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Uvodne besede Predsednika Aleksa Štakula: 
 
Spoštovana članica in spoštovani člani UO, 
 
najprej hvala za poslano gradivo in sestavo dnevnega reda. Na žalost nas nadležni 
virus še vedno omejuje pri našem uresničevanju programa. Kljub vsemu bomo v danih 
okoliščinah uspešno sklenili leto 2021 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. 
 
Posebno hvaležnost moram izraziti tudi vsem našim sponzorjem, ob tem še zlasti g. 
Jožetu Mermalu in BTC-ju ter seveda Mestni občini Ljubljana, ki tradicionalno podpirata 
kolesarstvo. 
 
In ne nazadnje, ponosni smo na izjemne dosežke našega Tadeja Pogačarja in ki je bil 
letos še za odtenek boljši. Zato moramo z njim ohraniti pristno sodelovanje in stike kot 
tudi z vsemi ostalimi, ki so iz našega društva nadaljevali uspešno profesionalno pot.  
 
 
 
 
 



TOČKA 1.            PREGLED ZAPISNIKA ZADNJEGA SESTANKA UO 
Vsi člani UO soglašajo z vsebino zapisnika zadnje seje UO, ki je bil 23.11.2020.  
 
SKLEP ŠT.1:  
Zapisnik zadnje seje UO 23.11.2021 je soglasno sprejet. 
 
 
TOČKA 2.            PREGLED DELOVANJA KD ROG V LETU  2021 
Poročilo Miro Miškulin: 
Tekmovalni del:   
V letošnjem letu smo nadaljevali z našim uspešnim delom v vseh starostnih 
kategorijah. Mladinski del je pod novim komercialnim imenom Pogi Team Generali 
doživel pravo invazijo novih mladih kolesarjev in kolesark, v starejših kategorijah pa 
lahko rečemo da je bila to povprečno uspešna sezona. Pri fantih bi izpostavili Natana 
Gregorčiča   v kategoriji U19, ki je zmagal na zaključku sezone v Podsmreki in bil 
odličen drugi na mednarodni dirki v Zagrebu, kjer so U19 nastopili v elitni konkurenci 
članov. V mlajših kategorijah so v ospredju Ebner Bor in Lopatič Žan v kategoriji U15 
in Žan Majnik v kategoriji U13. V kategoriji članov so bili najboljši v sezoni 2021 Tilen 
Finkšt s 5.mestom na uvodnih dirkah v Poreču, Viktor Potočki z 2. mestom na Giro del 
Belvedere in Anže Skok kot državni prvak v vožnji na čas v kategoriji U23. 
Poročilo ženskih ekip predlagam, da podata Gorazd in Maja, odgovorna za žensko 
kolesarstvo v KD Rog. 
Prireditve: 
Mladinska ekipa Pogi team Generali je organizirala 5 dirk: VN Komenda, VN Tadeja 
Pogačarja, VN Vodic, VN Avtomojster in Šolsko državno prvenstvo za OŠ. Vse dirke so 
bile finančno pozitivne in so bile odlično obiskane in organizirane. 
Maraton Lj-Trst:  
izvedena je bila rezervna varianta od Ljubljane Proti Trstu, v praksi to pomeni da smo 
v Senožečah po okrepčilu obrnili nazaj proti Ljubljani, izvedba je bila zanimiva, skoraj 
brez stroškov, ker pa je prireditev v programu MOL-a 2020-2022 smo dobili sredstva 
zapisana v pogodbi ( 3.000,00€ ) 
Rekreacija:  
Organizirali smo dva uspešna kolesarska vikenda. Amaterske skupine so delovale na 
cesti od aprila do oktobra, delo se nadaljuje z notranjo jesensko in zimsko vadbo, ki jo 
bomo glede na l. 2019 malo zmanjšali zaradi večje zasedenosti telovadnice zaradi naših 
tekmovalnih ekip, ki so čedalje številčnejše.  
Maraton Franja: poročilo odda Gorazd Penko. 
 
