 

izvedeni tudi paketi kolesarskih voženj v obliki kolesarskih vikendov (4krat letno). 

Ad6) Razprava o poročilih in programu dela. 

Razprave o poročilih in programih dela ni bilo, saj so vsi prisotni soglasno menili, da 

poročila in programi dela ne potrebujejo dodatnih dopolnitev in pojasnil. 

Ad7) Poročilo disciplinske komisije in nadzornega odbora. 

Urška Pintar, članica disciplinske komisije je poročala, da se komisija v preteklem 

obdobju ni sestajala, ker niso prejeli nobene prijave o kršitvah, zato je disciplinska 

komisija v sestavi Igor Spasič, Aljaž Klevišar in Urška Pintar ugotovila, da je delo 

disciplinske komisije potekalo brez težav. 



Nadzorni odbor v sestavi Tomaž Bole, Tomo Šetina in Boštjan Kavčnik je nadzoroval 

izvajanje določil statuta in drugih aktov ter sklepov občnega zbora in UO KD Rog, 

poslovanje s finančnimi in materialnimi sredstvi ter delo organov in predstavnikov 

društva.  

Nadzorni odbor je delo KD Rog ocenil kot transparentno in v skladu s statutom KD 

Rog, zato daje pozitivno mnenje o delovanju KD Rog. 

 

Ad8) Glasovanje o poročilih. 

Sklep št. 4: 

Vsa delovna poročila (predsednika, trenerjev, finančna poročila ), program 

dela za leto 2022, poročilo disciplinske komisije in nadzornega sveta, ki so 

sestavni del tega zapisnika, so soglasno sprejeta: 33 glasov za, 0 glasov 

proti. 

Ad9) Predlog dopolnitve statuta KD Rog. 

Aleks Štakul je udeležence občnega zbora seznanil s stališči in sklepi zadnje seje 

upravnega odbora 27.10.2021 na katerem so med drugim menili, da so spremembe v 

okolju in metodah ter načinu dela stalnica na katere se mora društvo prožno odzivati. 

Zato so člani predlagali dopolnitve statuta kot možnost imenovanja častnih članov – 

za vse tiste, ki so v svoji zaključeni karieri dosegli vidne tekmovalne dosežke, poleg 

tega pa mora postati naša stalna praksa, da jih pritegnemo k aktivnemu delu v klubu 

pri prevzemanju odgovornih funkcij  na podlagi njihovih bogatih izkušenj. Za nas so 

to izjemno dragoceni in vedno dobrodošli člani društva. Prav tako je predlagal, da se 

statut dopolni z možnostjo imenovanja častnega predsednika društva, ki je s svojim 

aktivnim dolgoletnim delom pomembno prispeval k prepoznavnosti in ugledu društva 

doma in v tujini. Predlog sprememb je tudi potreben pri številu članov upravnega 

odbora, iz dosedanjih 6-ih članov bi jih bilo v prihodnje najmanj 7 do največ 11. 

Poleg tega ima  sedanji tajnik kluba mnogo zadolžitev in nalog vključno s pripravo sej 

UO in zato se preimenuje v generalnega sekretarja kluba in je hkrati tudi član 

Upravnega odbora.. 

Upravni odbor KD ROG je na seji 27.10.2021 v pripravah na občni zbor v okviru 

sprejetega dnevnega reda pod tč.7 Občni zbor in redne volitve organov KD Rog med 

drugim obravnaval predlog o podelitvi naziva častnega člana in častnega predsednika 

društva ter o zagotovitvi večje prožnosti, glede imenovanja večjega števila članov UO 

kot ga omogoča sedanji statut društva. Sedaj šteje s predsednikom 6 (šest) članov. 

Zato UO predlaga, da je število članov od 7 do največ 11, kar hkrati pomeni, da je 

potrebno zaradi glasovanja in odločanja zagotoviti neparno število. Prav tako bi v 

statutu dodali, da na predlog UO lahko občni zbor podeljuje tudi naziv častnega člana 



najbolj zaslužnim posameznikom in posameznicam za izjemne tekmovalne dosežke 

na področju kolesarske aktivnosti in častnega predsednika društva, ki je na funkciji 

predsednika s svojim dolgoletnim delom prispeval k razvoju, prepoznavnosti in 

ugledu društva. Ob upoštevanju dejstva, da dela tajnika društva znatno presegajo 

opis del in nalog se njegov naziv spremeni v generalnega sekretarja društva.  

Na osnovi teh obrazložitev se spremeni in dopolni naslednje člene statuta:  

7. člen – doda se novi odstavek, ki glasi:  

Poleg članov iz prejšnjega odstavka ima društvo tudi častne člane in častnega 

predsednika. Status častnega člana podeljuje društvo za izjemne tekmovalne dosežke 

na področju tekmovalne aktivnosti. Častni predsednik je lahko predsednik društva, ki 

je svojim dolgoletnim vodenjem in delom pomembno prispeval k razvoju, 

prepoznavnosti in ugledu društva.  

