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Začetek korespondenčne seje: 13.8.2019 
Dnevni red in problematika poslano na e-naslove: Aleks Štakul, Maja Oven, Miro 
Miškulin, Gorazd Penko, Boštjan Jenko, Damir Pavlović 
Konec korespondenčne seje: 20.8.2019 
 
Dnevni red: 

1. Aktivnostih za ohranitev ženske ekipe BTC City Ljubljana v naslednjem 4 letnem 
obdobju – partnerstvo v novi ekipi ALÉ BTC LJUBLJANA 

.Predsednik Aleks Štakul dne 13.82019 pošlje na e-naslove vseh člane UO naslednjo 
problematiko v zvezi z žensko profesionalno ekipo BTC City Ljubljana: 

Spoštovani člani UO KD Rog,, 

v priponki vam pošiljam informacijo o aktivnostih za ohranitev ženske ekipe BTC City 
Ljubljana v naslednjem 4 letnem obdobju. Priloženo pogodbo naj bi  s partnerjem 
podpisali brez BTC. Pojasnilo je v priloženi informaciji. Pošiljam vam jo zato, ker je v njej 
tudi podrobneje opredeljena dinamika plačil naših obveznosti in vsega ostalega. 

Z ozirom na to, da Gorazda Penka ne bo v Ljubljano pred začetkom meseca septembra 
moramo sprejeti odločitev za podpis pogodbe. Dejstvo je, da bomo glavnino našega 
deleža pokrili  s sponzorskim delom MOL, kjer so izkazali interes za nadaljnje 
sodelovanje pri finančni podpori ekipe. Če se za podpis pogodbe, ki bo predložena ne 
odločimo, njihovega sponzorskega deleža ne bomo deležni. 

Zato predlagam, da skrbno proučite priloženo gradivo z vašo odobritvijo, ki mi bo 
omogočila podpis pogodbe s partnerjem ALÉ. 

Za korespondenčno sejo sem se odločil, ker moramo z odločitvijo pohiteti. 

Konec uvodnega sporočila predsednika. (opomba: pogodba je priložena zapisniku) 

13.8.2019 poslano mnenje in soglasje Boštjana Jenka vsem članom UO: 

Pozdravljeni. 
Potrjujem. 
Lp Bostjan 

14.8.2019 poslano mnenje  Maje Oven vsem članom UO: 

Predno dam soglasje upravnemu odboru za predlog predsednika UO,  naj se  članom UO 
predloži naslednje: 

-          Imena in plače tekmovalk slovenskega dela ekipe, 

-          Imena in plače trenerja - športnega direktorja, mehanika, maserja…. 



-          Kje bodo ti ljudje zaposleni?  V  ROG-u ali v ALEju?  V primeru, da bodo na ALE, ima 
klub bistveno manjše stroške z ekipo in bo ta del lahko šel za razvoj mladinskega 
ženskega kolesarstva, 

-          Kaj od opreme prispeva KD ROG (avtomobili…) 

-          Kako je s promocijo kluba? BTC bo v pogodbo med ALE in BTC natančno navedel, 
kje želi biti vključen s promocijo 

 V pogodbo med KD ROG in ALE je treba te stvari vključiti, da ne bo prihajalo do 
nesporazumov. S pogodbo, ki jo je predlagal ALE v prvotni fazi, se je v BTCju ukvarjalo 
šest ljudi en teden, ker nobenemu od mojih sodelavcev ni bilo nič jasno in ker se je 
slutilo, da bo problem z revizijsko hišo in garancijo za znesek.  

Pripravila bom ustrezno pogodbo med ALE in BTC ter pomagala uskladiti pogodbo med 
KD ROG in ALE. Bi pa bilo dobro, da se tudi s strani KD ROG da pogodbo pregledat 
finančniku in pravniku. 

 Prosim Gorazda, da od MOL pridobi pisno zagotovilo da se strinjajo, da se naredi skupna 
slovensko-italijanska ekipa ALE BTC LJUBLJANA in da se lahko uporablja ime Ljubljana. 

14.8.2019 poslano pojasnilo Gorazda Penka vsem članom UO: 

Pozdrav vsem,  

·         Imena našega dela ekipe: Eugenia Bujak, Nastya Chursina, Urša Pintar, Maaike 
Boogard, Urška Bravec; Špela Kern ali Urška Žigart.  Problem zadnje navedene je ker 
ekipa od nje ne more imeti nobene pomoči. Tako  da bo med novo ekipo takoj 
rompompom. In zaradi tega kolebam. Je pa res da je še mlada tekmovalka. Jo pa imamo 
možnost seveda vključiti naslednje leto. 