Maja Oven: 
Poudari odlične rezultate profesionalne ekipe Ale BTC Ljubljana in  pohvali delo mladih 
kolesark v klubu, kjer izpostavi mladinki: Ahačič Ano in Galof Pio. 
 
Gorazd Penko: 
Zadovoljen je z rezultati profesionalne ekipe, pri delu v KD Rog pa je njegovo mnenje, 
da bi ostali samo dve tekmovalki, če bi jih on treniral, ker ostale ne bi preživele 
selekcije. 
Maraton Franja: izvedba v l. 2021 je bila v danih okoliščinah odlična. 
 



Aleks Štakul: 
Potrebno je bolje delati s talenti in jih spodbujati, da bodo svoj talent lahko razvili. 
 
Boštjan Jenko: 
Predlaga ustanovitve posebne klubske fundacije, ki bi pomagala s finančnimi sredstvi 
najbolj nadarjenim kolesarjem in kolesarkam. 
 
SKLEP ŠT.2:  
Sprejeta so vsa poročila tekmovalnih ekip, Maratona Franja in ostalih 
prireditev. Posebno pozornost je potrebno nameniti mladim talentiranim 
kolesarjem in kolesarkam. 
 
 
TOČKA 3.            PROGRAM DELA KD ROG ZA LETO 2022 
 
Tekmovalni del: program članske moške ekipe LGS in mladinski del (fantje in 
dekleta) je več ali manj tradicionalen, ter se bo izvajal v znanem letnem obsegu. 
Organizacija prireditev: ostaja v enakem obsegu kot v l. 2021. 
Amatersko kolesarstvo: ostaja v enakem obsegu kot do sedaj, dobili smo novega 
trenerja Petra Babška, ki bo poleg Toma Šetina skrbel za strokovno vadbo po skupinah 
v okolici Ljubljane in na kolesarskih vikendih. 
Finančno poslovanje 2022: načrtujemo lahko podoben finančni program kot je bila 
letošnja realizacija, najbolj zanesljivi so prihodki MOL, realizacija 3-letnega razpisa ( 
2020-2022) v l. 2022 tako ne bo bistveno odstopala od letošnjega leta. V mladinskem 
delu se pozna ime Tadeja Pogačarja, tako da lahko brez skrbi nadaljujemo široko in 
kvalitetno delo. 
Prihodki iz Azije za ekipo LGS bodo enaki kot lani in usklajeni z načrtovano porabo. Za 
proračun ženske ekipe bosta več povedala Maja Oven in Gorazd Penko. 
 
Gorazd Penko: 
Ženska ekipa: z Majo se trudiva da ohranimo stik s profesionalnim kolesarstvom, UAE 
ki je odkupil profesionalno licenco od ALE je obljubil, da bo tudi v l. 2022 BTC Ljubljana 
sestavni del naziva ekipe, 100% pa bo naša nova vloga jasna konec novembra. V 
vsakem primeru pa bo v okviru KD Rog delovala regionalna ekipa, kot podmladek 
profesionalne ekipe UAE BTC Ljubljana. 
Maraton Franja: zaradi prometnih težav na področju BTC-ja in Barja bodo trase 
nekoliko spremenjene, sobotni del s startom in ciljem v centru Ljubljane in nedeljski 
tradicionalno pred Kristalno palačo v BTC-ju. 
 
Maja Oven: 
BTC želi imeti ekipo na najvišjem nivoju in tudi zato skupaj z mestom financiramo to 
izredno uspešno in odmevno ekipo. Me pa moti da nekateri lobirajo v MOL proti 
profesionalni ekipi. BTC in MOL sta kljub temu potrdila financiranje ekipe v letu 2022.  
 