13. člen – pri Nalogah občnega zbora se v 8. alineji doda:  

- izreka priznanja, pohvale in podeljuje nagrade ter naziv častnega člana/članice in 

častnega predsednika.  

14. člen – dopolni se prvi stavek in doda:  

Upravni odbor šteje od najmanj 7 do največ 11 članov. Sestavljajo ga: predsednik, 

podpredsednika, generalni sekretar, predstavniki večjih sponzorjev in odgovorni 

nosilci za posamezna področja. Upravni odbor sklepa veljavno na sejah, na katerih je 

navzoča večina članov. Sklepa se z večino glasov prisotnih. Seje upravnega odbora 

so javne. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Zgornjemu 

odstavku se doda novi odstavek: Oseba, ki ji občni zbor podeli naziv častnega 

predsednika ima pravico sodelovati v upravnem odboru kot njegov član, kar pomeni, 

da ima tudi pravico sprejemati odločitve, ne šteje pa se v kvorum za sklepčnost 

upravnega odbora.  

15. člen – doda se nova šesta alineja, ki glasi:  

- predlaga občnemu zboru kandidata za podelitev naziva častnega člana in častnega 

predsednika društva 

Sklep št. 5: 
Vsi predlogi nujnih sprememb in dopolnitev statuta KD Rog ter novo 
PREČIŠČENO BESEDILO STATUTA KD Rog je bilo soglasno sprejeto s 33 
glasovi za in 0 glasovi proti. 
 



Ad10) Razrešitev organov KD Rog. 

Predsednik občnega zbora Miro Miškulin poda predlog o razrešnici organov KD Rog, 

ki so bili izvoljeni na občnem zboru 30.01.2017 v sestavi 

predsednik društva:   Aleks Štakul 

upravni odbor:    Aleks Štakul-predsednik UO, Maja Oven-

podpredsednica UO, člani upravnega odbora: Gorazd Penko, Damir Pavlovič, 

Boštjan Jenko in Miro Miškulin 

Disciplinska komisija:  Urša Pintar, Igor Spasič, Aljaž Klevišar 

Nadzorni odbor:   Tomo Šetina, Tomaž Bole, Boštjan Kavčnik 

 

Sklep št. 6: 

Organi KD Rog, izvoljeni na občnem zboru 30.01.2017 so soglasno 

razrešeni, 33 glasov za, 0 glasov proti.  

 

Ad11) Predstavitve kandidatov za predsednika KD Rog in kandidatov za 

člane UO KD Rog. 

 

Predstavitev programa kandidata za predsednika Andreja Hauptmana v 

obdobju 2022-2025 in utemeljitev kandidature: 

 

Andrej Hauptman s svojo družino živi na Dobenem nad Mengšem. Oba z ženo Tejo 
sta navdušena rekreativna kolesarja. Imata dva otroka, 15-letno hčerko Klaro in 12-
letnega sina Jakoba, s katerima najraje preživljata skupne trenutke. V Kolesarsko 
društvo Rog je Andrej  vpisan od leta 1986, v Rogu je treniral vse od kategorij 
dečkov do članske kategorije. Leta 1998 so ga povabili v italijanski klub Vini Caldirola, 
s katerim je v petih letih dosegel vrhunec kariere. Kot profesionalni kolesar se je 
udeležil vseh treh največjih etapnih dirk - Giro d' Italia, Tour de France in Vuelta 
Espana. Zaradi zdravstvenih težav je moral leta 2007 predčasno zaključiti svojo 
kolesarsko kariero, saj je skoraj eno leto preživel v bolnišničnih posteljah. Po 
okrevanju se je odločil, da ostane v kolesarskem športu kot trener v matičnem klubu 
KD Rog. Najprej je treniral člansko ekipo, zatem mlajše člane, v letih 2015 in 2016 pa 
starejše mladince, med katere je spadal tudi Tadej Pogačar. Januarja 2017 je bil 
izvoljen za selektorja slovenske kolesarske reprezentance elite, s katero je že prvo 
leto dosegel 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 se je vpisal na Pedagoško fakulteto v Mariboru in 
marca 2020 zaključil študij kot diplomirani športni trener. Leta 2019 je 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 
je dosegel 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 je sklenil, da zaključi petletno selektorsko funkcijo ter se poda 
novemu izzivu naproti – kot predsednik KD Roga. V tem klubu je odraščal, treniral in 
se kalil tudi za življenje nasploh. Klubu je bil vedno predan, četudi je bil vmes v tujini, 
je bil s klubom povezan tako ali drugače. H kandidaturi ga je spodbudilo nekaj 
klubskih članov, kar mu je dalo še posebno motivacijo in zagon za delo.  

