
UTEMELJITEV PREDLOGA ZA PODELITEV NAZIVA ČASTNEGA PREDSEDNIKA KD 

ROG ALEKSU ŠTAKULU. 

Na današnjem občnem zboru smo sprejeli 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 predlagamo občnemu zboru, da prvič ta zaslužni naziv za njegovo 30 

letno uspešno vodenje društva, v različnih tudi zahtevnih obdobjih, podelimo našemu 

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 smo danes, in 

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

društva upravičujejo našo odločitev, da se mu zahvalimo s podelitvijo naziva častnega 

predsednika društva KD ROG Ljubljana.  