Boštjan Jenko: 
Pozove se trenerje, da posredujejo predlog, kaj bi jim pomagalo pri delu s talentiranimi 
kolesarkami in kolesarji (dodatna oprema, štipendija, dodatni treningi,...). Na podlagi 
odgovorov se sprejmejo nadaljnji koraki. Rok: 15.1.2022. 



Miro Miškulin: 
Sam osebno menim da bi bilo bolj smotrno in učinkovito vse sile usmeriti v mednarodno  
delovanje kolesark in kolesarjev v okviru KD Rog, dobre slovenske profesionalke bodo 
v vsakem primeru dobile mesto v ekipi kot je UAE, nato prebere sporočilo-osebno 
mnenje Marka Kolenca, vodje oddelka za šport pri MOL, v tej zadevi: 
 
Spoštovani, 
Hvala za posredovano uradno informacijo o nameri izvajanja dejavnosti kolesarske ekipe ALE 
BTC Ljubljana v prihodnjem letu. S strani več predstavnikov kluba (Gorazd Penko, Maja Oven, 
Miro Miškulin, Andrej Hauptman) sem v preteklih tednih prejemal neformalne informacije v 
zvezi z delovanjem kolesarske ekipe ALE BTC Ljubljana. Od nobenega nisem zaznal namere, da 
bi lobiral, da naj MOL ne bi več sofinanciral delovanja ekipe.  
 
Vsem s katerim sem govoril sem sporočil osebno mnenje, ki ni naklonjeno, k javnem 
sofinanciranju kolesarske ekipe pod okriljem UAE. Osebno mnenje posredujem še enkrat v 
nadaljevanju … MOL je v vseh preteklih osmih letih projekt kolesarske ekipe sofinancirala v 
višini 1,2 mio eurov. Menim, da je bilo s strani kluba in predvsem Gorazda Penka za razvoj prve 
ženske kolesarske ekipe narejenega zelo veliko, da je ekipa ostala med top svetovnimi ekipami. 
Malo pa je bilo postorjenega, da bi mlade kolesarke imele možnost v okviru druge ekipe, 
nastopati na več mednarodnih dirkah. Ocenjujem, da je posledica tudi manjše število aktivnih 
kolesark v klubu, starejših od 18 let. Kar je slab obet za nadaljnji razvoj ženskega kolesarstva v 
Ljubljani. Razvoj svetovnega ženskega kolesarstva narekuje vedno večja vlaganja v 
profesionalno ekipo, ki pa ga klub in tudi slovenska podjetja, že v zadnjih dveh sezonah niso 
zmogli. Odločitev BTC, da sodeluje v projektu tudi z UAE mi je logična. Menim, da bi za razvoj 
ženskega kolesarstva, ob trenutno znanih dejstvih oz. informacijah, ki jih imam, največ 
postorili, da bi vse možne resurse usmerili v ustvarjanje pogojev za večji prehod kolesark iz 
mlajših kategorij v člansko kategorijo, v ekipo, ki bi nastopala na mednarodnih dirkah nižjega 
ranga. Le tako se bo lahko zgodila kakšna rogovka, kot se je zgodil Pogačar. 
 
Odločitev o sofinanciranju kolesarske ekipe bo MOL sprejela šele, ko bo izveden postopek 
potrjevanja programov na Javnem pozivu za leto 2022 (objavljen bo predvidoma v prvi polovici 
novembra 2021). Po prejemu vloge z dokumentacijo, na javnem pozivu, bo razpisna komisija 
MOL predlagala predlog za sofinanciranje dejavnosti kolesarske ekipe v letu 2022.  
 
