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Uvodne besede Predsednika Aleksa Štakula: 
 
Spoštovana članica in spoštovani člani UO, 
 
najprej iskrena zahvala in pohvala Miru za skrbno pripravljeno in poslano gradivo in 
sestavo dnevnega reda. Kot je razvidno nas nadležni virus precej omejuje pri našem 
uresničevanju letnega finančnega in tekmovalnega načrta ter pri organizaciji izvedbe 
prireditev. Kljub vsemu bomo v danih okoliščinah uspešno sklenili leto 2020 in ob tej 
priložnosti se zahvaljujem vsem, vključno s kolesarkami in kolesarji, trenerskemu in 
tehničnemu delu našega KD za požrtvovalnost in dobro opravljeno delo. Dokazali ste, 
da vas krasijo delavnost, marljivost, zagnanost, požrtvovalnost in velika pripadnost 
društvu, saj sicer vsega v letošnjem letu ne bi zmogli. 
Moja posebna zahvala velja tudi naši podpredsednici Maji Oven, Gorazdu Penku pri  
mukotrpnem zbiranju sponzorskih sredstev in ohranjanju podpornikov kolesarstva 
kljub resni gospodarski krizi. Hvala tudi Miru za vzorno skrb pri našem poslovanju z 
razpoložljivimi sredstvi in Urški Pintar, ki vzorno skrbi za vse posle povezane z žensko 
ekipo in maratonom. 
 
Seveda bi si tudi letos zaslužili božičnico in primerno nagrado za opravljeno delo, žal 
pa moramo vsi skupaj najprej uspešno premagati in obvladati sedanjo krizo v upanju, 
da se nam po njej obetajo lepši časi. 
 
Posebno hvaležnost moram izraziti tudi vsem našim sponzorjem, ob tem še zlasti g. 
Jožetu Mermalu, predsedniku UO BTC in Mestni občini Ljubljana, ki nas v najtežjih 
časih ohranjata pri življenju. 
 
In ne nazadnje, ponosni smo lahko na izjemne dosežke našega nekdanjega kolesarja 
Tadeja Pogačarja, ki je za nas pomembna, v kolesarskem in medijskem svetu, 
uveljavljena blagovna znamka. Zato moramo z njim ohraniti pristno sodelovanje in 



stike kot tudi z vsemi ostalimi, ki so iz našega društva nadaljevali uspešno 
profesionalno pot. Pritegniti jih moramo tudi po sklenjeni karieri kot aktivne člane in 
sodelavce KD, saj bodo lahko uspešno prenašali svoje izkušnje in znanje na mlajše 
vrstnike ter prevzeli odgovorne funkcije in naloge v društvu ter skrbeli za njegov razvoj 
in prihodnost. Hkrati pa je to tudi priložnost, da že sedaj prisluhnemo tudi njihovim 
idejam za različne oblike sodelovanja v okviru danih možnostih.   
 
Boštjan Jenko: 
Pozdravljeni, 
hvala Miru za natančno pripravljen pregled delovanja društva 2020 in predlog za 
naprej. 
 
Leto 2020 se bo slovensko kolesarstvo nedvomno z zlatimi črkami zapisalo v svetovno 
zgodovino. Najbrž se niti ne moremo dodobra zavedati s kakšnimi vrhunskimi rezultati 
imamo opravka. In kar je še posebej pomembno, da se zavedamo je, da ima velike 
zasluge pri uspehih naših kolesarjev tudi KD Rog. 
Gre za sad izjemno zavzetega dela posameznikov in seveda celotnega kluba. Iskrene 
čestitke predsedniku kluba, vodstvenemu  in tehničnemu delu, trenerjem, 
tekmovalcem, sponzorjem, kar posebej velja za izjemno pomembno vlogo BTC-ja, 
Mestne občine Ljubljane in ostalim. 
 
