
ZADEVA:  Sestanek upravnega odbora KD Rog  dne 11. januar 2018 

 

 

Začetek sestanka 20:00,  sejna soba KD Rog, Vikrče 3, Ljubljana,  
Prisotni: predsednik Aleks Štakul, člani: Maja Oven, Damir Pavlovič, Gorazd Penko, Miro 
Miškulin 
Poseben gost: Mitja Bervar 
Opravičeno izostal: Boštjan Jenko, 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika seje UO  20. decembra 2017. 
2. Sklic občnega zbora, ( določitev datuma, imenovanje predsednika in 

podpredsednika). 
3. Predstavitev ekip – določitev datuma. 
4. Aktualna vprašanja  

  

1. Pregled zapisnika seje UO 20.12.2017. 

Na zapisnik nima nihče pripomb in dopolnitev in je sprejet. 

Sklep: zapisnik zadnje seje UO z dne 20. december 2017 je soglasno sprejet. 

2. Datum rednega občnega zbora KD Rog 

Občni zbor, na katerem bomo potrdili program dela v sezoni 2017 in finančni načrt z 
zaključnimi bilancami za preteklo leto, sprejeli program dela in finančni načrt za  leto 
2018 ter izvolili predsednika in podpredsednika KD ROG, bo v ponedeljek 5. marca ob 
18:00 uri, v klubskih prostorih v Vikrčah.  

Sklep: Redni občni zbor Kolesarskega Društva Rog bo v ponedeljek 5. marca ob 
18:00 v klubskih prostorih, na naslovu Vikrče 3. 

3. Predstavitev ekip – določitev datuma 

Predstavitev ekip bo po občnem zboru, predlagana sta torek 6. marca ali sreda 7.marca 
ob 12:00 uri na ljubljanskem gradu. G. Penko bo preveril kateri dan od predlaganih, so 
prostori na voljo. 

Sklep: predlog za predstavitev  ekip KD Rog za 6. ali  7.marec 12:00 uri na Lj gradu 
soglasno sprejet. 

4. Aktualna vprašanja 

 



Penko predstavi novost letošnje Franje kot njeno dodano vsebinsko vrednost: 
kolesarsko doživetje po Ljubljanskem Barju ali na kratko Barjanka. Trasa dolga 83km, ki 
poteka po vseh občinah ljubljanskega barja, idilična pokrajina, neokrnjena narava, ne-
asfaltirane ceste. Start naj bi bil v soboto ob 8:00 na Kongresnem trgu, s kolesarjenjem v 
strnjeni koloni in načrtovano udeležbo 100-200 kolesarjev. Prvo leto izključno kot 
promocija kolesarjenja po Barju, z namenom trajnostne kolesarske poti, ob spoznavanju 
turističnih znamenitostih in etnografskih značilnosti, namenjene turistom in 
kolesarskim navdušencem. 

Dan je predlog za ponovno kandidaturo  organiziranja Svetovnega amaterskega 
kolesarskega prvenstva po letu 2021. Za uresničitev zahtevnega projekta je potrebno 
preveriti povezane in soodvisne interese mesta, države, gospodarstva in turizma.  

Enotnost klubskih barv: gospa Maja Oven je izrazila nezadovoljstvo zaradi novih barv 
dresov kontinentalne moške ekipe, Damir Pavlovič jo je podprl saj gre za odmik od 
tradicionalnih in v širši javnosti prepoznavnih klubskih barv. Miškulin pojasni da je bila 
to osnovna zahteva sponzorja iz Taiwana, ki že proizvaja kolesa v zlato-črni kombinaciji, 
pojasni še da je vse člane UO pravočasno obvestil o predlogu, ki mu takrat nihče ni 
nasprotoval, zdaj pa je za spremembo žal že prepozno, saj je vsa oprema že v izdelavi. 
Dana je pobuda, da se v dogovoru s sponzorjem to uredi v prihodnji sezoni na primeren 
in sporazumen način, saj so doslej v prepoznavnost vseh ekip pod enotno blagovno 
znamko bila vložena znatna finančna sredstva. 

Obisk predstavnika Santica-prizvajalca dresov iz Kitajske 24. in 25. janurja v Ljubljani. 
Penko je zadolžen da uredi sestanke na Intersportu, spanje se zagotovi v Dvoru, g. 
Bervar organizira sestanek s Kitajskim veleposlanikom v Sloveniji. Za koordinacijo 
celotnega obiska predstavnika Santica pa je zadolžen Tomaž Poljanec. 

Sklep:  

Barjanka se letos poskusno izvede v možnih finančnih in organizacijskih okvirjih. 

Namera za izvedbo AMATARSKEGA SVETOVNEGA PRVENSTVA enkrat po letu 2021 
se uskladi z MOL in državnimi institucijami, ki skrbijo za promocijo Slovenije v 
svetu.  

Enotnost klubskih barv: barvni odmik članske ekipe ni v skladu s klubskimi 
barvami vendar se za letos dopusti to možnost in uredi v prihodnji tekmovalni 
sezoni. 

Predstavniku Santica se uredi sestanek na Intersportu, kosilo s kitajskim 
veleposlanikom in udobno bivanje v Ljubljani, Tomaž Poljanec koordinira potek 
obiska. 

Sestanek UO se zaključi ob 21:40 h. 

Zapisnik sestavil:  Miro Miškulin 

Pregledal:   Aleks Štakul 