Lep dan, 
Marko 

 
SKLEP ŠT.3: 
Potrjeni so programi delovanja v predlaganem obsegu, v primeru ženske 
profesionalne ekipe in pod pogojem da bosta v imenu BTC in Ljubljana se 
nadaljuje izvajanje tri letne pogodbe, ki smo jo lani podpisali z ALE  in katere 
naslednik je UAE. Pozove se trenerje, da posredujejo predlog, kaj bi jim pomagalo 
pri delu s talentiranimi kolesarkami in kolesarji (dodatna oprema, štipendija, 
dodatni treningi,...). Na podlagi odgovorov se sprejmejo nadaljnji koraki. Rok: 
15.1.2022 
 
 
 



 
TOČKA 4.            PREGLED FINANČNEGA POSLOVANJA V LETU 2021 
Miro Miškulin:  
Finančno poslovanje v prvih desetih mesecih je v okviru sprejetih finančnih okvirjev, ki 
jih je potrdil UO. Razlika v ženski in moški in članski ekipi bo pokrita iz pozitivnega 
poslovanja Maratona Franja, ki trenutno kaže 130.000€ presežka, moški ekipi po 
dogovoru pripada 80.000€, ženska pa je trenutno 70.000€ v minusu. Ekipa Pogi Team 
Generali posluje nemoteno z razpoložljivimi sredstvi. Rekreativni del v okvirju skupnih 
prihodkov in stroškov posluje pozitivno, razlika je v skupnem skladu za morebitne 
investicije ( parking za klubom, vzdrževanje objekta, oprema v dvorani), 
 
SKLEP ŠT.4: 
Finančno poslovanje v letu 2021 je ugodno in bo v okviru zadanih ciljev, 
razlika v poslovanju moške in ženske ekipe se pokrije iz pozitivne bilance 
Maratona Franja. 
 
 
 
TOČKA 5.            FINANČNI PLAN  ZA LETO 2022 
Miro Miškulin: 
Finančni načrt za leto 2022 je v okvirih prihodkov in odhodkov v letu 2021. Prihodki 
članske ekipe bodo približno enaki letošnjim, enako velja za mladinsko ekipo Pogi Team 
Generali. Pozitivni del rekreativnega dela kluba se nameni morebitni investicijam v 
klubu. 
 
Maja Oven: 
V zvezi s financiranjem ženske ekipe sta BTC in MOL potrdila financiranje v enakem 
obsegu kot lani, s tem da naj bi od 160.000€, ki jih da Mol za razvoj ljubljanskega 
kolesarstva na mednarodnem nivoju, namenili 60.000€ za žensko regionalno ekipo v 
okviru KD Rog, 100.000 pa se nakaže na UAE za žensko profesionalno ekipo UAE xxx 
BTC Ljubljana. 
 
SKLEP ŠT.5: 
Predvideno finančno poslovanje v letu 2022 bo v letošnjih okvirjih, razlika v 
poslovanju moške in ženske ekipe se pokrije iz pozitivne bilance Maratona 
Franja. Za žensko profesionalno ekipo UAE xxx BTC Ljubljana se nameni 
100.000€. 
 
TOČKA 6.            Potrditev Strategije kolesarstva MOL 2020-2028 
Aleks Štakul: 
Prebral sem celotno strategijo, vendar v njem kaj bolj konkretnega za KD Rog ne vidim, 
zadeva je zelo splošna in obširna. Veseli bomo, če bodo realizirane načrtovane 
investicije v kolesarsko infrastrukturo. 
 
Miro Miškulin: 
Strategija je podlaga za vsak projekt, ki se nanaša na kolesarstvo v Ljubljani, prav tako 
je strategija obvezna pri prijavi na razpis MOL-a, prav tako je nujna podlaga za 
načrtovani projekt kolesarskega poligona v Stožicah. 



 
SKLEP ŠT.6: 
Strategija kolesarstva v Ljubljani 2020-2028 je soglasno sprejeta. 
 