S ponosom lahko tudi omenim, da v zavarovalnici partnersko/sponzorsko sodelujemo 
že 28 leto. Začeli smo kot Croatia zavarovalnica, Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d., 
Življenjska zavarovalnica KD Življenje, Finančna točka, Adriatic Slovenica in sedaj kot 
Generali. To seveda potrjuje dobro delovanje društva in po drugi strani tudi 
zavarovalnice kot zvestega in iskrenega sopotnika, podpornika. Glede na to, da že več 
15 let sodelujemo tudi s Kolesarsko zvezo Slovenije (s ponujanjem in razvojem 
primernih zavarovanj, kot sponzorsko podporo), smo nedvomno pomembna 
gospodarska institucija in prva zavarovalnica za kolesarje. Verjamemo, da se bo to tudi 
odražalo pri nadaljnjih kakovostnih zavarovalnih produktih, ki bodo prilagojene 
kolesarju. 
 
Še eno področje bi rad omenil. V okviru sodelovanja s KD Rog v naši zavarovalnici 
vzpostavljamo neposredne odnose s starši kolesarjev, ki trenirajo v društvu. Če 
povzamem, so odzivi staršev na delovanje društva KD Rog izjemno pozitivni in kar je 
sploh pomembno - polni spoštovanja. Zavedajo se namreč, da treniranje v tako dobro 
organiziranem društvu igra pomembno vlogo za vzgojo njihovih otrok in posledično 
odraščanje v odgovorne, disciplinirane in pogumne osebe.  

 
Maja Oven: 
Dober večer vsem skupaj. 
Opravičujem se, ker sem šele danes uspela pregledati obširno gradivo, ki ga je Miro 
skrbno pripravil.  
Za nami je posebno leto, ki bo ostalo še dolgo v spominu, tako zaradi izjemnih uspehov 
naših kolesarjev, kot tudi zaradi težkih pogojev in skrajšane sezone. 
Rada bi se zahvalila predsedniku kluba in celotni vodstveni ekipi, trenerjem in 
tehničnemu delu kluba ter vsem podpornikom, ki verjamete v klub že dolga leta. Kljub 
težki situaciji in skrbi v začetku leta, so se poslovanje kluba in tudi številne dejavnosti 



iztekli zelo dobro. Predvsem pa sem vesela, da smo kljub obupnim izgledom spomladi 
vseeno vzorno izvedli Franjo, čeprav okrnjeno, pa vendar na najvišji organizacijski 
ravni, kot zna le KD ROG. Res kapo dol vsem, ki ste se trudili, da smo izpeljali edini 
kolesarski maraton na svetu v času covida. To dejstvo bo ostalo v slovenski športni 
zgodovini zapisano z zlatimi črkami. 
Kar se tiče tekmovalnih selekcij pa bi si v prihodnje želela, da ob izjemnih uspehih 
naših kolesarjev, Pogačarja in drugih, ki so ledino orali pred njim, tudi iz ženskih vrst 
v prihodnjih sezonah selekcioniramo nekaj kolesark, ki bodo tekmovale na najvišjem 
svetovnem nivoju in ponesle dobro ime Slovenije v svet, tako, kot v Ale BTC Ljubljana 
letos Urška Pintar in Eugenia Bujak. 
 
 
 
TOČKA 1.            PREGLED ZAPISNIKA ZADNJEGA SESTANKA UO 
Vsi člani UO, ki so sodelovali na sestanku ( predsednik, podpredsednica, Jenko, Penko, 
Miškulin) soglašajo z vsebino zapisnika zadnje seje UO, ki je bil 4.12.2020.  
 
SKLEP ŠT.1:  
Zapisnik zadnje seje UO 4.12.2020 je soglasno sprejet. 
 
