KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Odbor za cestno kolesarstvo
Celovška 25, 1000 Ljubljana
PRAVILNIK
ODBORA ZA CESTNO KOLESARSTVO

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odbor za cestno kolesarstvo ( v nadaljnjem besedilu: OCK je stalno delovno telo predsedstva Kolesarske zveze
SLovenije v nadaljnjem besedilu KZS).
2. člen
OCK povezuje interese in usklajuje dejavnosti kolesarskih organizacij, ki se po svojem programu dela ukvarjajo z
cestnim kolesarskim športom in so združene v KZS z namenom, da bi skupno izvajali naloge, pomembne za razvoj
cestnega kolesarskega športa, za razvoj športne dejavnosti na splošno in še posebej slovenskih reprezentanc za
cestno kolesarstvo.
3. člen
Delovanje OCK temelji na načelih javnosti in demokratičnosti.
OCK deluje po načelih KZS, ki jih smiselno uresničuje predvsem na področju cestnega kolesarskega športa.

II. ČLANSTVO
4. člen
Odbor za cestno kolesarstvo sestavljajo predsednik in do šest članov. Odbor je pristojen za urejanje vseh nalog s
področja tekmovanj in ostalih nalog, ki so v zvezi s to panogo kolesarstva. V razširjenem OCK so poleg stalnih članov
OCK še po eden predstavnik kolesarske organizacije, ki je član KZS in je istočasno v evidenci OCK.
5. člen
Predsednika in člane OCK imenuje in razrešuje predsedstvo skupščine KZS na predlog razširjenega
OCK.
Mandat predsednika in članov OCK traja 4 leta, praviloma eno olimpijsko sezono. Po poteku 4 let so lahko ponovno
imenovani.
6. člen
Razširjeni OCK:
- predlaga predsedstvu skupščine KZS člane OCK,
- daje predloge, ki so v zvezi z nalogami, ki jih opravlja OCK,
- sprejema letna poročila in ocene OCK, funkcionarjev in komisij OCK in jih daje v verifikacijo
predsedstvu KZS.
Odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih večina članov. Odbor sklepe sprejema z večino glasov.

