
Sestanek upravnega odbora KD Rog  dne 4. december 2018 

 

 

Začetek sestanka 11:20,  sejna soba KD Rog, Vikrče 3, Ljubljana,  
Prisotni: predsednik Aleks Štakul, podpredsednica Maja Oven, Miro Miškulin, Gorazd 
Penko, Boštjan Jenko  
Odsoten: Damir Pavlovič 
 
Dnevni red: 
 

1. Moška kontinentalna ekipa LGS 2019 

Sestanek vodi predsednik Aleks Štakul, ki povzame sklepe zadnje seje UO KD Rog z dne 
25. oktobra 2018, na katerem smo podprli Marka Polanca v vlogi trenerja moške ekipe 
in odstop Tomaža Poljanca z mesta direktorja, ki je kot zunanji sodelavec ponudil 
možnost nadaljevanja sodelovanja s sponzorji iz Taiwana, Kitajske in Avstralije. Posebej 
je izpostavil , da je potrebno spoštovati sklepe UO in nihče nima pravice, da jih v društvu 
ne spoštuje. Zato pozove Mira Miškulina  za obrazložitev postopkov, pri katerih sklep UO 
ni bil v celoti upoštevan.  

Miškulin pojasni potek dogodkov po 25.oktobru: iz KZS je prišla informacija, da bo 
Tomaž Poljanec registriral svojo ekipo. Ko sem potem preveril kdo vse naj bi bil v tej 
ekipi, sem zaskrbljeno ugotovil, da nam ostanejo le slabši kolesarji U23. Ker sem vedel, 
da zadnja dirka na Kitajskem za Poljanca pomeni stik s sponzorji in dokončno odločitev 
sem mu enostavno rekel, da ne dovolimo kolesarjem udeležbo na Kitajskem, če nam 
odpelje kolesarje in ustanovi svojo kolesarsko ekipo.  Dan pred odhodom je sporočil, da 
ostane v Rogu pod pogojem da so v ekipi tudi tisti s katerimi se je že  dogovoril: Rok 
Korošec, Žiga Ručigaj, Luka Žele ki naj  bi bili plačani v okviru možnosti proračuna.  
Dopuščal je tudi sodelovanje z Markom Polancem, kar se je kasneje pokazalo za nerealno 
in sem se z Markom dogovoril, da v tem primeru on prevzame starejše mladince, s čimer 
se je strinjal.   

V vmesnem času, po vrnitvi ekipe in Poljanca s Kitajske, smo se na zahtevo predsednika 
društva sestali v ožji sestavi UO ( Gorazd Penko, Maja Oven in Aleks Štakul), na kateri 
sva jih s Poljancem seznanila o predlogu, da Tomaž ostaja v društvu s tujimi sponzorji ob 
določenih pogojih in sicer, da so zavoljo zahtev sponzorjev v ekipi še tujci iz Japonske, 
Kitajske in Avstralije ter da se je že dogovoril za okrepitev ekipe s Korošcem, ki se vrača 
iz profesionalne ekipe v Avstriji. Poljanec je to na sestanku potrdil, toda med dodatnimi 
kadri ni omenil, da bo v ekipi tudi trener Luka Žele saj še naprej ostaja trener ekipe 
Marko Polanec. Kasneje smo se med seboj (Miro Miškulin, Tomaž Poljanec in Marko 
Polanec) dogovorili da je najboljša varianta da Marko prevzame starejše mladince, Žan 
Andrejaš pa prevzame mesto univerzalnega pomočnika v članski vrsti. Predlog 
organizacije ekipe Ljubljana Gusto Santic zajema proračun v vrednosti 210.00€ v 
denarju ( 130.000€ Gusto, Santic, Headcrack in  80.000 KD Rog). Stroški ekipe: kolesarji 
54.000€, osebje 66.000€, ostali stroški 89.000€ kar skupaj znese 199.000€ + 11.000€ 
rezerve. Zagotavlja se stroga poraba v okviru proračuna in prenehanje izplačil delu 
ekipe ki jo pogojuje Tomaž Poljanec.   



Ob takem pogojevanju so bili na sestanku izraženi tudi določeni pomisleki glede 
kakovosti ekipe, saj bi bilo v prehodnem obdobju bolje imeti kolesarje do 23 let kar bi 
bilo verjetno ceneje. Prav tako je na tem sestanku bil sprejet sklep, da Poljanec takoj 
pripravi konkreten spisek kolesarjev in staffa ter načrt prihodkov in stroškov. 