 
TOČKA 2.            PREGLED DELOVANJA KD ROG V LETU  2020 
Poročilo Miro Miškulin: 
Tekmovalni del:  kljub nenavadni sezoni zaradi vseh omejitev, so bile naše 
tekmovalke in tekmovalci uspešni. Imamo kar 89 registriranih tekmovalk/tekmovalcev, 
priloženi so vsi seznami in pri vsakem tudi dosežek na slovenskih tekmah, ki omogoča 
status registracije na OKS. 
Med posamezniki bi pri ženski profesionalni ekipi izpostavili Eugenio Bujak in Urško 
Pintar, ki sta v samem svetovnem kolesarskem vrhu: Eugenia je 35.na svetovni lestvici, 
Urška pa 56. V moški članski ekipi  je Tilen Finkš že spomladi na uvodni dirki v Poreču 
s 3. mestom dokazal svoj talent, ekipa LGS je mlada, v člansko ekipo ponovno prihajajo 
nekateri zanimivi in ambiciozni tekmovalci. V mladinski ekipi bi letos izpostavili Štefana 
Kovača in Matica Mačka, ki sta dosegala odmevne rezultate na mednarodnem nivoju: 
Višegrad ( Maček 8.mesto), Beograd (Maček 1., Kovač 3.). Na zaključni dirki se je 
izkazal Ažbe Žibert, ki je v izjemno težkih vremenskih razmerah zmagal s precejšnjo 
prednostjo pred zasledovalci. Pri mlajših mladincih izstopa Natan Gregorčič, ki je osvojil 
2.mesto v vožnji na čas na Pokljuki. V kategoriji dečkov/deklic imamo obetavne fante 
in dekleta. Dekleta zmagujejo, fantje pa se borijo za stopničke. 
Maraton Franja: kljub vsem težavam je bil izveden v malo spremenjeni obliki, 
organizacija je bila kot vedno odlična. Finančno ni tako uspešno kot prejšnja leta, pozna 
se izpad prijavnine zaradi manjše udeležbe, prav tako je bil razumljiv upad sponzorskih 
sredstev. Z sredstvi se po dogovoru pokrije del članskega, ženskega in mladinskega 
proračuna. 
Ostale tekmovalne prireditve: uspešno smo izvedli VN Tadeja Pogačarja, VN Vodic, 
Državno in občinsko prvenstvo za OŠ ter zaključno dirko VN Avtomojster, ki je bila 
letos namenjena mladincem. Finančno bo organizacija dirk prinesla cca 15.000€ 
prihodka – kar je namenjeno financiranju mladinske ekipe, ki je vpeta v organizacijo 
teh dirk. 



Amaterska vadba: uspešno je bila zaključena ZIMSKA VADBA 2019, prvi kolesarski 
vikend smo izvedli v juniju, še enega tik pred ponovnimi omejitvami. začeli smo z 
jesensko vadbo in jo po dveh tednih prekinili, zimske vadbe kot kaže letos ne bo in s 
tem  okrog 15.000€ manj čistega prihodka za klub. Na splošno pa je bila amaterska 
sezona uspešna zaradi velikega števila novih članov: skupaj smo prejeli točno 347 plačil 
članarin ( v to so všteti tudi naši licencirani tekmovalci).  
Finančno poslovanje: celotna finančna slika za celotno leto je glede na razmere zelo 
ugodna, res pa je da smo v članski in mladinski ekipi omejili plače in stroške, nekaj 
smo privarčevali z vladnimi ukrepi – povračilo dela plač za čakanje na delo, ki pa nam 
onemogočajo kakršnokoli izplačevanje božičnice ali povečanja plač v letošnjem letu. 
Edino ženska profesionalna ekipa je dobila nakazan ves denar zapisan v pogodbi: 
180.000€ je bilo nakazano s strani kluba  v Verono. Predlog: del ki pripada članski 
ekipi se prenese v l. 2021, en del pa gre v pokritje večje porabe od načrtovane v l. 
2018 ( 35.000€) 
 
Aleks Štakul: 
Potrebno je še dodati našo zelo uspešno skupno akcijo OČISTIMO FRANJO, ki smo jo 
izvedli v dneh načrtovanega Maratona Franja BTC City in v kateri je sodelovala večina 
vseh naših kolesark in kolesarjev, pridruženih članic in članov ter člani turistične sekcije 
novinarjev. Bila je zelo odmevna ob veliki podpori medijev. Z njo bomo nadaljevali tudi 
prihodnje leto. 
 