III. NAMEN IN NALOGE TER ORGANIZACIJA DELA
7. člen
OCK je pristojen za urejanje vseh nalog s področja tekmovanj in ostalih nalog, ki so v zvezi z cestnim kolesarskim
športom.
Odbor v ta namen:
- načrtuje razvoj cestnega kolesarskega športa,
- pripravlja letni in večletni program dela odbora s finančnim načrtom, ter ga daje predsedstvu v potrditev,
- pripravlja programe razvoja panoge s predvidenimi cilji, praviloma za dobo štirih let oziroma olimpijski ciklus,
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- pripravlja in predlaga predsedstvu KZS kriterije za nastop na Olimpijskih igrah, Mediteranskih igrah, in olimpijskih
dnevih mladih,
- pripravlja in predlaga predsedstvu KZS pravila in druge predpise, ki se nanašajo na delo odbora, organizacijo
tekmovanj, točkovanje, kriterije, norme idr.,
- skrbi za razpise tekmovanj v organizaciji KZS in potrjuje razpise tekmovanj članov KZS,
- vodi evidenco tekmovanj in doseženih uspehov,
- sestavlja predlog koledarja prireditev in predlaga tekmovanja za mednarodni koledar,
- vodi evidenco o tekmovalcih, njihovih uspehih in razvoju,
- načrtuje in izvaja dejavnosti reprezentanc za cestno kolesarstvo ter vrši selekcijo tekmovalcev v reprezentance
- predlaga predsedstvu v imenovanje selektorja in ( trenerje oziroma vodje) reprezentanc,
- pripravlja program dela marketinga, ki temelji na planu dirk selektorja reprezentanc,
- pridobiva sponzorje in opravlja naloge, ki so potrebne za zagotavljanje materialnih pogojev za delo reprezentanc,
- za svojo dejavnost po potrebi imenuje funkcionarje in ocenjuje njihovo delo in jih razrešuje,
- predlaga predsedstvu KZS predsednika OCK
- predlaga organizacije v članstvo KZS in vodi evidenco o njih,
- daje predloge organom KZS v zvezi s člani KZS ter z delom in nalogami s področja cestnega kolesarskega športa,
- daje pobude, in pomaga organizirati šolska športna tekmovanja,
- evidentira disciplinske kršitve kolesarskih organizacij in njihovih članov, ki se vodijo v evidenci OCK in daje predloge
k vodenju disciplinskega postopka, ki ga vodi disciplinska komisija KZS,
- v okviru odbora se lahko izmed uglednih strokovnjakov formira strokovni svet, ki je strokovno posvetovalno telo
odbora.
- predlaga predsedstvu KZS, da najuspešnejšim tekmovalcem ob zaključku leta podeli priznanja.
8. člen
OCK se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat mesečno.
Sestanke sklicuje in vodi predsednik OCK, lahko pa za to pooblasti tudi drugega člana OCK ali tajnika OCK.
9. člen
OCK je sklepčen, če je na sestanku prisotna večina članov.
OCK sklepe sprejema z večino glasov. Če so prisotni trije člani, morajo sklepe sprejeti enoglasno.
Pravilnost zapisanih sklepov OCK potrdi na naslednjem sestanku, ko obvezno preveri tudi realizacijo sklepov.
10. člen
Sejo razširjenega OCK sklicuje predsednik OCK in to najmanj enkrat letno ali pa v roku 30 dni po prejemu pisne
zahteve najmanj polovice članov razširjenega OCK.
Če tega ne stori, lahko sejo razširjenega OCK skličejo predlagatelji sami in tudi predložijo dnevni red.
IV. FUKCIONARJI
11. člen
Funkcionarji OCK so osebno odgovorni za izvrševanje sprejetih nalog in funkcij.
12. člen
Mandat funkcionarjev OCK traja 4 leta, praviloma eno olimpijsko sezono. Po poteku 4 let so lahko ponovno izvoljeni.
13. člen
Predsednik OCK je funkcionar, ki opravlja predvsem naslednje naloge:
- zastopa in predstavlja OCK,
- deluje v predsedstvu skupščine KZS
- sklicuje in vodi sestanke OCK ter seje razširjenega OCK,
- koordinira delo funkcionarjev OCK
- skrbi in odgovarja za zakonitost, javnost in demokratičnost dela OCK,
Predsednika OCK imenuje predsedstvo skupščine KZS na predlog OCK.
V odsotnosti ga z vsemi pooblastili nadomešča eden izmed članov OCK, katerega pooblasti predsednik.
14. člen
Selektor reprezentanc je funkcionar, ki opravlja predvsem naslednje naloge:
- pripravlja program dela reprezentanc, predlaga tekmovalne cilje in odgovarja za realizacijo,
- spremlja reprezentanco in delo reprezentantov v toku priprav in na tekmovanjih,
- spremlja športne uspehe posameznih tekmovalcev,
- usklajuje delo vodij posameznih reprezentanc,
- skrbi za strokovnost pri delu z reprezentancami,
- poroča o svojem delu OCK,
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- opravlja druge naloge, ki so pomembne za delo reprezentanc.
Selektorja reprezentanc imenuje PKZS na predlog OCK.
Selektor reprezentanc je za svoje delo odgovoren OCK.
V odsotnosti ga z vsemi pooblastili nadomešča vodja reprezentance, katerega pooblasti selektor reprezentanc.
15. člen
Vodja (trener) reprezentance je funkcionar, ki opravlja predvsem naslednje naloge:
- pripravlja program dela posamezne reprezentance, za katero je imenovan, predlaga tekmovalne cilje in odgovarja
za realizacijo,
- spremlja reprezentanco in delo reprezentantov v toku priprav in na tekmovanjih,
- spremlja športne uspehe posameznih tekmovalcev,
- skrbi za strokovnost pri delu z reprezentanco,
- poroča o svojem delu selektorju reprezentanc in OCK,
- opravlja druge naloge, ki so pomembne za delo reprezentance
Vodjo (trenerja) reprezentance imenuje PKZS na predlog OCK.
Vodja (trener) reprezentance je za svoje delo odgovoren OCK.
Eden vodja (trener) je lahko odgovoren za več reprezentanc.
16. člen
Tajnik OCK je funkcionar, ki opravlja predvsem naslednje naloge:
- organizira in opravlja administrativno tehnična opravila OCK,
- izvaja sklepe OCK
- sodeluje z generalnim sekretarjem KZS glede izdajanja licenc in registraciji tekmovalcev, soglasij k izvedbi
tekmovanj, priprave koledarja kolesarskih prireditev in drugih nalog s področja cestnega kolesarskega športa,
- skrbi za razpise in vodi ustrezne evidence o tekmovanjih,
- vodi evidenco članov KZS, ki delujejo na področju cestnega kolesarskega športa,
- pomaga pri pripravi sestankov OCK in sej razširjenega OCK, na njih sodeluje, vodi zapisnike in evidenco sklepov,
- opravlja ostale naloge, ki mu jih poveri OCK.
V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme OCK in ga potrdi predsedstvo skupščine KZS.
V Ljubljani, dne, 12. maj 1997
KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE
ODBOR ZA CESTNO KOLESARSTVO
Predsednik
Fifolt Mirko, l.r.
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