
ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA KOLESARSKEGA DRUŠTVA ROG 

 

30. januar 2017, Vikrče 3, 17:00 
 

Predlagan dnevni red 

1. Otvoritev, konstruiranje organov za vodenje zbora in volilne komisije  
2. sprejem dnevnega reda 
3. poročilo verifikacijske komisije 
4. Poročila o delu KD Rog v obdobju 2012-2016 
5. Razprava o poročilih 
6. Glasovanje o poročilih 
7. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta KD Rog 
8. Razrešitev organov KD Rog 
9. Volitve novih organov KD Rog 
10. Določitev višine članarine za l.2017 
11. Program dela in finančni načrt za l.2017 
12. Razno 

 

 

 

Ad1) 

Otvoritev, konstruiranje organov za vodenje zbora in volilne komisije  
Občni zbor odpre Aleks Štakul, predsednik kolesarskega društva Rog točno ob 17:00. 
Po poslovniku g.Štakul najprej ugotovi, da je število prisotnih na zboru 7, ker to ni 
večina (več kot polovica) članov od 474 predlaga 15 minut odlog zbora - po statutu. 
Po pretečenih 15ih minutah predsednik ugotovi, da se je število članov občnega 
zbora občutno povečalo. V svojem uvodu najprej posveti nekaj besed pokojnemu 
direktorju Zvonetu Zanoškarju, ki je bil alfa in omega društva, zato mu je posvetil 
minuto molka v njegovo čast. 
Po minuti molka predlaga sprejetje poslovnika občnega zbora in po njem izvolitev 
organov zbora. Za organe občnega zbora g. Štakul  poda predlog:  
Delovno predsedstvo: Damir Pavlovič-predsednik, Urška Pintar-članica, Miha 
Koncilija-član 
Zapisnikar: Miro Miškulin 
Overitelja zapisnika: Gorazd Penko, Marko Polanc 
Verifikacijska komisija: Tomo Šetina, Boštjan Kavčnik 
Volilna komisija: Stane Petavs-predsednik, Ţan Andrejaš-član, Martin Krašek-član. 
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: Damir Pavlovič-predsednik, Urška Pintar-članica, 
Miha Koncilija-član 
Zapisnikar: Miro Miškulin 
Overitelja zapisnika: Gorazd Penko, Marko Polanc 
Verifikacijska komisija: Tomo Šetina, Boštjan Kavčnik 



Volilna komisija: Stane Petavs-predsednik, Ţan Andrejaš-član, Martin 
Krašek-član. Delovno predsedstvo prevzame vodenje občnega zbora. 
 

Ad2) 
sprejem dnevnega reda 
Damir Pavlovič-predsednik občnega zbora predlaga sledeč dnevni red: 

1. Otvoritev, konstruiranje organov za vodenje zbora in volilne 
komisije  

2. sprejem dnevnega reda 
3. poročilo verifikacijske komisije 
4. Poročila o delu KD Rog v obdobju 2012-2016 
5. Razprava o poročilih 
6. Glasovanje o poročilih 
7. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta KD Rog 
8. Razrešitev organov KD Rog 
9. Volitve novih organov KD Rog 
10. Določitev višine članarine za l.2017 
11. Program dela in finančni načrt za l.2017 
12. Razno 

 
K točki razno g.Kopač poda predlog o izboru revizijske hiše za pregled poslovanja KD 
Rog v letu 2016, ki mora biti opravljen najkasneje do konca avgusta letošnjega leta. 
Predlog se sprejme.  
Sklep št. 2.: 
Sprejet je naslednji dnevni red: 
   

1. Otvoritev, konstruiranje organov za vodenje zbora in volilne 
komisije  

2. sprejem dnevnega reda 
3. poročilo verifikacijske komisije 
4. Poročila o delu KD Rog v obdobju 2012-2016 
5. Razprava o poročilih 
6. Glasovanje o poročilih 
7. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta KD Rog 
8. Razrešitev organov KD Rog 
9. Volitve novih organov KD Rog 
10. Določitev višine članarine za l.2017 
11. Program dela in finančni načrt za l.2017 
12. Določitev revizijske hiše za letni pregled poslovanja 

 

 
 
Ad3) 
Poročilo verifikacisjke komisije. 
Člana verifikacijske komisije podata poročilo, da je v dvorani 22 oseb,  zato 
predsednik zbora ugotovi da smo sklepčni na  podlagi statuta KD Rog, ki določa, da 
je za občni zbor dovolj 10 članov.  

 



Sklep št. 3: 
Na občnem zboru je prisotno 22 članov, kar je dovolj za sklepčnost zbora. 
 

 

Ad4) 
Poročila o delu KD Rog v obdobju 2012-2016 
 

1. Tekmovalna uspešnost kolesarjev in kolesark-splošen pregled 
 
2012 
V olimpijskem letu 2012 je na OI v Londonu z 22. mestom blestela Polona Batagelj, 
med mlajšimi člani je zgodovinsko 1. mesto na EP dosegel Jan Tratnik, Luka Pibernik 
pa je na svetovnem prvenstvu za U23 osvojil 5. mesto – obe tekmi sta bili na 
Nizozemskem. Prav tako je v tem letu v dresu Roga blestel Jan Polanc, ki je osvojil 
zmago na Piccolo Giro Lombardia.  
V mladinskih kategorijah sta bila v ospredju Matic Šafarič Kolar in Jure Miškulin z 
nekaj odmevnimi zmagami (Coppa Montes, Treviso, etapa v Pokalu Narodov). Pri 
mlajših mladincih je bil vse boljši Izidor Penko. Pri mladinkah je Urška Kalan osvojila 
15. mesto na SP med mladinkami.  
V kategoriji dečkov in deklic  je nastopalo 26 fantov in deklet v vseh kategorijah. Med 
dečki A so bili zelo uspešni Tadej Pogačar, Ţiga Jerman in Matej Merčun – dosegli so 
6 zmag na dirkah Pokala Slovenije. V kategoriji Dečki B se je na drţavnem prvenstvu 
v cestni voţnji z 2. mestom izkazal Matic Šetina. Tudi Pavel Cizelj je večkrat stal na 
stopničkah. Pri dečkih C so bili uspešni Martin Cunder, Marko Jeretina, Ţiga Jančar 
ter deklica B, Maša Pia Ustar. Slednja je v absolutni konkurenci s fanti v točkovanju 
Pokala Slovenije zasedla 3. mesto. V ekipnem točkovanju  Pokala Slovenije so Dečki 
A in C zmagali. Dečki B so bili 3. 
 