Prav tako je potrebno omeniti in pohvaliti naše kolesarke profesionalne ekipe ALE BTC 
Ljubljana z imenitnimi dosežki na posameznih dirkah in izpostaviti državne prvake in 
prvakinje. 
 
Boštjan Jenko: 
Strinjam se, da se doda akcijo Očistimo trase MF.  
Strinjam se  predlogom, da se del ki pripada članski ekipi prenese v l. 2021, en del pa 
gre v pokritje večje porabe od načrtovane v l. 2018 ( 35.000€) 
Pohvale za tekmovalni del, Organizacijo Maratona Franje, ostala tekmovanja (VN 
Pogačarja,..). Izpostavil pa bi tudi velik napredek pri organizaciji zimske vadbe (sicer 
je sedaj zaradi covid-a zaprto), v okviru katerih se vztrajno širi krog podpornikov 
društva. Čestitke Miro. 
 
Gorazd Penko: 
Prilagam še kratko poročilo o sezoni 2020 za žensko ekipo. Poročilo je bilo že pred 
časom poslano odgovornim na MOL in BTC-ju. 
 
 
Maja Oven: 
Se strinjam s predsednikom, dodamo čistilno akcijo Očistimo trase MF. Kot dokaz 
uspešnosti Franje in velikega promocijskega učinka bi dodali analizo medijev, ki so 
poročali o Franji, katero sem vam danes poslala.  
 
Doda se tudi poročilo o sezoni za Ale BTC Ljubljana, ki ga je pripravil Gorazd.  
 
 



SKLEP ŠT.2:  
Sprejeta so vsa poročila tekmovalnih ekip, Maratona Franja, akcija 
OČISTIMO TRASE MARATONA FRANJA. Članski ekipi se za leto 2019 nameni 
55.000€, 35.000€ manj za pokritje večje porabe v l. 2018. 
 
 
TOČKA 3.            LETNI NAČRT DELA KD ROG ZA LETO 2021 
Predlog Miro Miškulin: 
Tekmovalni del: program članske moške ekipe LGS in mladinski del (fantje in 
dekleta) je več ali manj tradicionalen, omejen zelo regionalno, upamo da bodo 
omejitve spomladi ukinjene in da bomo lahko tekmovali brez težav. Ženska 
profesionalna ekipa bo v l. 2021 verjetno omejena na EU in osredotočena na svetovni 
pokal, ter seveda na OI z Eugenio Bujak – več o tem bosta povedala Maja Oven in 
Gorazd Penko. Članska moška ekipa LGS bo v večini sestavljena iz domačih fantov U23 
– v prilogi. 
Maraton Franja: opcija 1 – program podoben letošnjemu, sobotni štarti v mestu, 
nedelja  vse v BTC, opcija 2 – tako kot je bilo tradicionalno zadnjih nekaj let, vse se 
dogaja v BTC-ju, več bosta o tem povedala Maja Oven in Gorazd Penko 
Ostale tekmovalne prireditve: maj: VN Komende, junij: VN Tadeja Pogačarja, 
september: VN Vodic in DP in PMOL OŠ, oktober: zaključna dirka VN Avtomojster. 
Amaterska vadba: zimska vadba je zaradi ukrepov onemogočena, spomladi bo 
vadba zunaj verjetno mogoča, predvidevamo organizacijo 4x kolesarski vikend v Istri 
Finančno poslovanje 2021: načrtujemo lahko podoben finančni program kot je bila 
letošnja realizacija, s tem da še ni jasno kakšne bodo posledice trenutnega stanja, 
dosti zanesljivi so prihodki MOL, realizacija 3-letnega razpisa ( 2020-2022) v l. 2021 
ne bo bistveno odstopala od letošnjega leta. 
Prihodki iz Azije za ekipo LGS bodo za malenkost manjši, vendar usklajeni z načrtovano 
porabo. Proračun mladinske ekipe je prav tako priložen, prihodki so zadosti sigurni, 
tako da ne more biti večjih odstopanj. Za proračun ženske ekipe bosta več povedala 
Maja Oven in Gorazd Penko. 
 
