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ZAPISNIK 4/10
SESTANKA OGK IN BMX,
SREDA, 5.5. 2010, ob 16:030
v prostorih KZS v Ljubljani, Celovška cesta 25
Prisotni: Kalčič Damjan, Miklič Gregor, Miha Benčina, Tine Mahkovec, Primož
Štrancar, Mohor Vrhovnik, Robert Pintarič, Gorazd Stražišar,
1). Potrdi se zapisnik št. 3/10..
2). Sprejme se predlog, da se pregleda predlog Jake Tancika in Mohorja Vrhovnika za
sofinanciranje in pospeševanje dela z mladimi. Gradivo se razdeli in se na dopolnitve ter
komentarje odnese v domače preverjanje.
3). Podan je bil predlog, da se z g. Andrejem Deklevo podpiše pogodba o izvajanju in
vodenju Slovenskega pokala v spustu.
4). Tine Mahkovec se potrdi, da poleg operativnih del za SPUST, 4X in BMX opravlja
tudi delo pomočnika selektorja.
5). Slektor g. Robert Pintarič se zadolži, da uredi vse za odhod na EP v gorskem
kolesarstvu Izrael 2010.
6). Šolsko prvenstvo se bo za leto 2010 odvijalo v Kamniku.
7). Na razpis za sofinanciranje programa skupnih odhodov na tekmovanja višjih rangov
v tujino so se prijavili 4 nosilci projektov.
MBK ORBEA se je prijavila kot nosilec projekta za 15 odhodov z 14 različnimi
tekmovalci iz 6 klubov.
Za vse odhode se jim odobri 4000 eurov subvencije.
KD CALCIT KAMNIK se je prijavil kot nosilec projekta za 9 odhodov z 8 različnimi
tekmovalci iz 3 klubov.
Za vse se jim odobri 2000 evrov subvencije.
KD RAJD se je prijavil kot nosilec projekta za 5 odhodov z 12 različnimi tekmovalci iz 5
klubov.
Za vse se jim odobri 4000 evrov subvencije.
MTB TRBOVLJE se je prijavilo kot nosilec projekta za 2 odhoda z 6 tekmovalci iz 3
klubov.
Za vse se jim odobri 500 evrov subvencije.
8). Tine Mahkovec se doda na seznam in se mu odobri geslo za prijavo tekmovalcev na
tekmovanja UCI..

Vse subvencije bodo izvedene v treh obrokih, prvi do 15. Junija naslednja dva pa v
sorazmernem deležu v septembru in novembru. Če se katera akcija od predloženih ne
izvede se sorazmerni delež odbije od odobrene vsote subvencije.
Zapisnik pisal
Kalčič Damjan- Kalči