 
 
2013 
Po dolgih letih smo osvojili naslov drţavnega prvaka v elitni konkurenci, Luka Pibernik 
je deklasiral vso slovensko kolesarsko elito na drţavnem prvenstvu. Na mednarodni 
sceni se je izkazala tudi Katja Jeretina s 4. mestom na cestni tekmi OI mladih. Jan 
Polanc je bil spet odličen, osvojil je 2. mesto na dirki po Sloveniji in zmago na Giro 
del Friuli. 
Pri mladincih so bili v ospredju Matic Šafarič Kolar (24. mesto SP Firenze, zmaga na 
VN Kranj), Ţiga Ručigaj (1. mesto na uvodu v sezono VN Dobrepolje) in Blaţ Šuštar 
(zmage: Lenart, Ajdovščina, Ptuj). 
Pri dečkih in deklicah so bili rezultatsko najbolj uspešni v starostni kategoriji Dečki B. 
V točkovanju Pokala Slovenije je Martin Cunder zasedel 3. mesto, Ţiga Jančar je bil 4, 
v ekipnem točkovanju smo zmagali. Odlično so nastopali v mednarodnem pokalu 
Alpe – Adria; Martin Cunder je zmagal, Ţiga Jančar je bil 3. Zmagali smo tudi v 
skupnem seštevku tega pokala. Martin in Ţiga sta se izkazala na drţavnem prvenstvu 
z 2. in 3. mestom. Deček A Pavel Cizelj je bil 3. v točkovanju Pokala Slovenije in 
pokala Alpe - Adria. Ekipno so bili Dečki A 3. Pri najmlajših sta dobro nastopala 
Marko Jeretina in Maša Povše. Pri deklicah A sta se večkrat izkazali Karin Penko in 
Maša Pia Ustar (1. In 2. mesto na drţavnem prvenstvu). 



 
 
 
2014 
V letu 2014 sta doseţek sezone postavil Izidor Penko s 6. mestom na svetovnem 
prvenstvu v Španiji, kjer se je izkazala tudi ţenska profesionalna ekipa BTC CITY 
Ljubljana z 12. mestom v ekipni voţnji na čas. Izidor je bil poleg Tilna Finkšta gonilna 
sila mladinske ekipe, medtem ko sta pri mlajših mladincih vodilno vlogo prevzela 
Tadej Pogačar in Ţiga Jerman, ki sta osvojila celo vrsto pomembnih zmag. 
Pri dečkih A in B zasedli 2. mesto v ekipnem točkovanju Pokala Slovenije in pokala 
Alpe – Adria. Pri dečkih B je zelo dobro nastopal Marko Jeretina. V skupnem seštevku 
obeh pokalov je zasedel 2. mesto. Pri dečkih A je Ţiga Jančar v skupnem točkovanju 
v obeh pokalih zasedel 3. mesto. Pri dečkih in deklicah C sta uspešno nastopala Matic 
Kranjec Ţagar in Klara Čemaţar. Slednja je bila 2. na drţavnem prvenstvu in 3. v 
skupnem seštevku Pokala Slovenije. Pri deklicah B je bila Maša Povše drţavna 
prvakinja in prva v skupnem seštevku Pokala Slovenije. 
 
 
2015 
Leto 2015 je bilo v znamenju uspehov ţenske ekipe, 8. mesto v ekipni voţnji na čas 
na svetovnem prvenstvu v Ameriki, Karin Penko je zasedla odlično 5. mesto na OI 
mladih. Med mlajšimi mladinkami je drţavna prvakinja v voţnji na čas in na cestni 
dirki postala Karin Penko, med starejšimi mladinkami pa Katja Jeretina. Pri starejših 
mladincih je postal drţavni prvak v cestni voţnji Tilen Finkšt, v voţnji na čas pa Ţan 
Andrejaš. Na mednarodnih tekmah pa je bil najbolj uspešen Ţiga Jerman z 2. 
mestom na GP Del Arno, Tadej Pogačar pa je bil vseskozi tik za najboljšimi na 
najteţjih tekmah. V članski konkurenci sta edini zmagi dosegla Robert Jenko (Ivanič 
Grad) in Martin Otoničar (Šenčur), poleg tega je bil Izidor Penko 2. v voţnji na čas na 
DP 
Pri dečkih je izstopal Marko Jeretina v kategoriji Dečki A. Bil je drugi na drţavnem 
prvenstvu in skupnem točkovanju Pokala Slovenije, ter 5. v pokalu Alpe – Adria. 
Dečki A so bili 2. v ekipnem točkovanju Pokala Slovenije in 3. v ekipnem točkovanju 
pokala Alpe - Adria. Pri najmlajših so se izkazale punce. Hana Kranjec Ţagar je bila 2. 
na drţavnem prvenstvu. Klara Čemaţar je bila 2. v skupnem točkovanju Pokala 
Slovenije. 
 