Boštjan Jenko: 
Se strinjam s predlogom Mira. Za MF čakamo še sestanek z vodstvom BTCja, ki ima na 
mizi predlog, kot ga je zapisal Miro. Slovenski del ekipe Ale BTC Ljubljana bo  v letu 
2021 zagotovil 5 tekmovalk (po pogodbi). Poleg Bujakove in Pintarjeve še Boogard, in 
Čursina. Urška Žigart je prestopila v Mitchelton Scott, Urška Bravec pa se bo posvetila 
dirkanju na velodromu. 
 
Maja Oven: 
Se strinjam s predlogom Mira. Za MF čakamo še sestanek z vodstvom BTCja, ki ima na 
mizi predlog, kot ga je zapisal Miro. Slovenski del ekipe Ale BTC Ljubljana bo  v letu 
2021 zagotovil 5 tekmovalk (po pogodbi). Poleg Bujakove in Pintarjeve še Boogard, in 
Čursina. Urška Žigart je prestopila v Mitchelton Scott, Urška Bravec pa se bo posvetila 
dirkanju na velodromu 
 
SKLEP ŠT.3: 
Potrjeni so programi in finančni plan za l.2021 v podobnih okvirjih kot 
l.2020. Za Maraton Franja še čakamo na odločitev vodstva BTC. 

2020



 
TOČKA 4.            ROGOVO ZLATO KOLO 
Opis stanja poda Miro Miškulin: 
Točkovanje in podelitev ROGOVEGA ZLATEGA KOLESA potek v obliki podelitve na 
zaključni dirki točno 20 let, začelo se je l. 2001 s kronometrom pri Lipi, kjer je bila 
naslednjih 5 let krožna dirka, nadaljevalo se je v Podsmreki pri Rotar centru, kjer je 
bila do lani članske dirka, letos pa prvič mladinska, vendar brez podelitve ZLATEGA 
KOLESA zaradi razumljivih razlogov – podaljšana kolesarska sezona zaradi COVID 
omejitev ter zasedenost članskih ekip z dirkami v tujini.  Že pred leti smo se malo 
spraševali o smiselnosti dvojne podelitve najboljšim slovenskim kolesarjem in 
kolesarkam, letos pa nas je situacija zaradi omejitev privedla do tega da je potrebno 
nekaj ukreniti: ali pripraviti posebej prireditev in podelitev ZLATO KOLO ali pa združiti 
interese s KZS,  zato je bil  letos že pred časom podan predlog KZS da bi ROGOVO 
ZLATO KOLO podelili v okviru  VEČERA ZVEZD, ki naj bi bil letos v drugem delu 
decembra. Naši pogoji: ime ostaja ROGOVO ZLATO KOLO,  financiranje kolesa 50% 
KD Rog, 50% KZS ( skupaj prideta 2 ZLATI KOLESI 600€ - če ga izdela Tine Šrot in 
pozlati ter ustrezno pripravi Graverstvo Čižman). KZS na naš predlog še ni uradno 
odgovorila. 
 