·         Plače prvo leto in potem naprej  po UCI pravilu minimum 24 500 eur,  razen Eugenie 
35 000 eur; .  Upam da bo še hotla, ker ima od 5 ekip že dosti boljšo ponudbo. Če bi 
ostalo po starem, bi mi še vedno lahko imeli čisto svojo ekipo. 

·         Kot mi je zagotovila nasprotna stran imajo mehaniki in maserji ki os redno z ekipo 
pogodbo 22 000 eur bruto. Občasni pa 150 eur na dan, kot v vseh italijanskih ekipah. O 
meni se jaz še nisem pogovarjal , silil se pa ne bom zraven. Bom pa kontaktna  oseba. Za 
enkrat sem predvideni trije sportni direktorji. Fortunato, Lanzoni- z njim si bila v 
Ameriki in jaz, če bom hotel. 

·         Vsi bodo samozaposleni, ne v Rogu in ne v Aleu, kot sem že omenil v predhodnih 
mailih. 

·         Rog prispeva osebno vozilo in kombi; če bo kdaj kriza še drugi kombi. Vso ostalo 
opremo mora zagotoviti Ale, kateremu je to tudi strateški interes. 

·         Promocija kluba pa je že do sedaj na podlagi govoric v karavani velika. Bodo pa 
dodali seveda tudi našo povezavo. 



 Upam da sem odgovoril na vsa vprašanja. 

Zaključek pojasnil Gorazda Penka 

 

16.8.2019 poda svoje soglasje in opombe  Miro Miškulin: 

Pozdravljeni vsi člani UO KD Rog, 

Če projekt podpirata BTC in MOL ga je seveda logično podpreti – podajam moje 
soglasje. 

Kot je razvidno iz Gorazdovega odgovora nekatere postavke še niso povsem jasne in se 
bodo razjasnile skozi realizacijo projekta. Ob tem bi samo spomnil da okvirno 
potrebujemo za delovanje v letu 2020 še za ostale programe: 

 Moška kontinentalna ekipa                        80.000€ ( v to ni vštet prispevek sponzorjev iz 
Taiwana in Kitajske,  120.000€ v denarju + oprema v vrednosti 80.000€, njihov vložek je 
za 2020 potrjen )  

Mladinska ekipa                                             120.000€ 

Splošni skupni stroški                                   50.000€  

Glede na način financiranja bo kot običajno potrebno čim večji del stroškov Maratona 
Franja zamakniti na konec avgusta – prej običajno ni denarja od MOL-a.  Financiranje 
Maratona ni problematično, je pa smisel vsega tega dela, da čim več sredstev ostane za 
ostale programe.  

Dolgoročno bi bilo potrebno v klubu urediti tudi parkirišče za klubom, (zahodni del),  za 
200**2m zemljišča, ki je teoretično na prodaj zahtevajo trenutno 45.000€. Parkirišče je 
potrebno tako zaradi dostopa do skladišča, ki se uporablja za Maraton Franja in kot 
dodatno parkirišče za  zimsko vadbo. 

Vsekakor je to del, ki ga je potrebno enkrat urediti. 

Lp, Miro Miškulin 

Konec menja M. Miškulina. 

19.8. 2019 mnenje Damirja Pavlovića: 

Se opravicujem vedanr nisem imel vse informacij, zadevo pa od samega zacetka seveda 
podpiram. 

Lp 
Damir 



 
On 19 Aug 2019, at 22:09, Damir Pavlovic <g.damir.pavlovic@gmail.com> wrote: 

Pozdrav vsem skupaj! 
 
Uvodoma opravičilo, ker odgovarjam nekoliko pozno zaradi odsotnosti. 
 
Pregledal sem pogodbo in tudi obrazložitve, ki ste jih poslali. 
Pogodba iz priloge po mojem mnenju ni v redu, edino kar je zelo jasno razvidno iz te 
pogodbe so termini in zneski, ki jih mora poravnati KD Rog, vse ostalo  je samo 
omenjeno in nič specificirano, da ne omenim da ni ovrednoteno ( za izjemo obveznosti 
KD rog, ki sem jih že omenil). 
Podpiram sodelovanje, vendar menim, da  pogodba iz priponke ni dovolj natančno 
sestavljena za tako obliko sodelovanja in tako obdobje. 
 
Lep večer še naprej. 
 
Damir 
 

Konec mnenja Damirja Pavlovića. 

Sklep: Na podlagi soglasja vseh članov UO KD Rog se podpre podpis pogodbe o 
sodelovanju med ALÉ in KD Rog za 3 leta. 
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