V nadaljevanju je predsednik Aleks Štakul, kar so mu pritrdili tudi ostali člani UO,  zakaj 
nam je bilo na predhodnem sestanku ožje ekipe UO zamolčan podatek, da je Poljanec za 
trenerja ekipe angažiral g. Želeta, kar pomeni njegovo nadaljnje izsiljevanje in  
pogojevanje ter postavljanje UO pred izvršeno dejstvo. Tak način dela in komuniciranja 
je nesprejemljiv in ga člani UO odločno zavračamo in tega ne bomo več dovoljevali. 

Vsi prisotni člani UO so proti takšnem izsiljenem dogovoru, ki je potekal brez vednosti 
UO. Maja in Gorazd napovesta odstop iz UO.  Aleks Štakul preveri telefonsko pri Marku 
Polancu, če je res pristal na mesto trenerja mladincev, kar potrdi z obrazložitvijo, da ni 
imel druge možnosti in je bil v to prisiljen. Predsednik Aleks Štakul nikakor noče pristati 
na pogoje delovanja ekipe in se obrne na ostale za mnenje.  Gorazd se vzdrži komentarja 
in je mnenja, da je to ponižujoče za klub s tako zgodovino, kar mu Maja odločno pritrdi. 
Boštjan Jenko poskuša najti nekaj pozitivnega v novem dogovoru in možnost da Marko 
Polanc vendarle ostane. 

Miškulin še enkrat razloži nastalo stanje in pravi, da je od vseh slabih rešitev ponujena 
najboljša.  

Ob upoštevanju dejstev, da smo že v obdobju priprav na novo sezono, ki morajo potekati 
brez dodatnih novih zapletov in nerešljivih problemov v škodo kolesarjev, kar lahko 
povzroči še dodatne težave, se sicer UO ne strinja in ne sprejema takih izsiljevanj 
Tomaža Poljanca in hkrati opozori Mira Miškulina, da je nedopustno karšnokoli 
dogovarjanje o kadrovskih in finančnih zadevah brez vednosti UO in njegovega soglasja. 
Ekipa Ljubljana Gusto Santic pa naj nadaljuje z aktivnostmi po strogo nadzorovanem 
obsegu sredstev.  

Ker je bilo potrebno v danih razmerah sprejeti določeno rešitev in preprečiti nadaljnje 
zaplete pri transparentnem poslovanju društva je UO sprejel naslednje sklepe: 

1. Člani UO ne soglašajo in ne podpirajo metod dela izvršenega dejstva pri 
urejanju in vodenju kadrovskih in finančnih zadev  v tekmovalnih 
kolesarskih sekcijah.  Za vsak predlog kadrovske rešitve, ki ima za 
posledico tudi stroške in finančne zadeve ( prihodki in stroški ) je potrebna 
predhodna seznanitev in potrditev UO. 

2. UO se za vsako tromesečje dostavlja četrt letno poročilo, ki zajema 
prihodke in celotne stroške posameznih ekip. V bilanci  je potrebno 
prikazati prihodke in  odhodke v primerjavi z načrtovanimi in realiziranimi 
finančnimi prihodki. ( Kolona Aprihodki, kolona B stroški, kolona C 
načrtovani prihodki, kolona D realizirani prihodki, kolona E odstotni delež 
porabljenih sredstev v primerjavi z načrtovanimi letnimi prihodki.) 

3. UO naroča, da ga  sekretar društva Miro Miškulin, redno in pravočasno 
seznanja z načrtovanimi dogovori, ki imajo za posledico kadrovske in 
finančne odločitve. 



4. Dosledno je potrebno spoštovati določila statuta društva po katerem sta 
edina podpisnika sponzorskih in ostalih pogodb predsednik in po njegovem 
pooblastilu podpredsednica društva. V nasprotnem primeru pogodbe niso 
veljavne. 

5. Poslovanje moške kontinentalne ekipe Ljubljana Gusto Santic se vodi preko 
računa odprtega pri Sberbank. Takoj ko ekipa preseže načrtovane 
odhodke, prenehajo vse aktivnosti. 

 

Sestanek UO se zaključi ob 12:55 h. 

 

Zapisnik sestavil:  Miro Miškulin – generalni sekretar 

 

Pregledal:   Aleks Štakul – predsednik KD ROG 

 