2016 
Ponovno je bila v ospredju ţenska ekipa, na olimpijskih igrah v Riu je Polona Batagelj 
na cestni dirki  osvojila 32. mesto. Zgodovinski uspeh je dosegla Eugenia Bujak s 
prvo zmago profesionalne ekipe BTC CITY Ljubljana v svetovnem pokalu in sicer je 
slavila v Plouayu v Franciji. Ekipa BTC City Ljubljana je osvojila tudi ekipno zmago na 
etapni dirki Grazia Orlova, kjer je v individualni razvrstitvi 1. mesto osvojila Olena 
Pavlukhina. Nič slabši niso bili naši mladinci, kjer je Tadej Pogačar osvojil 3. mesto na 
EP v Franciji, Ţiga Jerman pa je bil 6. na SP v Qatarju. Karin Penko je na SP v Dohi 
osvojila 13. mesto na cestni dirki. Med deklicami B je drţavna prvakinja na cestni 
dirki postala Klara Čemaţar, med mlajšimi mladinkami Sara Debenec in med 
starejšimi mladinkami Hajdi Zajc. V voţnji na čas je med mlajšimi mladinkami 
zmagala Vita Movrin. Med člani omenimo 3 zmage Roka Korošca na tekmah na 



Madţarskem (dve etapni in ena generalna uvrstitev), Ţiga Ručigaj je zmagal na 
kriteriju v Kranju, Robert Jenko v Ajdovščini. Bruno Maltar je postal drţavni prvak v 
voţnji na čas na Hrvaškem, Izidor Penko pa je bil drugi v Sloveniji v kategoriji do 23 
let. Pri dečkih in deklicah so se med deseterico najboljših na tekmah Pokala Slovenije 
v kategoriji Dečkov A in B redno uvrščali Gašper Paulič, Vid Praprotnik Čurić, Tim 
Jovan, Dan Andrej Tomšič, Mark Pavrič. Deklica B Klara Čemaţar je letos večkrat 
zmagala na tekmah za Pokal Slovenije in v končnem seštevku dosegla 1. mesto. 
Postala je tudi drţavna prvakinja v cestni voţnji in podprvakinja v voţnji na čas. 
 
 
 
 

2. Organizacija prireditev 
 
2012 
V letu 2012 smo bili v organizaciji prireditev zelo dejavni, sezono smo začeli 3. VN 
Dobrepolja, nadaljevali s tekmo v Pirničah, Komendi, sledil je Maraton Franja na 
katerem smo prvič izvedli voţnjo na čas od BTC-ja do Dolskega in nazaj, na veliki in 
mali Franji je bilo skupaj 3.469 udeleţencev, v voţnji  na čas je nastopilo 305 
tekmovalcev,  na druţinskem maratonu pa nam je slabo vreme malo ponagajalo, 
skupaj je bilo 4.286 udeleţencev. 
 

Udeležba MF 2012: Moški Ženske Skupno 

kronometer 267 38 305 

družinski m. 298 218 516 

Velika Franja 1606 91 1697 

Mala Franja 1510 258 1768 

Skupno 3681 605 4286 

 
V jeseni smo nadaljevali z organizacijo Kriterija Medvod, šolskega prvenstva za OŠ 
(druga izvedba), prvič sta bile organizirani VN Vodic in VN Mengša. Sezono smo  
tradicionalno zaključili v oktobru z VN Avtomojster.Skratka to je bilo izredno uspešno 
leto na področju organizacije tekmovanj. 
 
2013  
Izveden je bil standardno bogat program organizacije tekmovanj: 4. VN Dobrepolja, 
14. VN Medvod, 7. VN Komende, 32. Maraton Franja z rekordnimi 7.182 udeleţenci, 
13. kriterij Medvod, 3. prvenstvom OŠ, 2. VN Vodic, 2. VN Mengša, 13. zaključna 
tekma VN Avtomojster  
  

Udeležba MF 2013: Moški Ženske Skupno 

Velika Franja 1616 88 1704 

Mala Franja 1430 251 1681 

Kronometer 225 40 265 

Družinski maraton 2036 1271 3307 

Otroška proga 137 88 225 

Skupno 3046 339 7182 



 
 
2014 
Tudi v letu 2014 smo izvedli podoben obseg prireditev (po 4ih letih brez VN 
Dobrepolja), poleg vsega tega programa je Gorazdu Penku uspel še mednarodni 
podvig z organizacijo finalne tekme UWTC serije – svetovno prvenstvo za amaterje, 
na katerem je nastopilo 1.534 tekmovalcev v cestni tekmi in voţnji na čas.  Prav tako 
je Franja podirala rekorde z 7.602 udeleţenci. Po 6-ih letih mirovanja smo ponovno 
obudili Maraton Prijateljstva Ljubljana Trst, vez med Ljubljano in zamejskimi Slovenci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udeležba MF 2014: Moški Ženske Skupno 

Velika Franja 1763 94 1857 

Mala Franja 1463 241 1704 

Kronometer 317 77 394 

Družinski maraton 1939 1708 3647 

Skupno 5482 2120 7602 

 
 
 
2015 
Zaradi spremembe v odnosu do športa v letu 2015 po 15ih  nista bili organizirani VN 
Medvod in Kriterij Medvod, ostale prireditve smo ohranili, poleg tega je bila v juliju 
organiziran prolog in prva etapa Gira rosa, še en podvig Gorazda Penka in celotne 
ekipe KD Rog. Maraton Franja podira to leto nove rekorde z 7.658 udeleţenci. Prav 
tako smo ponovno izvedli Maraton prijateljstva Ljubljana Trst kjer je bilo na startu 
180 udeleţencev. 
 

Udeležba MF 2015: Moški Ženske Skupno 
 Velika Franja 1400 70 1470 
 Mala Franja 1373 242 1615 
 Kronometer 250 75 325 
 Družinski 2198 1795 3993 
 Otroški 137 118 255 
 Skupno 5358 2300 7658 
  

2016 
V letu 2016 smo izvedli sledeče prireditve: 10.VN Komende,5.VN Vodic, 5. VN 
Mengša, 6.prvenstvo OŠ, 15.zaključno tekmo in jubilejni 35.Maraton Franja, na 
katerem je nastopilo 6047.Na maratonu prijateljstva Ljubljana Trst je nastopilo 280 
udeleţencev. 



