
Sestanek upravnega odbora KD Rog  dne 4. december 2019 

 

 

Začetek sestanka 14:20,  sejna soba KD Rog, Vikrče 3, Ljubljana,  
Prisotni: predsednik Aleks Štakul, podpredsednica Maja Oven, Miro Miškulin, , Boštjan 
Jenko, Urška Pintar – s pooblastilom Gorazda Penka da jo zastopa dokler ne pride on. 
Gorazd Penko se priključi UO ob 15:30 
 
Predlagan dnevni red: 
 

1. PREGLED ZAPISNIKA ZADNJEGA SESTANKA UO 
2. PREGLED DELOVANJA KD ROG V LETU  2019 
3. LETNI NAČRT DELA KD ROG ZA LETO 2020 
4. POBUDE IN PREDLOGI  
5. RAZNO 

 
Sestanek odpre predsednik Aleks Štakul in povpraša prisotne če se strinjajo s 
predlaganim dnevnim redom, ki je soglasno sprejet. 
 

1. PREGLED ZAPISNIKA ZADNJEGA SESTANKA UO 

Predsednik Aleks Štakul pove da je potrebno pregledati dva zapisnika:  

prvega z lanskega sestanka UO ( 4. december 2018) in letošnje avgustovske 
korespondenčne seje. Začnemo z lanskim, na katerem smo se dogovorili o načinu 
delovanja članske ekipe.  Maja Oven je mnenja da se sklepi ne spoštujejo, Miškulin 
pojasni da je po navodilih UO poslovanje moške članske ekipe izključno preko enega 
računa kjer je natančno razvidno poslovanje moške ekipe. Maja še pripomni, da je to ona 
lani predlagala in da jo veseli, da to spoštujemo. Lanski zapisnik je soglasno sprejet. 

Drugi zapisnik se nanaša na ustanovitev nove ekipe ALE' BTC Ljubljana in soglasja, ki ga 
je moral podati UO za ta projekt. Seja je bila korespondenčna in se je odvijala med 13.-
20.8,2019, ko je bil sprejet sklep, da se ekipa lahko registrira pod tem imenom in da se 
sprejmejo določene finančne obveznosti. Maja Ovem povpraša generalnega sekretarja, 
če je bil popravljen del pogodbe, ki se nanaša na italijanskega partnerja, ki je moral v ta 
namen ustanoviti podjetje saj samo športno društvo ni bilo dovolj. Miro Miškulin 
pojasni, da ima zadevo v rokah Gorazd Penko-športni direktor ekipe,  ki je v stiku z 
italijanskimi partnerji. Na koncu je bil zapisnik korespondenčne seje 13.-20.8.2019 
soglasno sprejet. 

Sklep št.1: zapisnika obeh zadnjih sej UO 4.12.2018 in korespondenčne 13.-
20.8.2019 sta bila soglasno sprejeta. 

 

2. PREGLED DELOVANJA KD ROG V LETU  2019 

V okviru druge točke dnevnega reda predsednik povpraša člane UO, če so dobili in 
prebrali poslana poročila, ki so bila del vabila na sejo.  Vsi so priloženo dokumentacijo 
prebrali. Na kratko smo obnovili bistvene elemente poročil o delu v letu 2019: Miškulin 



predstavi poročilo ekipe LGS, ki sicer ni bila na ravni ekipe 2018 vendar je bila 
zadovoljiva v okviru možnosti, ki jih ima.  Prav tako je Miškulin predstavil delo 
mladinske ekipe od katere bo v l. 2020 6 kolesarjev del članske selekcije. Tudi iz poročil 
kategorij U13, U14 in U15 je razvidno, da imamo dober podmladek s katerim se dobro 
dela. 

Ženski del je predstavila Urška Pintar, ki je tudi sama del profesionalne ekipe BTC City 
Ljubljana in dobro pozna razmere v kolesarskih ekipah. Sezona se je začela s 
poškodbami in težavami, kasneje pa so bila dekleta vedno boljša. Izborile so si mesto ene 
predstavnice na POI v Tokiu naslednje leto. 

Dobro trenersko delo je tudi v mladinskih vrstah, kjer za dekleta skrbi Martin Krašek.  
Dekleta imajo zdaj velik cilj uvrstitev v profesionalno žensko ekipo ALE' BTC Ljubljana, 
ki je tudi plod dobrega in strokovnega dela. 

Glede finančnih poročil letošnje sezone je bilo pri posameznih stroškovnih mestih nekaj 
vprašanj. 

Moška članska vrsta je delovala v okviru postavljenih zahtev in omejenega proračuna, ki 
so se ga zgledno držali in  napoveduje naslednjo tekmovalno sezono v podobni obliki in s 
partnerji iz daljnega vzhoda.  

Pri stroških ženske ekipe je bilo takoj po prejetih dokumentih nekaj vprašanj glede 
posameznih postavk. Gorazd Penko prosi sekretarja da razloži visok znesek, ki naj bi ga  
prejel. Miškulin razloži da so v ta znesek ( 41.500€) všteti: njegova plača in vsa povračila 
stroškov, ki jih je prejel preko plače. Predsednik Aleks Štakul predlaga, da se to v prikazu 
dokumentacije popravi in loči stroške od plače, ki je bistveno manjša.  Prav tako je 
Gorazda in Majo zmotila negativna bilanca ženske ekipe saj v prihodkih niso upoštevana 
sredstva z Maratona Franja. Zato je nastala negativna bilanca. Sekretar odgovarja, da je 
hotel pokazati na večjo porabo ekipe in je ta del prihodka ženske ekipe prikazan v tabeli 
finančnega poročila  Maratona Franja. Predsednik predlaga, da se del prihodka kot je 
naveden v tabeli prikaže in upošteva tudi v finančnem poročilu ženske ekipe. 

