
ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA KOLESARSKEGA DRUŠTVA ROG 

 

5. marec 2018, Vikrče 3, 18:00 
 

DNEVNI RED 

1. Izvolitev organov občnega zbora. 
2. Poročila organov društva. 
3. poročilo predsednika: poslovno in finančno poročilo. 
4. Program društva za l.2018. 
5. Razno. 

 

 

 

Ad1) 
1. Izvolitev organov občnega zbora 

Občni zbor odpre Aleks Štakul, predsednik kolesarskega društva Rog točno ob 18:00. 
Po poslovniku g. Štakul najprej ugotovi, da je število prisotnih na zboru manjše od 
polovice članstva (274) predlaga po statutu 15 minut odloga zbora. Po pretečenih 15-
ih minutah predsednik ugotovi, da  število članov občnega zbora izpolnjuje pogoje za 
njegovo delo po 12. členu STATUTA KD Rog. 
Za organe občnega zbora g. Štakul  predlaga:  
Delovno predsedstvo: Miro Miškulin-predsednik, Urška Pintar-članica, Tomaţ 
Poljanec-član 
Zapisnikar: Tomo Šetina 
Overitelja zapisnika: Gorazd Penko, Miha Koncilija 
Verifikacijska komisija: Aljaţ Klevišar, Borut Deţman 
Verifikacijska komisija predloţi poročilo: prisotnih je 27 članov KD Rog in en gost. 
Spisek prisotnih članov je v prilogi. Dnevni red je soglasno sprejet, pod točko razno 
ni predlogov. 
 
Sklep št. 1: 
Sprejme se predlagan poslovnik o delu ter organi občnega zbora v sestavi:  
Delovno predsedstvo: Miro Miškulin-predsednik, Urška Pintar-članica, 
Tomaž Poljanec-član 
Zapisnikar: Tomo Šetina 
Overitelja zapisnika: Gorazd Penko, Miha Koncilija 
Verifikacijska komisija: Aljaž Klevišar, Borut Dežman 
Dnevni red se soglasno sprejme. 
 
Ad2) 

2. Poročila organov društva 
 
Poročilo disciplinske komisije v sestavi Urša Pintar, Igor Spasič in Aljaţ Klevišar 
ugotavlja, da v letu 2017 ni bilo nobenega primera disciplinske obravnave.  
 
Poročilo nadzornega odbora KD Rog ugotavlja, da je poslovanje KD rog v skladu z 
sprejetimi načrti za l. 2017 in ni ugotovil nepravilnosti. Pri tem je tudi upošteval 



mnenje revizijske hiše Deloitte. Nadzorni zbor je predlagal sprejetje finančnega 
poročila za leto 2017. 
Sklep št. 2: 
Poročilo disciplinske komisije in poročilo nadzornega odbora KD ROG sta 
soglasno sprejeta. Obe poročili sta sestavni del tega zapisnika. 
 
Ad 3) 

3. poročilo predsednika: poslovno in finančno poročilo 
 
Predsednik Aleks Štakul poda poročilo o delu društva v letu 2017 v katerem izpostavi 
uspešnost društva na poslovnem, organizacijskem in tekmovalnem področju. Brez 
glavnih dveh stebrov in podpornikov društva: BTC CITY in MOL bi bilo nemogoče 
uresničiti tako široko zastavljen program dela katerega steber je Maraton Franja za 
kar gre posebna zahvala direktorju Gorazdu Penku. Odlični pogoji delovanja v našem 
kolesarskem centru v Vikrčah, kjer za koordinacijo ekip in  administrativna dela 
odlično skrbi Miro Miškulin, so dobra podlaga za uspešno delovanje mladinskih in 
članskih ekip tako v ţenski kot v moški konkurenci. Pri mladincih selekcijah 
predsednik izpostavi Miho Koncilijo, ki zgledno skrbi za vzgojo mladih kolesarjev in 
kolesark, pri tem pa mu zavzeto pomagajo trenerji Martin Krašek, Aljaţ Klevišar, Ţan 
Andrejaš, Tomo Šetina in Gašper Modic, ki je na ţalost zapustil naše vrste in zaradi 
objektivnih razlogov nadaljuje delo v Novi Gorici. Pri ţenski vrsti predsednik poudari 
izjemne doseţke ekipe BTC CITY Ljubljana na svetovnem prvenstvu: 7.mesto ekipno 
in 22.mesto Urške Pintar, potem 9.mesto ekipe na svetovni rang lestvici ter 11. 
mesto v elitnem World touru. Vse to so dekleta dosegla po zaslugi športnega 
direktorja Gorazda Penka in neumorne šefice Maje Oven. Za podmladek ţenskega 
kolesarstva pa zgledno skrbi Martin Krašek. V moški članski vrsti so pod vodstvom 
Marka Polanca fantje dosegli nekaj izjemnih rezultatov, naj omenimo samo naslov 
drţavnega prvaka v kat. U23 Ţige Jermana in 5. mesto Tadeja Pogačarja na dirki Po 
Sloveniji, ter odlično 15. mesto Izidorja Penka v voţnji na čas na SP na Norveškem. 
Seveda vse te ekipe ne bi tako delovale brez odlične asistence serviserja Boštjana 
Kavčnika. Na mednarodnem področju smo bili prepoznavni še po projektu My Sport is 
Franja in Maratonu Prijateljstva Ljubljana Trst.  
Komentar finančnega poročila je predsednik predal direktorju Eratte g. Marku 
Kopaču, ki skrbi za finančne izkaze in vodenje bilance po stroškovnih mestih. G. 
Kopač je poudaril dolgoletno zgledno poslovanje društva in ob tem zagotovil striktno 
vodenje in pravilnost bilance stanja in izkaz uspeha. 
 
Sklep št. 3:  
Poslovno in finančno poročilo sta bila sprejeta soglasno. 
 
Ad4)  

4. Program društva za l. 2018 
Predsednik društva Aleks Štakul predstavi najprej program dela, ki zajema vse 
kolesarske ekipe KD Rog, od mladinskih vrst v ţenski in moški konkurenci ter seveda 
obeh članskih ekip: BTC CITY Ljubljana-ţenska profesionalna ekipa in Ljubljana 
Gusto Xaurum-moška kontinentalna ekipa. Novost v mladinski ekipi je nov trener 
Borut Deţman, ki bo nadomestil Gašperja Modica pri kategoriji dečkov A,B. Člansko 



kontinentalno ekipo vodi v letu 2018 Tomaţ Poljanec, športni direktor ostaja Marko 
Polanc. 
Finančni plan je narejen na podlagi letošnjih finančnih izkazov in novih izzivov tako v 
ţenski profesionalni ekipi kot pri članski kontinentalni, ki bo z novo zasnovo 
potrebovala tudi večja finančna sredstva, to povečanje zagotavljajo novi sponzorji 
Gusto, Xaurum in HeadCreck. Pripomb na program ni bilo. 
 

 
 
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 18.50 h. 
 

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

 
 

Zapisnik sestavil     ……………………………………… 
       Tomo Šetina 

 

   

 

Overitelja      ……………………………………… 
       Gorazd Penko 

 

                              
       ……………………………………… 
       Miha Koncilija 


