
ZADEVA:  Sestanek upravnega odbora KD Rog  dne 20. december 2017 

 

Začetek sestanka 13:00,  sejna soba KD Rog, Vikrče 3, Ljubljana,  

Prisotni: predsednik Aleks Štakul, člani: Maja Oven, Boštjan Jenko, Damir Pavlovič, Gorazd 

Penko, Miro Miškulin 

Predlagan dnevni red: 

Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka 
2. Pregled finančnega poslovanja 1.1.-31.8.2017 
3. Potrditev proračunov članske moške, ženske. mladinske ekipe in Maratona 

Franja  za leto 2018 
4. Predstavitev prenove spletne strani KD Rog 
5. Izbira novega trenerja ( namesto Gašperja Modica, ki z novim letom odhaja ) 
6. Predlog za višine članarin za leto 2018 
7. Razno 

  

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka UO. 

Na zadnji zapisnik nima nihče pripomb in dopolnitev in zapisnik je sprejet. 

Sklep: zapisnik zadnje seje UO z dne 30. november 2017 je soglasno sprejet. 

2. Pregled finančnega poročila za l.2017 – pregled prvih 10 mesecev. 

Finančno poročilo predstavi Miro Miškulin: osnovne značilnosti so pozitivno stanje in še 

nedorečene obveznosti projekta Erasmus+ do konca leta, za katere je odgovoren Samo Kofol. 

Skoraj polovico sredstev pridobimo skozi donacije – MOL, ostalo s promocijo Maratona 

Franja, ostalih prireditev in delovanja tekmovalnih ekip. Na pripombo gospoda Štakula, da bi 

lahko bilo finančno poročilo bolj poenostavljeno predstavljeno, Miškulin odgovarja, da je 

bilanca po stroškovnih mestih edina natančna predstavitev finančne situacije prvih 10 

mesecev. 

Sklep: Delno finančno poročilo za l. 2017 je soglasno sprejeto. 

 

3. Potrditev proračunov članske moške, ženske. mladinske ekipe in Maratona 
Franja  za leto 2018 

Penko predstavi predvidene stroške in prihodke Maratona Franja na podlagi letošnjih 

podatkov, razlika v višini  130.000€ je namenjena pokrivanju splošnih klubskih stroškov in 

obeh  članskih ekip. Pri ženski ekipi prihodki še niso točno definirani, stroški so ocenjeni na 

437.500€. Penko omeni, da je zaradi sprememb tekmovanja v World Touru in zmanjšanja 

števila sodelujočih ekip, ob čedalje večjem interesu organizatorjev po komercializaciji 

tovrstnih prireditev zaradi televizijskih prenosov, to verjetno zadnje leto ženske profesionalne 



ekipe, saj se stroški strmoglavo večajo, vedno težje pa je s pridobivanjem sponzorskih 

sredstev. 

Predvideni prihodki in stroški članske kontinentalne ekipe z novim imenom Ljubljana Gusto 

Xaurum  so ocenjeni na 220.000€. Ekipa bo štela 15 tekmovalcev iz 5-ih držav, zaradi 

sponzorja iz Taiwana se bo 5-6 tekem potrebno udeležiti na daljnem vzhodu, kar predstavlja 

nov izziv za ekipo in v bodoče možnost razširitve sodelovanja s Kitajsko. 

Prihodki in s stroški mladinskih ekip so ocenjeni na 101.400€ in pokrivajo vse moške 

tekmovalne ekipe do 19 let. Boštjan Jenko, predstavnik zavarovalnice AS pove, da AS 

ohranja vložek 12.000€ v ekipo. 

Sklep: finančni programi tekmovalnih ekip in Maratona Franja so soglasno sprejeti. 

4. Predstavitev prenove spletne strani KD Rog 

Novo spletno stran, ki je v izdelavi v sodelovanju s partnerjem Spletnikom, predstavi Aljaž 

Klevišar, trener najmlajših kategorij dečkov  v KD Rog. Osnovne značilnosti nove strani so 

širša postavitev, večja preglednost in vsebine, ki naj bi bile bolj uporabne. Barvno ostaja 

osnova ženske in mladinske ekipe črno-roza, pri članih pa je z vstopom Taiwanskega 

sponzorja prišlo do kombinacije črno sive in zlate barve, kakršna bodo tudi kolesa 

proizvajalca Gusto. Nova stran kontinentalne ekipe bo tako kot ženska v slovenskem in 

angleškem jeziku. Maja Oven opozori, da morajo biti na spletu vidni vsi organi društva. 