Aleks Štakul: 
Resno je potrebno razmisliti kako nadaljevati s to uspešno prireditvijo, ki je otrok KD 
ROG in legende Zvoneta Zanoškarja. Prepustimo uresničitev predloga za skupno 
prireditev s KZS novo izvoljenemu vodstvu v prihodnjem letu v kolikor bo predlog KZS 
za naše društvo sprejemljiv ob ohranitvi uveljavljene blagovne znamke, ki mora biti še 
vedno v lasti KD ROG in s tem primerno tudi promocijsko izvedena prireditev. 
 
Boštjan Jenko: 
Se strinjam s predlogom in počakajmo na odgovor KZS. Potem se lahko predlog dodela. 
Posredujem dve opciji: 

1.     Blagovno znamko »Zlato kolo« zaščitimo (sem preverjal, trenutno ni 
zaščitena) in je KD Rog lastnik znamke. KZS- ju jo damo na uporabo pod 
določenimi finančnimi pogoji. 

2.     KZS podeljuje Zlato kolo, vendar se v okviru podelitve pa se podeli še 
dodatna nagradačastna kategiorija (in se tu izpostavi društvo) – »Rogovo 
Zlato kolo« ali »Zlato kolo Zvoneta Zanoškarja«, ki ga podeli predsednik 
KD Roga in npr. glavni sponzor društva (stvar debate). 
Potrebno bi bilo definirati, kdo je prejemnik tega kolesa. Mogoče se izpostavi 
izjemen dosežek kolesarja, častno dejanje,.. (to ostane v »rokah« društva KD 
Rog). 

 
 
Maja Oven: 
Se strinjam, da se podeli v sklopu Večera zvezd, ki ga organizira KZS, vendar mora pri 
podelitvi sodelovati KD Rog. Predlagam, da ga podeli Jože Mermal skupaj s 
predsednikom kluba in morda celom predsednikom države. Ostaja vprašanje, kako se 
bo izvedla prireditev glede na prepoved organizacije dogodkov – verjetno brez publike? 
 



Če je tako, potem sem za to, da ROG še naprej podeljuje Zlato kolo, vendar mora biti 
podelitev na višjem nivoju. Predlagam, da se zato rezervira nekaj sredstev, ali pa 
dobimo sponzorja. Se kdo od upravnega odbora kluba javi, da bo pridobil 5000 eur? 
Jaz bom poskusila urediti dvorano v Kristalni palači in nagovoriti šefa, da primaknemo 
kak euro. V dogovoru sem sicer z eno banko, vendar ni še nič gotovo. 
Vsi skupaj se moramo potruditi, da zagotovimo velik obisk, povabimo ljudi iz 
kolesarstva, šefe klubov, župane, sponzorje in gospodarstvenike. Nedvomno so bili vsi 
našteti vedno vabljeni, organizacija pa je bila v glavnem prepuščena Miru. Ki pa seveda 
ne more poskrbeti za vse. 
 
Gorazd Penko: 
Po odgovoru s strani KZS nam ostaneta 2 možnosti samo, da ga ukinemo ali pa sami 
nadaljujemo naprej. 
S predlogom zveze ostane samo Zlato Kolo, katerih je pa 70 podelitev po svetu in od 
tradicije Rogovega kolesa ne ostane nič. Mislim da se ne motim, ko so tekmovalci že 
do sedaj na predlog zveze bojkotirali podelitev Rogovega kolesa. Bo pa v prihodnje 
sigurno zanimivo, ko bo Pogačar najboljši na lestvici in tako prejemnik kolesa. In upam 
da na podelitev pride. Naš dekan Rogove akademije bi sigurno ponorel na to pismo. 
 
V odgovoru oziroma predlogu zveze je tudi jasno nakazano, kam se počasi postavlja 
zveza in da trži, kar so klubi naredili. Tako je bilo podobno tudi v smučariji pred 
desetletji.  
Počasi se bodo morali tudi pokrovitelji zavedati, kaj je zveza, kaj klubi in kdo naredi 
športnike. Nobena zveza jih še nikoli ni in tudi olimpijski komite ne. 
Vprašanje samo: »Koliko denarja dobijo društva od zveze za programe, da potem tržijo 
njihove rezultate«? 
 