TOČKA 7.            Občni zbor in redne volitve organov KD Rog 
Miro Miškulin: 
Po statutu smo dolžni do konca leta izvesti volilni občni zbor, saj je od zadnjega že več 
kot 4 leta. Kot kandidat za predsednika je edino resno namero pokazal Andrej 
Hauptman, ki je izrazil tudi željo po nekaj članih UO: Mirko Pogačar, ki naj bi zastopal 
Pogi Team in Tomaža Grma, ki naj bi skrbel za moško člansko ekipo. Datum za občni 
zbor predlagam sredo 1. decembra, do takrat je dovolj časa za obveščanje članstva in 
pripravo vseh potrebnih dokumentov za izvedbo volilnega občnega zbora. Predlagam 
tudi da sta v UO predstavnika Maratona Franja in ženske ekipe Maja oven ter Gorazd 
Penko. 
 
Maja Oven in Gorazd Penko predlagata, da se dosedanjemu predsedniku za njegovo 
30 letno predsedovanje društvu podeli naziv častnega predsednika in da bi bilo prav, 
da je tudi član upravnega odbora.   
 
Aleks Štakul: 
Se zahvali za to priznanje in hkrati izrazi veliko zadovoljstvo, da je Andrej Hauptman 
pripravljen prevzeti funkcijo predsednika društva. Ob tem še doda, da je to pravilno 
kadrovanje pri katerem moramo tudi v prihodnosti skrbeti, da se naši vrhunski kolesarji 
in vrhunske kolesarke po koncu njihove tekmovalne kariere vrnejo v društvo in 
prevzamejo posamezne vodstvene, organizacijske, trenerske in druge naloge. Z njimi 
moramo ohranjati trajne vezi, saj so zrasli in se oblikovali v vrhunske tekmovalce in 
tekmovalke v našem klubu. Prav tako podpira predloge, da so v UO še naprej Maja 
Oven, Gorazd Penko in Boštjan Jenko. Hkrati izrazi pripravljenost za nadaljevanje 
njegovega dela v Upravnem odboru. Podpre tudi predlog za Tomaža Grma in Mirka 
Pogačarja. 
Strinja se z mnenjem Maje Oven, da je delo tajnika Mira Miškulina zelo obširno in bi 
kazalo razmisliti o njegovi razbremenitvi z dodatno strokovno pomočjo. V vsakem 
primeru pa dela, ki jih opravlja presegajo vlogo tajnika. Zato predsednik predlaga, da 
bi morali naziv delokroga dosedanjega tajnika, ki ga Miro zelo odgovorno in uspešno 
opravlja, preoblikovati v generalnega sekretarja. 
 
V vsakem primeru pa je potrebno v statutu tudi dopolniti število članov UO in omogočiti 
pri imenovanju večjo prožnost. Sedanji statut določa, da šteje UO šest članov vključno 
s predsednikom. Zato predlaga, da je število članov lahko od 7 do največ 11, kar 
seveda pomeni, da je potrebno zaradi glasovanja in odločanja zagotoviti neparno 
število. 
 
Pripravljen je ustrezno dopolniti posamezne člene statuta, ki bi jih potrdili na občnem 
zboru pred volitvami v organe društva. 
 

V njem bi dodali, da na predlog upravnega odbora lahko občni zbor podeljuje 
tudi naziv častnega člana najbolj zaslužnim posameznikom in posameznicam za 



razvoj in napredek kolesarstva in častnega predsednika, ki je s svojim 
dolgoletnim delom pomembno prispeval k razvoju, prepoznavnosti in ugledu 
društva. Oseba, ki ji občni zbor podeli naziv častnega predsednika je hkrati tudi 
član UO in ima pravico sprejemati odločitve ne šteje pa se v kvorum za sklepčnost 
UO. 

 
Vsi člani UO se strinjajo s predlogom razen M. Miškulina, ki pove da smo že imeli tak 
UO z 12-imi člani, ki pa ni bil dovolj učinkovit. 
 