Finančno poročilo za mladinsko ekipo Ljubljana MigiMigi je sprejeto in kaže na veliko 
dejavnost trenerjev te ekipe. Prav tako ni pripomb glede finančnih poročil ostalih 
prireditev v okviru KD Rog, ki so tudi finančno uspešne. Pozitivni  so tudi skupni stroški 
in prihodki,  kar kaže na dobro osnovno delovanje društva. 

Poudari se dobro stanje članstva in plačevanje članarine, ki je tudi del prihodkov 
društva. Predsednik ugotavlja, da s tako uspešnim delom lahko nadaljujemo tudi v 
prihodnje in pohvali različne aktivnosti za pridobivanje komercialnega dela prihodka 
(spining, tečaji kolesarske vožnje itd.) 

Sklep št.2: vsebinska in finančna poročila so soglasno sprejeta, pri finančnih je 
potrebno nekaj popravkov-plačo Gorazda Penka je potrebno pravilno zapisati in 
jo razdeliti na čisto plačo in ostale stroške tekem, ki so se prikazovale napačno v 
postavki plača. 

 



 

 

3. LETNI NAČRT DELA KD ROG ZA LETO 2020 

Generalni sekretar predstavi pripravljene načrte dela za leto 2020, ki so v osnovi zelo 
podobni letošnjim. 

Večja razlika je v delu, ki se nanaša na žensko profesionalno ekipo, ki v letih 2020-2022 
deluje v skupni slovensko-italijanski ekipi pod komercialnim imenom ALE' BTC 
Ljubljana.  Del proračuna te ekipe pokriva KD Rog in sicer 200.000€ letno (180.000 
nakazilo KD Rog na italijanski račun ekipe, 20.000€ so ovrednoteni letni stroški dveh 
vozil, ki jih prispeva KD Rog.) Poleg tega zneska bo BTC direktno nakazal tej ekipi 
100.000€. 

Tekmovalni in finančni načrt moške kontinentalne ekipe Ljubljana Gusto Santic je 
podoben lanskemu in v denarju znaša 220.000€, prihodki: Gusto 91.000€, Santic 
40.000€, KD Rog 80.000€, ostale dejavnosti ekipe: 9.000€). V tekmovalnem smislu so 
največji cilji sezone: dober nastop na dirki PO Sloveniji in CRO race, državna prvenstva 
ter EP in SP v kategoriji U23. 

Fantovski mladinski del, ki nastopa pod komercialnim imenom Ljubljana MigiMigi 
predvideva porabo 120.000€ in nastope na vseh pomembnih tekmah v Sloveniji in 
bližnji okolici, prav tako so v načrtu dobre uvrstitve na EP in SP U19. 

Ženska amaterska ekipa BTC City Ljubljana Scott bo združevala vsa dekleta od deklic do 
mlajših članic, ki jih bo vodil trener Martin Krašek, Gorazd Penko pa bo poskrbel za 
finančna in materialna sredstva te ekipe, katere proračun je ocenil na 70.000€. 

Proračun Maratona Franja se ocenjuje na 400.000€ ( v ta znesek je vključenih tudi 
180.000€, ki jih namensko zagotavlja MOL).  Večjih vsebinskih novosti na Maratonu 
Franja ne bo, vse bo potekalo po ustaljenem načrtu. Omeniti velja, da bo v petek državno 
prvenstvo v vožnji na čas za naslednje kategorije: U17, U19, ELITE-samo ženske in 
amaterji, za člane ELITE in U23 državnega prvenstva v vožnji na čas ta dan ne bo, ker 
sočasno poteka dirka Po Sloveniji. Prav tako ne bo mednarodne dirke VN Ljubljana, ki je 
bila v vožnji na čas za ženske. 

Organizacija ostalih tekmovanj bo potekala po ustaljenem programu, lani odpadli 
Maraton Prijateljstva Ljubljana Trst je ponovno v programu. Prihodki teh tekmovanj so 
ocenjeni na 20.000€, stroški 10.000€. 

Dejavnost kluba in skupni stroški  so ocenjeni na 50.000€. Pod te dejavnosti spadajo 
ZIMSKA VADBA v klubskih prostorih, poletna vadba za amaterje na cesti, pridobivanje 
članstva – soglasno se pri tem člani UO strinjajo, da je članarina 80€ letno primerna, 
pridobivanje dela dohodnine od članov in ostalih udeležencev naših prireditev.   

Sklep št.3: sprejeti LETNI NAČRT DELA 2020 in s tem povezani FINANČNI NAČRTI 
posameznih ekip in dejavnosti so soglasno sprejeti. 



 

 

4. POBUDE IN PREDLOGI  
a) Generalni sekretar predlaga nov cenik za Maraton Franja -  osnovna cena 

nedeljskih preizkušenj in petkove vožnje na čas se poveča za 4€.  Cene za 
Barjanko ostanejo enake, vse sobotne preizkušnje za otroke in družine ostanejo 
še naprej brezplačne. 

b) Članarina 80€ in s tem povezana pridobitev dresa za vsakega člana ( dres ene 
izmed ekip KD Rog ) – soglasna podpora vseh članov UO.  

c) Cene dresov za žensko ekipo, ki deluje v KD Rog so nižje od komercialnih in 
veljajo izključno za dekleta, ki tekmujejo za KD Rog.  

Sklep št.4: sprejme se novi cenik za Maraton Franja, članarina 80€ obvezna za vse 
člane, mlade tekmovalke lahko dobijo drese po znižanih-sponzorskih cenah. 

Sestanek UO  zaključen ob 16:40 h. 

 

Zapisnik sestavil:  Miro Miškulin – generalni sekretar 

 

Pregledal:   Aleks Štakul – predsednik KD ROG 

 