 
Ob tej priliki se je Andrej Hauptman zahvalil Aleksu Štakulu, dolgoletnemu 
predsedniku kluba. Aleks je po njegovem mnenju klub vodil uspešno in odgovorno 
ter ga držal nad vodo tudi v časih, ko je bil njegov obstoj vprašljiv. 

 
V svoji predstavitvi je predstavil 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, za katere si bo prizadeval. Poslanstvo bo navdihovati mlade 
vseh starosti za marljivost, prizadevnost in prijateljstvo, pripravljati jih za odgovorno 
in realno življenje tako na športnem področju kot sicer. 

 
Vizija kluba bo: 

• 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, 

• organizacija Maratona Franja kot največjega kolesarskega praznika v 

Sloveniji, organizacija kolesarskih dirk za mlajše selekcije ter 

organizacija šolskih tekmovanj ter podelitev Zlatega kolesa za najboljše 

kolesarje in kolesarke v Sloveniji. 

• KD Rog je eden redkih klubov (kar je pokazatelj, da je klub 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.  

• Glavna naloga bo, da se nadaljuje z odličnim delom v klubu ter ga na 

način humanosti še bolj trdno postavi na svetovni kolesarski zemljevid. 

Vse ekipe so po njegovem mnenju enako pomembne, kot je tudi 

izrednega pomena, da vse ekipe sodelujejo z roko v roki ter ponosni en 

na drugega. 

 



Predstavitev predlaganih novih članov upravnega odbora v obdobju 2022-2025: 

Poleg Aleksa Štakula – podpredsednika, Maje Oven – podpredsednice, Gorazda 

Penka, Boštjana Jenka sta nova predlagana člana upravnega odbora Mirko Pogačar  

In Tomaž Grm. Mirko Pogačar je že eno leto vključen v KD Rog kot pomočnik 

športnega direktorja Pogi Team, tako da je v tem letu dodobra spoznal naravo in 

potek dela v klubu, izjemno je počaščen, da je dobil priložnost kot član upravnega 

odbora. Tomaž Grm ni bil prisoten na občnem zboru, je pa obrazložitev kandidature 

podal Miro Miškulin, in sicer da Grm kot bivši predsednik Kolesarske zveze Slovenije 

čuti dolžnost in ima izkušnje, da prispeva k kvalitetnemu razvoju kolesarstva tudi na 

klubski ravni, zato je tudi novi predlagan član upravnega odbora. Miro Miškulin je kot 

generalni sekretar prav tako član upravnega odbora. 

 

 

Ad12) Volitve novih organov KD Rog 

 

Predsednik občnega zbora Miro Miškulin poda celoten predlog UO KD Rog za organe 

KD Rog v naslednjem štiriletnem obdobju na glasovanje: 

 

Kandidat za predsednika:  

1. Andrej Hauptman  

 

Predlog kandidatov za UO:  

1. Andrej Hauptman  – predsednik 

2. Aleks Štakul   - podpredsednik 

3. Maja Oven   – podpredsednica 

4. Gorazd Penko 

5. Mirko Pogačar 

6. Boštjan Jenko 

7. Tomaž Grm 

8. Miro Miškulin  -generalni sekretar 

Predlog kandidatov za nadzorni svet: Tomaž Bole, Tomo Šetina, Dejan Žura  

Predlog kandidatov za disciplinsko komisijo: Urša Pintar, Boštjan Kavčnik, Igor Spasič 

 

Sklep št. 7: Volitve novih organov društva, kot so bili predlagani, je 

soglasno sprejet s strani vseh 33 prisotnih članov društva. 

Sestava novih organov KD Rog v naslednjem štiriletnem obdobju: 

 

Predsednik KD Rog: Andrej Hauptman  

 



Člani upravnega odbora KD Rog: Andrej Hauptman – predsednik; Aleks 

Štakul – podpredsednik; Maja Oven – podpredsednica; Gorazd Penko; 

Mirko Pogačar; Boštjan Jenko; Tomaž Grm, Miro Miškulin. 

Nadzorni odbor: Tomaž Bole, Tomo Šetina, Dejan Žura.  

Disciplinska komisija: Urša Pintar, Boštjan Kavčnik, Igor Spasič. 

 

Ad13) 

Predlog podelitve naziva častnega predsednika KD Rog 

Maja Oven poda utemeljitev predloga za podelitev naziva častnega predsednika KD 

Rog Aleksu Štakulu. Na današnjem občnem zboru so bile sprejete dopolnitve statuta, 

ki med drugim omogoča v drugem odstavku 7. člena, da lahko občni zbor podeljuje 

tudi naziv častnega člana najbolj zaslužnim posameznikom in posameznicam za 

izjemne tekmovalne dosežke na področju kolesarske aktivnosti in častnega 

predsednika društva, ki je na funkciji predsednika s svojim dolgoletnim delom 

prispeval k razvoju, prepoznavnosti in ugledu društva.  