Kandidat za predsednika: 

1. Andrej Hauptman 
 
Predlog za UO: 

1. Andrej Hauptman - predsednik 
2. Aleks Štakul – podpredsednik 
3. Maja Oven – podpredsednica 
4. Gorazd Penko 
5. Mirko Pogačar 
6. Boštjan Jenko 
7. Tomaž Grm 

 
Predlog za NADZORNI SVET: 

1. Tomaž Bole 
2. Tomo Šetina 
3. Dejan Žura 

Predlog za disciplinsko komisijo: 
1. Urša Pintar 
2. Boštjan Kavčnik 
3. Igor Spasič 

 
 
 
SKLEP ŠT.7: 
Volilni občni zbor bo v sredo 1. decembra ob 17:00 v klubskih prostorih v 
Vikrčah, pred volitvami bo še glasovanje o sprejemu dopolnil k statutu KD 
Rog.  
 
Predlagani kandidati: 
Kandidat za predsednika: 

Andrej Hauptman 
 
Predlog za UO: 

1. Andrej Hauptman – predsednik 
2. Aleks Štakul – podpredsednik 
3. Maja Oven – podpredsednica 
4. Gorazd Penko 
5. Mirko Pogačar 



6. Boštjan Jenko 
7. Tomaž Grm 

Predlog za NADZORNI SVET: 
Tomaž Bole 
Tomo Šetina 
Dejan Žura 

Predlog za disciplinsko komisijo: 
Urša Pintar 
Boštjan Kavčnik 
Igor Spasič 

 
 
 
TOČKA 8.           RAZNO 
 
8A)   ZLATO ROGOVO KOLO 
Miro Miškulin: 
V naslednjem tednu imamo možnost podeliti ZRK najboljšemu kolesarju na svetu: 
Tadeju Pogačarju, do konca naslednjega tedna bo v Ljubljani in dobro bi bilo to 
izkoristiti. Podelitev bi izpeljali skupaj s prevzemom dveh dodatnih vozil Peugeot za 
ekipo Pogi Team, ki nosi ime po Tadeju.  Finančno je prireditev pokrita, potrebna je 
samo hitra akcija in izvedba. Poleg Tadeja dobita ZRK še Eugenia Bujak kot najboljša 
ženska kolesarka v Sloveniji in Kristjan Hočevar najboljši v kategoriji U23. 
 
Aleks Štakul izrazi zaskrbljenost glede covid razmer, ki lahko hitro povzročijo omejitve 
in posledično tudi prepoved takih prireditev. Tudi sam je še zaseden v četrtek zvečer 
a bo skrajšal oddih in bo na podelitvi kot predsednik KD Rog. 
 
SKLEP ŠT.8A: 
ZLATO ROGOVO KOLO se podeli v četrtek 4. novembra ob 17:45 v salonu 
Peugeot – Avtotehna VIS, Celovška c. 228. 
 
 
 
 
8B)            NAKUP ZEMLJIŠČA ZA KLUBOM 
Miro Miškulin: 
Obstaja možnost da vendarle lahko odkupimo 200 kvadratnih metrov zemljišča na 
zahodni strani objekta kluba, kjer bi lahko povečali parkirni prostor. Prav tako bi bil 
lažji dostop do skladišča. Cene kvadratnega metra se gibljejo cca 450€ za meter, v 
našem primeru se je lastnica trenutno pripravljena pogovarjati o ceni okrog 300€ za 
kvadratni meter. 
 
Člani UO podprejo predlog in pooblastijo Mira Miškulina za pogajanja z stranko. 
 
 
 
 



SKLEP ŠT.8B: 
Miro Miškulin se pooblasti za nadaljnja pogajanja pri odkupu zemljišča za 
objektom kluba in je o doseženem dogovoru dolžan seznanjati člane UO, ki 
bodo glede na doseženo ceno in finančne možnosti odkupa odločali in 
sklepali na seji UO društva. 
 
 
 
 

 

Sestanek UO KD Rog zaključen ob 12:50. 

Zapisnik sestavil:  Miro Miškulin  

 

Pregledal:   Aleks Štakul – predsednik KD ROG 

 


