
Sestanek upravnega odbora KD Rog  dne 25. oktober 2018 

 

 

Začetek sestanka 12:05,  sejna soba KD Rog, Vikrče 3, Ljubljana,  
Prisotni: predsednik Aleks Štakul, podpredsednica Maja Oven, Damir Pavlovič, Miro 
Miškulin, Gorazd Penko, Boštjan Jenko – prišel ob 12:50 
Povabljena gosta: Tomaž Poljanec, Marko Polanc 
 
Dnevni red: 
 

1. Tekoče finančno stanje  
2. Ženska profesionalna ekipa 2019 
3. Moška kontinentalna ekipa LGX 2019 
4. Program dela 2019 
5. Finančni načrt 2019 
6. Pregled zaključka projekta My Sport is Franja 

1. Finančno stanje kluba 

Sekretar kluba Miro Miškulin predstavi finančno stanje kolesarskih ekip: članske LGX in 
ženske BTC City Ljubljana. Odhodki članske ekipe bodo do konca leta blizu 300.000€, 
trenutni finančni prihodki so 204.500€, pričakovani prihodki so še: Xaurum 23.000€, 
HeadCrach: 10.000€, organizator dirke na Kitajskem: 10.000€, prodaja opreme: 
15.000€, skupaj bi tako prihodki znašali 261.500€.  

Predsednik društva se s takim načinom poslovanja, kjer odhodki presegajo načrtovane 
in sprejete finančne okvire ne strinja. Dinamika prihodkov in odhodkov mora biti 
usklajena in sprotno nadzorovana s strani direktorja moške ekipe. Natančno in redno je 
potrebno spremljati posamezne postavke stroškov in se prilagoditi razpoložljivim 
finančnim sredstvom. 

Razlika med prihodki in odhodki je še vedno velika, tako da so člani UO enotni da je 
potrebno stroške do konca leta minimizirati in jih uskladiti z dotokom prihodkov. 

Odhodki ženske ekipe so sicer nekoliko večji od moške ekipe, vendar imajo dekleta na 
voljo več denarja. Prav tako Penko razloži kako ekonomično posluje ekipa.  

Člani UO ugotavljajo, da je ta ekonomičnost tudi na račun Gorazdove požrtvovalnosti in 
prisotnosti na vseh tekmovanjih. Z ozirom na to, da gre za njegovo preobremenjenost je 
potrebno pravočasno pripraviti predlog za razbremenitev v prihodnji tekmovalni sezoni 
ter se dogovoriti, na katerih tekmah mora biti prisoten in kje ga je možno nadomestiti. 

Sklep: Finančno stanje kontinentalne ekipe LGX je negativno. Do konca leta je 
potrebno maksimalno racionalno poslovanje in uskladiti odhodke s prihodki.. 
Finančno stanje ženke ekipe je v načrtovanih okvirjih. 

 

2. Ženska profesionalna ekipa 2019 
 



Goraz Penko predstavi program dela in finačni načrt za leto 2019:  
Nastop na vseh dirkah WORLD TOURA, cilj ekipe je ostati med 15 najboljših na svetovni lestvici. 
Finančno ovrednotenje sezone je 412.000€. Celoten program je v prilogi. 
 
Maja Oven predlaga Gorazdu, da naj si najde občasno zamenjavo za njegovo razbremenitev. 

Sklep: Soglasno je prejet program dela in finančni plan ženske profesionalne 
ekipe BTC City Ljubljana. 

3. Moška kontinentalna ekipa LGX 2019 
 

Direktor moške ekipe Tomaž Poljanec najprej razloži letošnje stanje, kjer dotok 
finančnih sredstev ne dohaja stroškov. Poudari sicer dobro delo in zanimivo idejo o 
kolesarski Akademiji za kolesarje iz Daljnega vzhoda, vendar za to ni razpoložljivih 
sredstev. Letošnji načrtovani vložek podjetja Gusto je sicer naletel na določene težave 
zaradi gospodarskih sankcij ZDA. V letu 2019 lahko Gusto vloži v ekipo največ tak 
znesek kot letos. Prav tako ne moremo računati na sponzorstvo Xaura. 