SKLEP ŠT.4: 
ROGOVO ZLATO KOLO ostane v domeni KD Rog.  
 
 
     
TOČKA 5.            POBUDE IN PREDLOGI 
Predlog Miro Miškulin:  

1. Predlagam da se članarina za l. 2021 poviša na 90€. Razlog: preko članarine 
smo v zadnjih dveh letih uspešno pridobili kar nekaj sredstev, za kar je vsak 
član prejel kvaliteten dres. Cena dresa pri Santicu se je sicer povečala minimalno 
( 2,5€ ), sta se pa zaradi carinske politike EU in dražjega tovornega prometa 
povečala carina in stroški prevoza – za 6€/komplet. Zato predlagam da je za l. 
2021 članarina 90€,  Seveda mora to v bližnji prihodnosti potrditi še OBNI ZBOR, 
vendar ga v zdajšnjih omejitvah zbiranja ne moremo organizirati zato lahko po 
statutu to odgovornost prevzame UO KD Rog.  

 
Aleks Štakul: 
Z ozirom na povečanje stroškov pri dresih se strinjam z višjo članarino 90 eurov.  
 
 
 



Boštjan Jenko: 
Se strinjam z dvigom članarine. Predlagam pa, da se skupaj s članarino ponudi opcija 
tudi Kolesarska kartica za rekreativne kolesarje. Cena osnovnega paketa je 20 eur, 
vendar verjamem, da bi se dalo s KZS uskladiti za ugodnejšo ceno, če jo damo v okviru 
Članarine društva. 
S kartico je kolesar med drugimi ugodnostmi tudi zavarovan (odgovornost). 
Še bolje bi bilo, da se kartica že vključi v samo članarino, vendar bi bilo potrebno 
predhodno dogovoriti model nagrajevanja društvu tudi s KZS. 
 
Maja Oven: 
Se strinjam z dvigom članarine na 90 eur. 
 
SKLEP ŠT.5: 
Članarina za leto 2020 je 90€. 
 

 
     
TOČKA 6.            VOLILNA SKUPŠČINA KZS 
Tematika:  
na podlagi sklepa Predsedstva KZS bo predvidoma 27. januarja 2021 izvedena volilna 
skupščina Kolesarske zveze Slovenije. 
  
Predlagati moramo kandidate za funkcije, ki so razpisane v dokumentu v prilogi. Za 
vsakega predlaganega člana je potrebno obrazec »Kandidatura« (označitev funkcije, 
obrazložitev in podpis kandidata) ter obrazec »Popisni list« s podatki kandidata. 
Obrazce je potrebno poslati na KZS skladu z navodili v pozivu do 10.12.2020. 
predsednika KZS 
  
Možnost imamo predlagati kandidate za sledeče funkcije KZS: 
  

2. predsednik KZS                                                      
3. član predsedstva KZS                                              
4. član nadzornega odbora                                                                  
5. član disciplinske komisije                                          
6. predsednik strokovnega sveta                                   
7. član strokovnega sveta                                            
8. predsednik komisije za mednarodne odnose                
9. član komisije za mednarodne odnose                         
10. predstavnik tekmovalcev 
11. član arbitražne komisije                                                     

Predlog Miro Miškulin: 

1. predsednik KZS                                                     ??? 
2. član predsedstva KZS                                             Gorazd Penko 
3. član nadzornega odbora                                         Tomo Šetina                          
4. član disciplinske komisije                                        Krištof Kogovšek 
5. predsednik strokovnega sveta                                 Luka Žele 
6. član strokovnega sveta                                           Luka Žele 

2021



7. predsednik komisije za mednarodne odnose              Mark Koghe 
8. član komisije za mednarodne odnose                        Mark Koghe 
9. predstavnik tekmovalcev                                         Blaž Avbelj 
10. član arbitražne komisije                                          Blaž Debevec            