 
 
 

Udeležba MF 2016: Moški Ženske Skupno 
 Velika Franja 1021 67 1088 
 Mala Franja 1066 168 1234 
 Kronometer 239 56 295 
 Družinski 1710 1535 3245 
 Otroški 101 83 185 
 Skupno 4138 1909 6047 
  

 
Povzetek: 
Organizacija prireditev je v letih 2012-2016 je bila izredno uspešna in tudi 
zelo pomembna z vidika pridobivanja sredstev. Vse bolj so za sponzorje 
zanimivi veliki in odmevni projekti, zato tudi Maraton Franja dobiva 
čedalje večji pomen, ostale prireditve pa so pomembne zaradi pridobivanja 
novih članov v lokalnem okolju in potrditvi mladih, da delajo dobro in da se 
lahko pokaţejo doma. 
 

3. Ostale klubske aktivnosti in sodelovanje: 
 
My Sport is Franja   
projekt EU Erasmus, ki povezuje 5 drţav in preko katerega širimo poslanstvo 
Maratona Franja, ki zdruţuje šport, zgodovino, turizem in sodelovanje. 
 
UCI GRAN FONDO SERIES 
Vključenost Maratona Franja v serijo najprestiţnejših maratonov po svetu je 
priznanje organizaciji Prireditve in garancija za splošno prepoznavnost v svetu. 
 
Gremo na kolo 
Izvajanje promocije kolesarskega športa preko športnih dni za osnovne šole, projekt 
podpira mestna občina Ljubljana 
 
Varno na kolesu 
Akcija, ki uči in opozarja na nevarnosti v prometu najranljivejše udeleţence v 
prometu, osnovnošolsko mladino. Projekt poteka v sodelovanju z KZS in Butan 
plinom, sponzorjem projekta. 
 
Alpe Adria Tour 
Sodelovanje organizatorjev 7ih maratonov, povezuje Italijo, Avstrijo in Hrvaško. 
 

Zimska vadba za rekreacijo v telovadnici KD Rog 
V letu 2014 smo poskusno začeli z zimsko vadbo v telovadnici KD Rog za zunanje 
rekreativne kolesarje, vadbo smo v letu 2015 razširili, v letu 2016 pa je zimska vadba 
postala del našega programa delovanja, od 15. oktobra – 15. marca vadi pod 
nadzorom naših trenerjev 15 organiziranih skupin. 



 

 

 

4. Finančno poslovanje KD Rog 2012-2016 
 

 
 
KOLESARSKO DRUŠTVO ROG 

 BILANCA STANJA/01.01.2016-31.12.2016 
 

  BILANCA STANJA/01.01.2016-31.12.2016 v € 

  Zgradbe 552.443,75 

Vozila in oprema 184.193,97 

c) Druge dolgoročne finančne naložbe 52.126,98 

II. Zaloge 12.400,36 

c) Druge kratkoročne finančne naložbe 155.343,07 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 35.180,86 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 15.406,69 

V. Denarna sredstva 142.398,05 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 10.875,20 

SREDSTVA 1.160.368,93 

  1. Društveni sklad 593.463,81 

IV. Presežek iz prevrednotenja 37.365,31 

V. Preneseni čisti dobiček preteklih let 287.060,61 

VII. Čisti dobiček poslovnega leta 3.739,21 

Rezervacije (Fundacija za šport, Erasmus) 146.173,95 

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 59.270,56 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 20.491,80 

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 12.803,68 

OBVEZNOSTI do virov sredstev 1.160.368,93 

 

Pojasnila najpomembnejših postavk bilance stanja na dan 31.12.2016: 
 
Društvo razpolaga z zgradbo – nepremičnino v knjigovodski vrednosti 552.444 € V 
znesek je vključena nabavna vrednost ter investicije v adaptacijo zgradbe oz. 
posameznih prostorov 
Neodpisana vrednost opreme in vozil znaša 184.194 €. V znesek so vključena vsa 
vozila (8 vozil), tekmovalna kolesa, računalniki, pohištvo, oprema za organizacijo 
tekmovanj. 
Dolgoročne finančne naloţbe v znesku 52.127 € predstavlja stanje portfelja naloţbi 
pri KD Galileo (50.027 €) in Alta skladi (2.100 €) 
Predujmi – stanje na predplačniških karticah oz. dani avansi znašajo 12.400 €. 
Kratkoročne finančne naloţbe predstavljajo sredstva v skladih BPH Medvešek Pušnik 
in ob koncu leta 2016 znaša saldo 155.343 € 
Kratkoročne terjatve do kupcev – 35.181 € je znesek še neplačanih računov, med 
katerimi je velika večina računov, izdanih kupcem z datumom 31.12.2016 in torej 
sploh še niso zapadli v plačilo. Nekaj je tudi starejših računov (Janus trade za 915 € 



iz leta 2015, prav tako Go 4 d.o.o. za 915 € iz leta 2015, pa Katrin Vidnar s.p. iz 
junija in avgusta 2016 za 6.250 €). 
Kratkoročne terjatve do drugih – 15.407 € so predvsem terjatve za vstopni DDV 
Društveni sklad .- 593.464 € predstavlja znesek minulih dobičkov, razporejenih na 
društveni sklad 
Preseţek iz prevrednotenja – 37.365 € je znesek usklajevanja vrednostnih papirjev, ki 
še niso bili prodani, a predstavljajo zmanjšanje vrednosti od časa nakupa pa do 
31.12.2016 
Čisti dobiček poslovnega leta – 3.739 € 
Rezervacije (Fundacija za šport, Erasmus) – 146.174 € so sredstva, ki jih je društvo 
ţe prejelo, a na rezultat poslovanja še ne vplivajo oz. jih društvo še ni porabilo kot 
strošek 
Dolgoročne finančne obveznosti – 59.270 € je vrednost neplačanih glavnic za 5 
 leasing pogodb (leasing avtomobilov) 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev – 20.492 € znašajo neplačane 
obveznosti za opravljene aktivnosti do konca leta.  
Druge kratkoročne poslovne obveznosti – 12.804€ pa je znesek za plače delavcem, 
davčne obveznosti, obveznosti po plačilnih karticah 
 