Gorazd Penko zastavi vprašanje kolikšna je bila letos dodana vrednost razširjene ekipe s 
tujci ob dejstvu, da bi enake tekmovalne dosežke in rezultate dosegali z osem člansko 
moško ekipo in s polovico nižjimi stroški cca 150.000 evrov. Zaveda pa se, da je število 
pogojeno z zahtevami tujih sponzorjev 

Predsednik društva pohvali letošnje dosežke moške ekipe, zlasti ob izvrstnih rezultatih 
Tadeja Pogačarja in Izidorja Penka. Ob tej priložnosti pohvali izvrstno strokovno 
vodenje trenerja Marka Polanca in vzorno sodelovanje mehanikov in ostalih tehničnih 
podpornih članov ekipe. Zavzame se za Marka Polanca, ki je vrsto let, od kar je v KD ROG 
Ljubljana, vzgojil  vrhunske kolesarje, ki svojo tekmovalno kariero nadaljujejo v tujih 
profesionalnih kolesarskih ekipah. Zato mu ni vseeno, če se do določene mere 
podcenjuje njegovo delo kar se je zlasti izkazalo s strani direktorja ekipa g. Tomaža 
Poljanca. To vnaša zmedo med kolesarji in zmanjšujejo strokovno kompetentnosti in 
odgovornost ter ugled trenerja Polanca, ki na tak način ne more opravljati suvereno 
svojega zahtevnega dela. Nekompatibilnost v vodstvu ekipe je potrebno takoj odpraviti v 
zaščito strokovnega dela trenerja. Strogo je potrebno ločiti pristojnosti direktorja ekipe, 
ki ne more in ne sme posegati v strokovno vodenje in odločitve trenerja. 

Člani UO se soglasno s tem stališčem strinjajo. 

Svoje stališče in poglede na probleme pri njegovem delu predstavi še Marko Polanc, ki ni 
zadovoljen s komunikacijo med njim in Tomažem. Zato si že išče drugo zaposlitev saj z 
letošnjim statusom v ekipi ni  zadovoljen.  

Predsednik društva Aleks Štakul pohvali Polanca za dolgoletno uspešno delo in rezultate 
in ne pristane na to da bi  ekipa delovala brez njega. 

Zato g. Tomaž Poljanec izjavi, da odstopa z mesta direktorja ekipe, bo pa še naprej 
sodeloval pri zagotavljanju sponzorjev. 



 Glede imena in registracije ekipe Poljanec pove, da čaka še potrditev firme Gusto in 
Santic, čas za prijavo ekipe je 26.11, plačilo registracije pa je 1.november. 

Sklep: G. Poljanec ni več direktor moške ekipe in nadaljuje kot sodelavec pri 
iskanju in zagotavljanju sponzorjev. Moška ekipa se registrira na mednarodni 
zvezi UCI, glede glavnih sponzorjev počakamo na poročilo Poljanca in se pisno 
dogovorimo o imenu ekipe za leto 2019. 

4. Program dela 2019 
 

Predsednik Aleks Štakul predstavi program dela za leto 2019, ki temelji na 
dosedanjem delu in obsegu.  
 
Organizacija tekmovalnih ekip KD Rog v l. 2019: 

 ŢENSKA PROFESIONALNA EKIPA  BTC CITY LJUBLJANA 
 MOŠKA KONTINETALNA EKIPA  LJUBLJANA GUSTO SANTIC 
 MLADINSKA EKIPA    LJUBLJANA MIGIMIGI 
 AMATERJI     BTC CITY LJUBLJANA  