Zato ob tej priložnosti Maja Oven predlaga občnemu zboru, da se prvič ta zaslužni 

naziv za njegovo 30 letno uspešno vodenje društva, v različnih tudi zahtevnih 

obdobjih, podeli dosedanjemu predsedniku Aleksu ŠTAKULU. V društvo ga je na 

začetku 90-ih let pritegnil legenda slovenskega kolesarstva in dolgoletni direktor KD 

Rog Zvone Zanoškar in ga nagovoril, da prevzame funkcijo predsednika, kar je z 

veseljem in ponosom sprejel. V tej vlogi si ni samo prizadeval za zagotavljanje 

materialnih in finančnih sredstev in novih sponzorjev za nemoteno delovanje društva, 

ampak je tvorno pomagal tudi pri izvedbi posameznih kolesarskih prireditev in iskanju 

novih oblik, organizacije in načinov dela društva. Prav tako je štiri leta zastopal KD 

ROG Ljubljana v predsedstvu Kolesarske zveze Slovenije na funkciji podpredsednika. 

V njegovem obdobju so rasli in dozorevali vrhunski kolesarji in kasneje tudi kolesarke 

BTC CITY LJUBLJANA, ki so dosegali izjemne tekmovalne dosežke in uvrstitve doma 

in v svetu in bili deležni njegove podpore z nagradami, javnimi pohvalami in 

priznanji. Z njegovo širino pri pogledih na njihovo nadaljnjo tekmovalno rast in razvoj 

je podpiral napredno zamisel, da so svojo kariero uspešno nadaljevali tudi v 

profesionalnih ekipah v svetu. Hkrati je posvetil veliko pozornost negovanju dobrega 

sodelovanja med vodstvom, trenerji, kolesarji in ostalimi tehničnimi sodelavci 

društva. Pomembno vlogo in naloge je opravljal pri organizaciji in izvedbi številnih 

Rogovih kolesarskih prireditev vključno z Maratonom Franja in podprl idejo o 

preselitvi Maratona Franja iz Tacna na prizorišče trgovskega centra BTC ob veliki 

finančni podpori uprave družbe BTC City in MOL, kjer je prerasel v največjo 

mednarodno rekreativno kolesarsko prireditev v okviru mednarodne kolesarske zveze 

UCI in tako postal prepoznaven v svetovnem merilu. Skratka različne naloge in dela, 

ki jih je opravljal tudi zahvaljujoč njegovi viziji, da si kolesarsko društvo zasluži nov 

sodoben športni kolesarski center kot ga ni v Sloveniji, kjer je klub danes, in njegovo 

dolgoletno delo, s katerim je pomembno prispeval k razvoju, prepoznavnosti in 



ugledu društva upravičujejo odločitev, da se mu zahvali s podelitvijo naziva častnega 

predsednika društva KD ROG Ljubljana. 

 

Sklep št. 8: 

Naziv Častni predsednik KD Rog se podeli dolgoletnemu predsedniku 

društva, g. Aleksu Štakulu, podelitev je soglasno sprejeta s strani vseh 33-

ih članov društva. 

 

Ob tej priliki mu je gost občnega zbora g. Jože Mermal tudi osebno čestital ter mu 

zaželel srečno tudi na tej funkciji. Poudaril je, da so ponosni pokrovitelj kluba že 

dolga leta in da tudi ostajajo s klubom še naprej. Čestital je tudi novemu predsedniku 

Andreju Hauptmanu. Ob tej priliki sta g. Mermal in g. Štakul s strani Mira Miškulina 

prejela novi klubski bundi z znakom društva. 

 

 

 

Ad 14) Razno 

Pod točko Razno je bila določitev višine članarine za l.2022. Predsednik delovnega 

predsedstva Miro Miškulin predlaga višino letne članarine v višini 90€. Višina 

članarine ostane v tej višini tudi v naslednjih letih dokler občni zbor ne določi 

drugače. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep št. 9:  

Višina članarine za leto 2022 je 90€ in ostane v tej višini tudi v naslednjih 

letih dokler občni zbor ne določi drugače. 

 

Predsednik občnega zbora Miro Miškulin sklene, da so vse točke dnevnega reda 

zaključene in se zahvali vsem sodelujočim ter sklene da je občni zbor Kolesarskega 

društva Rog zaključen. Občni zbor je zaključil delo ob 18.20. 

 

 

Predsednik delovnega predsedstva   ……………………………………… 
       Miro Miškulin 

 

 

Zapisnik sestavil     ……………………………………… 
       Teja Hauptman 

 

   

Overitelja      ……………………………………… 
       Miha Koncilija 

 

      

       ……………………………………… 
       Lucija Petavs 