KOLESARSKO DRUŠTVO ROG 

     1000 LJUBLJANA 

     Matična številka: 5137926 

     

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Izkaz uspeha 
     Prihodki od dejavnosti 783.544 813.296 788.579 1.156.035 1.181.127 

Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 145.650 164.499 194.251 373.857 435.675 

Dotacije drugih fundacij, skladov in ustanov 17.784 13.147 20.725 18.523 23.932 

Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 9.339 34.491 15.050 12.478 18.236 

Članarine in prispevki članov 5.649 1.510 70 0 1.728 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in storitev 605.122 599.649 558.483 749.253 679.384 

Ostali prihodki od dejavnosti 0 0 0 1.924 22.172 

Donosi od dejavnosti 783.544 813.296 788.579 1.156.035 1.181.127 

Stroški porabljenega materiala 169.924 187.960 181.673 244.243 189.953 

Nabavna vrednost nabavljenega materiala 169.924 187.960 181.673 244.243 189.953 

Stroški storitev 307.640 374.416 364.707 603.657 610.197 

Stroški dela 117.791 119.995 137.608 148.195 178.520 

Odpisi vrednosti 58.080 67.389 69.267 66.832 71.784 

Drugi odhodki iz dejavnosti 0 7.249 17.188 81.037 112.148 

Skupaj odhodki iz dejavnosti 653.436 757.010 770.443 1.143.964 1.162.602 

Finančni prihodki 2.958 1.507 597 206 39 

Finančni odhodki 790 1.387 807 2.670 12.658 

Drugi prihodki 6.325 238 3.079 2.046 0 

Drugi odhodki 43.027 1.132 5.866 1.004 252 

Celotni prihodki 792.827 815.041 792.255 1.158.287 1.181.166 

Celotni odhodki 697.253 759.529 777.116 1.147.638 1.175.512 

Davek od dohodkov 17.046 1.673 0 0 0 



Presežek prihodkov 78.528 53.839 15.139 10.649 5.654 

Presežek odhodkov 0 0 0 0 0 

Povprečno št. zaposlencev na podlagi delovnih ur  5,97 5,98 7 8 8 

      
Bilanca stanja 
 

      2011 2012 2013 2014 2015 

Sredstva 853.985 907.439 1.046.396 1.057.257 1.295.476 

Dolgoročna sredstva 602.784 634.435 800.805 761.485 767.957 

Opredmetena osnovna sredstva 553.771 581.242 763.449 715.349 720.921 

Dolgoročne finančne naložbe 49.013 53.193 37.356 46.136 47.036 

Kratkoročna sredstva 249.625 269.262 244.246 293.973 515.764 

Kratkoročne finančne naložbe 120.532 203.373 132.740 141.629 161.103 

Kratkoročne poslovne terjatve 30.381 59.188 42.299 50.137 33.492 

Denarna sredstva 98.712 6.701 69.207 102.207 321.169 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1.576 3.742 1.345 1.799 11.755 

Obveznosti do virov sredstev 853.985 907.439 1.046.396 1.057.257 1.295.476 

Sklad 779.420 839.716 866.312 885.741 919.757 

Društveni sklad 779.420 839.716 864.220 874.870 880.524 

Presežek iz prevrednotenja 0 0 2.092 10.871 39.233 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 70.751 86.172 200.624 

Dolgoročne obveznosti 17.809 11.558 7.756 21.447 39.771 

Dolgoročne finančne obveznosti 17.809 11.558 7.756 21.447 39.771 

Kratkoročne obveznosti 39.486 56.165 101.577 63.897 31.570 

Kratkoročne poslovne obveznosti 39.412 55.937 101.577 63.897 31.570 

Kratkoročni dolgovi do članov 74 228 0 0 0 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 17.270 0 0 0 103.754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Organizacija KD Rog 
 

V KD Rog je trenutno zaposlenih 7 oseb: 
Gorazd  Penko direktor Maratona Franja in ţenske profesionalne ekipe 
Miro   Miškulin sekretar 
Boštjan  Kavčnik serviser 
Miha   Koncilija trener mladinskih ekip 
Gašper Modic trener dečkov 
Martin Krašek trener deklic in mladink 
Aljaţ  Klevišar trener mlajših dečkov 
 
Preko SP-ja opravlja delo trenerja moške kontinentalne ekipe Marko Polanc. Prav 
tako opravlja svoje delo preko SP pogodbe profesionalna kolesarka in pomočnica 
Gorazda Penka Urska Pintar. 
 
Občasni sodelavci so še:  
Miloš   Bujak  maser/mehanik ţenske ekipe 
Igor  Bertoncelj mehanik ţenske ekipe 
 
V obdobju 2012-2016 smo delovali na več lokacijah:  
 
Slomškova 4  
Matična lokacija, kjer je bil tudi uradni sedeţ društva do decembra 2016, fizično smo 
se dokončno s Slomškove 4 izselili 31.4.2016. 
 
Vikrče 3 
baza za tekmovalce in trening, pisarna, delavnica, skladišče Maraton Franja, objekt je 
v uporabi od februarja 2014. 
 
Šmartinska 151 
Sedeţ društva, pisarna Maratona Franja in ţenske ekipe 
 
KD Rog je v tem obdobju vodi upravni odbor v sestavi:  
 
Aleks Štakul-predsednik, Milan Hojnik-podpredsednik, člani:Tim Kocjan, Boštjan 
Jenko, Damir Pavlovič, Gorazd Penko, Andrej Hauptman, Miro Miškulin. 
 