Odgovoren za vsebine na klubski spletni strani bo Aljaž Klevišar. 

Sklep: osnutek nove klubske spletne strani je soglasno potrjen. 

5. Izbira novega trenerja  

Miro Miškulin predstavi problematiko odhoda trenerja dečkov A,B Gašperja Modica, ki 

odhaja iz objektivnih razlogov v Novo Gorico, kjer je žena dobila službo in kjer sta 

podedovala hišo, prav tako bo tudi on delal kot trener v novogoriškem kolesarskem klubu 

Meblo Jogi. Miškulin pove da se je na objavljen javni razpis javilo 15 kandidatk in 

kandidatov z ustrezno izobrazbi in da je daleč najboljši kandidat Borut Dežman, ki ima tudi 

nekaj kolesarskih izkušenj. Borut je že bil na testnem treningu dečkov, kjer je pustil zelo 

dober vtis.  

Sklep: Borut Dežman je soglasno sprejet na delovno mesto trenerja dečkov A, B.  Z 

delom prične s 1.1.2018, zaposlitev za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za 

nedoločen čas. 

6. Predlog  višine članarin za leto 2018 

Miro Miškulin predlaga dve višini članarin: ena je za splošno članstvo v višini 5€ in druga 

80€ za tekmovalce mladinskih kategorij, ki imajo ob tem določene ugodnosti, saj ob plačilu 

prejmejo  dva kompletna dresa. Ob tem Miro Miškulin izrazi željo, da bi tudi mladinski dres 

bil v članskih barvah - črno siva zlata. Damir Pavlovič odločno nasprotuje tej spremembi in 

poudari da je potrebno klubsko barvo črno-roza ohraniti. Soglasno ga podprejo vsi člani UO 

saj gre za ohranitev prepoznavnosti blagovne znamke Rog. 



Sklep: predlog o višini članarin 5 EUR za splošno članstvo in 80€ za tekmovalce 

mladinskih kategorij za leto 2018 je soglasno sprejet. Barva in oblika mladinskega dresa 

ostaja enak dresu ženske profesionalne ekipe v črno –roza kombinaciji. 

7. razno 

Pod točko razno g. Aleks Štakul pove, da je bil v stiku z g. Mitjo Bervarjem. Pogovarjala sta 

se o delu v klubu. Seznanil ga je z dosežki tekmovalnih ekip, organizacijo in vodenjem 

društva.  Ob tem je g. Bervar izrazil željo po aktivnem delovanju v okviru našega društva, saj 

ima veliko naklonjenost do športa in kolesarstva ter številne neformalne in formalne vezi z 

mnogimi deležniki, ki so pomembni za pridobivanje dodatnih finančni sredstev. V pogovoru 

mu je ponudil tudi možnost, da prevzame mesto predsednika KD Rog Ljubljana, kar je  z 

zadovoljstvom tako ponudbo tudi sprejel. Zato je g. Štakul predlagal UO, da bi odstopil z 

mesta predsednika in bi namesto njega na letnem občnem zboru imenovali g. Mitjo Bervarja, 

sam pa je v prihodnje pripravljen opravljati funkcijo podpredsednika KD.  

Gospa Maja Oven pove da g. Bervar že zdaj odlično sodeluje z BTC-jem in da predlog 

podpira, prav tako s predlogom soglašajo vsi člani UO. Ob tem  g. Štakul še predlaga sklic 

občnega zbora na katerem bi sprejeli finančno poročilo društva za leto 2017 in hkrati sprejeli 

njegov odstop in imenovanje na mesto podpredsednika ter hkrati imenovali novega 

predsednika g. Mitjo Bervarja. Predlagan je datum 6. marec ob 14:00, pred tem – ob 12:00 bi 

bila še predstavitev moške kontinentalne ekipe Ljubljana Gusto Xaurum in ženske 

profesionalne ekipe BTC CITY Ljubljana. 

Sklep: soglasno je sprejet predlog g. Štakula o njegovem odstopu ter o novem 

predlaganem kandidatu za funkcijo predsednika društva Mitji Bervarju in hkrati 

potrjen datum občnega zbora, na katerem bi to menjavo tudi izvedli. 

 

 

Sestanek UO se zaključi ob 15.25 h. 

 

Zapisnik sestavil:  Miro Miškulin 

Pregledal:   Aleks Štakul 