Gorazd Penko predstavi tekmovalni program in sestavo ŢENSKE PROFESIONALNE 
EKIPE ekipe. Ekipa ostaja v takih okvirjih kot v l. 2018, glavni motor ekipe bosta 
Eugenija Bujak in Urša Pintar, prihaja nekaj novih mladih. Cilj ekipe uvrstitev med 15 
v svetovni seriji. 
Miro Miškulin predstavi delovanje članske kontinentalne ekipe, ki bo v l. 2019 ostala 
brez dveh odličnih temovalcev: Tadeja Pogačarja in Ţige Jermana, ki gresta v ekipi 
najvišjega ranjga in ju nima pomena zadrţevati na tem nivoju. Ekipi se pridruţi Rok 
Korošec, kolesar ki je zapustil ekipo l.2016 in je sposoben za najvišje uvrstitve na 
dirkah z malo laţjim profilom. 
V mladinski ekipi ohranjamo vodilno vlogo v Sloveniji in širši regiji, prav tako je dotok 
mladih obetacnih kolesarjev in kolesark zagotovljen skozi delo po šolah, programom 
GREMO NA KOLO in izredno uspešnim delom Maratona Franja – Druţinski in otroški 
maraton. 
Amaterski del sestavljajo kolesarsji ki se udeleţujejo točkovanja ALPE ADRIA TOUR in 
pokal Enemon, to so najzahtevnejša tekmovanja v Sloveniji in širši regiji. 
Posamezni programi ekip so del tega zapisnika.  
 

  

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI KD ROG 2019 

   maj 19.5.2019 VN Komende 

    U13, U14,U15, U17 

    AMATERJI POKAL SLOVENIJE 

      

junij 7.6.-9.6.2019 Maraton Franja BTC CITY 

  7.6. Vožnja na čas  

  8.6. Barjanka, Družinski maraton, Otroški maraton 

  9.6. 156km/97km 

      

september 15.9.2019 MARATON LJUBLJANA TRST 

    100KM 



      

  september državno prvenstvo in prv MOL za OŠ  

      

  21.9.2019 VN Vodic 

    U13, U14,U15, U17 

    AMATERJI POKAL SLOVENIJE 

      

oktober 31.10.2019 ZAKLJUČNA DIRKA - VN AVTOMOJSTER 

    U17, U19, ELITE MOŠKI/ŽENSKE, AMATERJI 

      

      

 
Program dela za leto 2019 je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep:  
Program dela za leto 2019 je soglasno sprejet. Posamezni programi ekip so 
del tega zapisnika. 
 
 
 

5. Finačni načrt 2019 
 

Predsednik Aleks Štakul predstavi finančni načrt za leto 2019, ki je podoben realizaciji 
leta 2018, saj ni predvidenih večjih odklonov financiranja.  
 

  

FINANČNI PLAN 2019 
   

       

  

LGS moška 
ekipa mlad ekipa 

Maraton 
Franja 

BTC CITY LJ 
ženske 

ostale 
prir. SKUPAJ 

              

              

  A B C E F H 

PRIHODKI 200.000,00 133.000,00 500.000,00 360.000,00 15.000,00 1.208.000,00 

ODHODKI 200.000,00 133.000,00 500.000,00 360.000,00 15.000,00 1.208.000,00 
OPOMBA: DRUŽINSKI MARATON JE  CCA 40% stroškov Maratona Franja 

  
Finančni načrt za leto 2019 je bil soglasno sprejet in je po posatvkah in posameznih 
SM del te priloge. 
 
Sklep št. 11:  
Finančni načrt za leto 2019 je soglasno sprejet.  

 

6. Pregled zaključka projekta My Sport is Franja 



Projekt My Sport is Franja v okviru Erasmusa vodi Samo Kofol, ki je krepko prekoračil 
časovni okvir za oddajo poročila. Penko pove da se mu ne oglaša na telefon in da bi ga 
bilo nujno dobiti da dokonča projekt. 

Sklep:  

Projekt My Sport is Franja je nujno potrebno čim prej zaključiti, Gorazd je 
zadolžen, da zadevo uredi s Samom v najkrajšem možnen času, da se projekt 
dokonča in odda. 

 

Sestanek UO se zaključi ob 14:20 h. 

 

Zapisnik sestavil:  Miro Miškulin – generalni sekretar 

 

Pregledal:   Aleks Štakul – predsednik KD ROG 

 