UO ki se je v letih 2012-2016 sestal 7x: 
11.04.2012 
18.06.2013 
10.10.2013 
09.01.2014 
13.05.2015 
11.12.2015 



30.11.2016 
 
 
 

6. Poročila posameznih komisij 
 
Disciplinska komisija 
Disciplinska komisija v sestavi Emil Gašperšič, Miha Koncilija, Tomo Šetina se je v 
obdobju 2102-2016 jv obravnavo prejela eno prijavo. Po obravnavi je bila zadeva 
zavrnjena iz utemeljenih razlogov. 
 
Nadzorni odbor 
Nadzori odbor v sestavi Tomaţ Bole, Dare Špenko in Boštjan Kavčnik je izvajal 
nadzor glede izvajanja statuta in drugih aktov in sklepov občnega zbora in UO KD 
Rog, uporabe sredstev, delo organov in predstavnikov društva ter finančnega 
materialnega poslovanja. 
Nadzorni odbor je delo KD Rog ocenil kot transparentno in v skladu s statutom KD 
Rog. 
 

7. Zaključek 
Kolesarsko društvo Rog je obdobju 2012-2016 naredilo nekaj velikih in pomembnih 
korakov v razvoju društva in slovenskega kolesarstva. Najprej je to zagotovo 
ogromen korak naprej v ţenskem kolesarstvu, ki smo se praktično iz nič povzpeli v 
sam svetovni vrh. Tukaj gre posebna zasluga Gorazdu Penku in Maji Oven,  ki sta 
velik potencial Maratona Franja usmerila v delovanje ţenske ekipe in v tem več kot 
uspela. Uspešna promocija Franje in ţenske ekipe pomeni trdno osnovo za delovanje 
ostalih selekcij. Prav tako je bil pomemben korak selitev v nove prostore v Vikrčah, 
kjer smo dejansko lahko začeli opravljati svojo osnovno dejavnost delo z mladimi in 
njihovo vključevanje v vrhunski šport. 
Vse to smo nadgradili z izredno organizacijo svetovnega prvenstva za amaterje in 
Giro Rosa ter z izjemnimi uspehi v vseh selekcijah, kar je tudi zagotovilo za dobro 
delo v naslednjem mandatnem obdobju. Finančno stabilnost za nemoteno delo, nam 
poleg vseh sponzorjev in podpornikov društva, zagotavljata predvsem MOL in BTC 
CITY, za kar se jima posebej zahvaljujemo. 
 
 

Sklep št. 4: 
Vsa delovna poročila, ki so sestavni del tega zapisnika, so soglasno 
sprejeta.  
 

Ad5) 
Razprava o poročilih 
 

Besedo prevzame predsednik društva Aleks Štakul in poudari organizacijske in tekmovalne 

uspehe v obdobju 2012-2016 in se posebej zahvali sponzorjem in donatorjem, kjer posebej 

izstopata BTC City in Mestna Občina Ljubljana. Med posamezniki posebej poudari izredno 

uspešno organizacijo Maratona Franja, svetovnega prvenstva za amaterje in Giro Rosa, ter s 

tem povezanimi uspehi ženske profesionalne ekipe, kjer  sta vodilno vlogo imela Gorazd 



Penko in Maja Oven. Pri delu z mladimi so poudarjeni uspehi trenerjev: Miha Koncilija, 

Marko Poalnc, Andrej Hauptman, Gašper Modic, Aljaž Klevišar in Martin Krašek. Miru 

Miškulinu gre v tem obdobju zahvala za uspešno selitev delovanja društva iz centra Ljubljane 

na novo lokacijo pod Šmarno goro.  

Direktor računovodskega servisa Erata Markon Kopač pohvali finančno poslovanje društva, 

ki ima trdne temelje in ki zagotavljan nadaljnje uspešno delovanje.  

 

Sklep št. 5: 
Poročila so zgledna in kot odraz dobrega dela v obdobju 2012-2016.   
 

Ad6) 
Glasovanje o poročilih. 
 
Vsa poročila so bila soglasno sprejeta, 22 glasov za, 0 glasov proti. 
 
Sklep št. 6: 
Vsa poročila so bila soglasno sprejeta. 
 
Ad7) 
Sprejem sprememb in dopolnitev statuta KD Rog. 
 
Na podlagi sklepov UO z dne 30.11.2016 ter nujnih sprememb in dopolnitev statuta 
KD Rog je UO pripravil naslednji predlog: 
 
1.člen – v prečiščeno besedilo statuta se zapiše nov sedeţ društva: 
Šmartinska cesta 152 (odločbo o spremembi je UE 6.12.2017 ţe izdala na 
podlagi sklepa UO), tako se zdaj 1.člen glasi:  

1. člen 

Ime društva je Kolesarsko društvo ROG (v nadaljnjem besedilu društvo). Sedež društva je v 

Ljubljani, na naslovu: Šmartinska cesta 152. O spremembi naslova odloča upravni odbor.  

 
 
6.člen - doda se na koncu 6.člena, društvo lahko opravlja naslednje 
pridobitne dejavnosti: 

- daje v najem in zakup športno opremo (77.210) 
- druge športne dejavnosti ( 93.190) 
- popravila koles in ostale športne opreme (95.290) 
- fitnes (93.130) 

celoten 6.člen se tako glasi takole: 

6. člen 

Namen oz. so cilji društva:  



- skrbi za pospeševanje in razvoj kolesarskega športa v vseh oblikah delovanja: kot 

množično rekreacijsko  dejavnost, šport mladih ter vrhunsko športno panogo s ciljem 

doseganja čim boljših športnih dosežkov v kolesarstvu, 

- uresničuje stališča in sklepe pomembne za razvoj športa v okviru Ministrstva za 

šolstvo in šport, Kolesarske zveze Slovenije,  Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez, UCI, UEC in drugih dogovorov in sporazumov. 