 
Aleks Štakul: 

Miro je pripravil dober predlog možnih naših kandidatov. 
Sam imam še dodatni predlog: za članico predsedstva in na funkciji 
podpredsednice predlagam Majo OVEN, ki je za to odgovorno nalogo dovolj 
strokovno podkovana, ki se je izkazala s prizadevnostjo in aktivnostjo pri vodenju 
ženske ekipe in pri vseh ostalih akcijah in prireditvah društva, ki presegajo državne 
okvire. Z svojim znanjem, idejami in pobudami lahko vnese nove razsežnosti in svežino 
pri aktivnem vodenju in delu Kolesarske zveze Slovenije. 
Prav tako je potrebno v okviru strokovnega dela KZS zagotoviti tudi funkcijo 
Gorazdu Penku, ki je bogat zaklad strokovnosti in dragocenih tekmovalnih in 
organizacijskih kolesarskih izkušenj, vključno pri organizaciji in izvedbi najbolj 
množične kolesarske prireditve kot je Maraton Franja BTC City in je ugledna osebnost 
tudi v očeh funkcionarjev UCIja. 
 
Boštjan Jenko: 
Se strinjam s predlogom predsednika. 
 
Gorazd Penko: 
Težko je takole razpravljati s pisanjem brez bolj natančnih obrazložitev kaj 
določena funkcija od osebe zahteva. Vsekakor jaz kot dosedanji podpredsednik 
zveze nisem mogel biti prisoten skoraj nikoli na sestankih zaradi udeležb na 
dirkah. Sem pa mnenja, da društvo ima svojega predstavnika v predsedstvu 
zveze ali pa na funkciji podpredsednika. 
 
Zato predlagam za to mesto Majo Oven kot članico predsedstva ali pa za 
podpredsednico.  
 
Marka Kogheea predlagam za mednarodne stike, medtem ko je  g. Generala škoda 
obremenjevati s funkcijo predsednika zveze. 
 
Aleks Štakul: 
Se strinjam z Gorazdovim  predlogom. Zanima me, če si bil doslej podpredsednik po 
funkciji kot predsednik komisije ali odbora. V vsakem primeru podpiram Majo, ki bo 
vnesla svežino v delo zveze. Zate Gorazd pa bi bilo dobro, da si tudi v kakšnem 
strokovnem svetu ali odboru. Imaš preveč znanja in izkušenj. 
Po posvetu z Majo, g.Mermal ni pripravljen kandidirati. 
 
Maja Oven: 
Se strinjam s predlogom predsednika in Gorazda Penka. 
 
SKLEP ŠT.6: 
Za volilno skupščino KZS so kandidati KD Rog naslednji: 

 
11. član predsedstva KZS-mesto podpredsednice              Maja Oven 



12. predsednik strokovnega sveta                                   Gorazd Penko 
13. član strokovnega sveta                                             Gorazd Penko 
14. predsednik komisije za mednarodne odnose              Mark Koghe 
15. član komisije za mednarodne odnose                         Mark Koghe 

 
 
  

Sestanek UO  zaključen v ponedeljek  7. 12. 2020 ob15:43 z besedami predsednika: 

Aleks Štakul: 

Spoštovani vsi , na podlagi vaših mnenj in stališč ugotavljam, da smo uspešno izvedli 
sejo UO. Predlagam, da Miro pripravi zapisnik z sklepi ob posameznih točkah dnevnega 
reda. Zahvaljujem se vam za tvorno sodelovanje. 

Lep pozdrav in ostanite mi zdravi. 

Opomba:  
Razen Damirja Pavloviča so se vsi člani poslali svoje mnenjem in poglede na 
posamezno problematiko. 

 

 

Zapisnik sestavil:  Miro Miškulin – generalni sekretar 

 

Pregledal:   Aleks Štakul – predsednik KD ROG 

 