- združevati športnike in prijatelje športa z namenom organiziranja možnosti športne 

aktivnosti članov društva, 

- v okvirih dejavnosti društva privabiti in omogočiti športno aktivnost tudi predšolski še 

posebno pa šolski mladini, za kar je potrebno vzpostaviti potrebno sodelovanje s 

šolami 

- skrbeti za usposabljanje novih amaterskih kadrov, na področju kjer se pokažejo 

potrebe in možnosti pa angažirati profesionalne strokovnjake, 

- skrbeti za vzdrževanje nepremičnin društva, inventarja, športnih rekvizitov in drugih 

športnih objektov, 

- ustvarjati pogoje za športno, kulturno in družabno življenje članov in tako skrbeti za 

stalen podmladek.  

Namen izvaja društvo z naslednjimi nalogami:  

- z organiziranjem treningov in tekmovanj, 

- s pošiljanjem strokovnih kadrov na izobraževanje in dodatno usposabljanje, 

- z organiziranjem prireditev in drugih akcij   

- sodeluje s sorodnimi društvi in drugimi športnimi organizacijami,  

V skladu s predpisi društvo opravlja naslednje pridobitne dejavnosti: 

- daje v najem in zakup športno opremo (77.210) 

- druge športne dejavnosti ( 93.190) 

- popravila koles in ostale športne opreme (95.290) 

- fitnes (93.130) 

7. člen – doda se zadnji stavek 
Mladoletni člani do 15 leta starosti in člani brez poslovne sposobnosti pri 
upravljanju društva sodelujejo preko zakonitega zastopnika ali skrbnika. 
Imajo vse pravice in dolţnosti članov društva, razen pravice biti izvoljen v 
organe društva.  
 
tako se zdaj celotni 7.člen glasi: 

7. člen 

Član društva lahko postane vsak občan pod enakimi pogoji, ki sprejme ta temeljni akt in se 

ravna po njem, ter podpiše pristopno izjavo, ki jo osebno odda na sedežu društva ali jo 

priporočeno pošlje na sedež društva. Odgovorna oseba za sprejemanje članov v društvo je od 

predsednika pooblaščena oseba. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 

sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen 

zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti 

zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletni člani do 15 leta 

starosti in člani brez poslovne sposobnosti pri upravljanju društva sodelujejo preko 



zakonitega zastopnika ali skrbnika. Mladoletni člani in člani brez poslovne sposobnosti 

Imajo vse pravice in dolžnosti članov društva, razen pravice biti izvoljen v organe 

društva. 

8. Člen - loči se pravice in obveznosti, tako se 8.člen glasi: 
 

8. člen 

Pravice članov društva so: 

- da volijo in so izvoljeni v organe društva,  

- da sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva 

- da se udeležujejo treningov, tekmovanj, srečanj in drugih prireditev, ki jih organizira 

društvo 

- da sodelujejo pri izdelavi programa dela društva in so seznanjeni z tekmovalnimi 

dosežki članov ter finančnim in materialnim poslovanjem.  

Obveznosti članov so: 

- da izpolnjujejo društvena pravila 

- da plačujejo članarino 

- da aktivno delujejo pri uresničevanju ciljev in nalog društva 

- da posredujejo informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih nalog 

- da varujejo ugled društva 

 
 
 
9. člen  - doda se beseda: upravnemu odboru in beseda: črtanje opravi 
upravni odbor 
Članstvo v društvu preneha : - z izstopom člana, ki poda pismeno izjavo upravnemu 
odboru, da ne ţeli biti več član, - s črtanjem iz članstva - neplačana članarina kljub 
opominu - črtanje opravi upravni odbor, - z izključitvijo – na podlagi odločbe-
sklepa disciplinske komisije, ki pa mora biti v skladu s pravilnikom disciplinske 
komisije, - s smrtjo. 
Tako se zdaj 9.člen glasi: 

 9. člen 

Članstvo v društvu preneha : 

- z izstopom člana, ki poda pismeno izjavo upravnemu odboru, da ne želi biti več čla 

- s črtanjem iz članstva - neplačana članarina kljub opominu - črtanje opravi upravni 

odbor, 

- z izključitvijo – na podlagi odločbe-sklepa disciplinske komisije, ki pa mora biti v 

skladu s pravilnikom disciplinske komisiji 

- s smrtjo. 



12. člen (tretja alinea)  - črta se beseda rednih 
- Če občni zbor ni sklepčen, se seja preloţi za 15 minut. Po preteku tega časa je zbor 
sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 rednih članov društva;  
Tako se zdaj 12.člen glasi: 

12. člen 

-  O sklicu občnega zbora, dnevnem redu in predlogih sklepov morajo biti člani društva 

 obveščeni najmanj 14 dni pred sklicem. Vabila se pošlje po e-pošti z zahtevanim 

potrdilom o branju, če nima e-pošte pa s priporočeno pošiljko; 

-  Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov društva; 

-  Če občni zbor ni sklepčen, se seja preloži za 15 minut. Po preteku tega časa je zbor 

 sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov društva; 

-  Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na seji odločijo za tajno glasovanje. 

 Volitve organov društva so praviloma javne;  

 
14. člen sprememba v številu članov UO (6 namesto 8 članov), tako se zdaj 
14.člen glasi: 

14. člen 

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijske, strokovno tehnične in 

administrativne naloge za društvo v skladu z okviri in nalogami sprejetimi na občnem zboru.  

Upravni odbor sklicuje njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik upravnega 

odbora. Seje upravnega odbora se sklicujejo po potrebi ali na predlog ene tretjine članov 

upravnega odbora ali na zahtevo nadzornega odbora. 

Upravni odbor šteje  6 (šest)  članov. Sestavljajo ga: predsednik, podpredsednik, tajnik, 

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. 

16.člen zakoniti zastopnik je predsednik društva – prej je bilo v statutu da 
je to podpredsednik, tako se zdaj 16.člen glasi: 

16. člen 

Predsednik društva je tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 

(štirih) let. Predsednik društva je zakoniti zastopnik  društva. Zakoniti zastopnik predstavlja, 

podpisuje dokumente in zastopa društvo proti tretjim osebam. Zakoniti zastopnik društva je za 

svoje delo odgovoren upravnemu odboru in občnemu zboru društva. 

Naloge predsednika: vodi delo upravnega odbora in nadzoruje delo vseh organov društva, 

trenerjev in posameznih odgovornih oseb za posamezna področja. Predsednik je zadolžen za 

izvajanje sklepov upravnega odbora.  



Podpredsednik društva je tudi podpredsednik upravnega odbora. V primeru odsotnosti 

nadomešča predsednika na podlagi njegovih pisnih pooblastil.  

 
18. člen – besedo razsodišče zamenjamo z besedo disciplinska komisija 
- Veljavne sklepe disciplinska komisija sprejema z večino glasov prisotnih članov 
in na podlagi disciplinskega pravilnika, tako se 18.člen glasi: 

18. člen 

Disciplinsko komisijo voli občni zbor in ima 4 letni mandat. 

- Sestavljajo ga 3 člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika. 

- Sestane se v primeru dogodkov in dejanj, ki zahtevajo presojo. 

- Disciplinska komisija je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov. 

- Veljavne sklepe disciplinska komisija sprejema z večino glasov prisotnih članov in na 

podlagi disciplinskega pravilnika  

Disciplinska komisija obravnava:kršitve določb temeljnega akta, neizpolnjevanje sklepov 

organov društva, dejanja, ki škodijo ugledu društva.  

22. člen – besedo skupščina zamenjamo z besedo občni zbor, takose 
22.člen glasi: 

22. člen 

Najvišji organ lahko sprejme sklep o prenehanju delovanja društva, ki mora biti potrjen na 

občnem zboru z večino glasov prisotnih. Društvo lahko preneha delovati tudi po samem 

zakonu. Sklep o prenehanju delovanja mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, 

ustanovljenega na podlagi zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti 

prenese premoženje društva. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.  

23. člen – napiše se kdaj je bilo prečiščeno besedilo temeljnega akta 
sprejeto, tako se 23.člen glasi: 

23. člen 

Na osnovi tega temeljnega akta se lahko sprejemajo poslovniki, pravilniki in drugi akti 

društva.   

Prečiščeno besedilo temeljnega akta društva je bil sprejeto na občnem zboru društva dne 

30.1.2017 in prične veljati takoj. 

V skladu z predlaganimi spremembami se sprejme celotno prečiščeno besedilo 
statuta – v prilogi. 
 

Sklep št. 7: 
Vsi predlogi nujnih sprememb in dopolnitev statuta KD Rog ter novo 
PREČIŠČENO BESEDILO STATUTA KD Rog je bilo soglasno sprejeto z 
22glasovi za in 0 glasovi proti. 



 

Ad 8) 
Razrešitev organov KD Rog. 
 
Predsednik občnega zbora Damir Pavlovič poda predlog o razrešnici organov KD Rog, 
ki so bili izvoljeni na občnem zboru 24.5.2012 v sestavi 

predsednik društva:   Aleks Štakul 
podpredsednik:   Milan Hojnik 
upravni odbor:  
Aleks Štakul-predsednik UO, Milan Hojnik -podpredsednik UO, člani UO: Tim 
Kocjan, Boštjan Jenko, Damir Pavlovič, Gorazd Penko, Miro Miškulin, Andrej 
Hauptman 
Disciplinska komisija: Emil Gašperšič, Miha Koncilija, Tomo Šetina 
Nadzorni odbor:  Dare Špenko, Tomaž Bole, Boštjan Kavčnik 
 

Sklep št. 8: 
Organi KD Rog, izvoljeni na občnem zboru 24.5.2012 so soglasno 
razrešeni, 22 glasov za, 0 glasov proti.  
 
Ad9) 
Volitve novih organov KD Rog 
Predsednik občnega zbora Damir Pavlovič poda nov predlog za organe KD Rog v 
naslednjem štiriletnem obdobju na glasovanje: 

predsednik društva:  Aleks Štakul 
podpredsednica:   Maja Oven 
 
 
upravni odbor:  
Aleks Štakul-predsednik UO, Maja Oven–podpredsednica UO,  
Boštjan Jenko, Damir Pavlovič, Gorazd Penko, Miro Miškulin. 
 
Disciplinska komisija: Igor Spasič, Aljaţ Klevišar, Urška Pintar 
Nadzorni odbor:  Tomo Šetina, Tomaţ Bole, Boštjan Kavčnik 
 

Volilna komisija v sestavi Stane Petavs-predsednik, Žan Andrejaš, Martin Krašek-člana, 
ugotovi da je bil predlog soglasno sprejet z 22 glasovi za in 0 glasov proti.  
 

Sklep št. 9: 
Volitve novih organov društva, kot so bili predlagani, je soglasno sprejet s strani 
vseh 22 prisotnih članov društva. 
Sestava novih organov KD Rog v naslednjem štiriletnem obdobju: 

predsednik društva:  Aleks Štakul 
podpredsednica:   Maja Oven 
upravni odbor:  
Aleks Štakul-predsednik UO, Maja Oven–podpredsednica UO,  
Boštjan Jenko, Damir Pavlovič, Gorazd Penko, Miro Miškulin. 
 
Disciplinska komisija: Igor Spasič, Aljaţ Klevišar, Urška Pintar 
Nadzorni odbor:  Tomo Šetina, Tomaţ Bole, Boštjan Kavčnik 



 


