ZAPISNIK 04/2011
SESTANKA OGK IN BMX,

PONEDELJEK, 9.5. 2011, ob 17:00
v prostorih KZS v Ljubljani, Celovška cesta 25

PRISOTNI:
Člani OGK in BMX: Mohor Vrhovnik, Miha Benčina, Robert Pintarič (selektor), Primož Štrancar,
Gregor Miklič, Tine Mahkovec in Jaka Tancik
Ostali prisotni: Gorazd Stražišar
Opravičeno odsotni: Damjan Kalčič

PREDLAGAN DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav in potrditev dnevnega reda seje
2. Sprejem zapisnika 03/11 seje z dne 4.4.2011
3. Natančna definicija strukture in delovanja nove spletne strani OGK.
3.1.
Zadolžitev vodje projekta za izdelavo spletne strani
4. Razdelitev sredstev fundacije za delo z mladimi.
5. Sponzorstvo FactoryStore d.o.o.
6. Prve reprezentančne odprave 2011
6.1.
BMX
6.2.
XC
7. Odpoved dveh tekem in sankcije
7.1.
BMX Maribor
7.2.
XC Ruše
8. Pregled finančnega stanja na dan 6.5.2011
8.1.
Plačane in neplačane obveznosti iz leta 2010
8.2.
Plačila 2011
9. Razno
Ad1 ) Uvodni pozdrav
V.d. predsednika Mohor Vrhovnik pozdravi člane OGK in jih seznani z dnevnim redom. Po poslanem
vabilu na sejo OGK je prišla informacija o močno zmanjšanih sredstvih OGK za sezono 2011. Zato so
poleg sprejetja predhodnega zapisnika potrebne spremembe nekaterih sklepov.

Ad2) Sprejem zapisnika 3/2011
OGK je v času pred sestankom prejel odločbo o financiranju. Sredstev za sezono 2011 je po
ugotovitvah OGK precej manj kot sezono prej in s tem precej manj, kot je bilo planiranih. Zato je
potrebno kar nekaj sprememb v programu za 2011. S tem se tudi predhodni zapisnik ne potrdi, saj
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sredstev za izvedbo sprejetih programov ni na voljo. Programi potrjeni v zapisniku 3/2011 tako niso
izvedljivi v celoti, zato člani OGK ugotovijo, katerih nalog ni možno izpeljati.
Ad2.1) Pod točko Ad4) z zapisnika 3/2011 je bilo govora o PR storitvah. Zaradi nastale finančne
situacije se namero o najemu PR storitev v celoti opusti.
Ad2.2) Pod točko Ad5) z zapisnika 3/2011 je bilo govora o medaljah za pokal mladih. Medalje, ki so že
prispele, se uporabi na prihajajočih tekmah, v nadaljevanju pa se medalj več ne naročuje in so strošek
organizatorjev.
SKLEP: Vse navedene spremembe se z rdečo zavede v predhodnem zapisniku in jasno označi, da so
sklepi razveljavljeni z današnjim zapisnikom.
Ad2.4) Ostale spremembe v programih:
-

Reprezentančne akcije se omeji le na evropsko prvenstvo v krosu ter svetovno prvenstvo v
krosu, spust, 4krosu in maratonu. Odpovedani so odhodi svetovne pokale za mladince in BMX
svetovne pokale.
Reprezentančne drese se omeji na minimalno možno količino, nujno pa je potrebno uporabiti
nove drese, zaradi dogovora s podjetjem Žolna Šport.
Plačilo sodnikov na tekmah Pokalov mladih se ukine, saj denarja za to ni

SKLEP: Zaradi nastale finačne situacije se vse navedene načrtovane odhodke s tem sklepom ukinja.
Ad3) Nova spletna stran OGK) Tine Mahkovec pripravi predloge za spremembe na novi spletni
strani in jih pošlje OGK. Samostojno naloge za nadzor nad stranjo ne more sprejeti, je pa pripravljen
sodelovati z ostalimi pri pripravi vsebine in strukture strani, ter kasnejšemu obnavljanju.
SKLEP: Tine pripravi predloge, ko pa bo več informacij o novi strani, bo OGK sestavil ekipo, ki bo
nekoliko bolj intenzivno skrbela za oddelek gorskega kolesarstva na nosvi spletni strani KZS.
Ad4) Fundacija za delo z mladimi) Sredstva za delo z mladimi s strani Fundacije za šport so
prispela v višini 3000,00 eur, namenjena pa so vsem društvom, ki se ukvarjajo z mladimi ali prirejajo
dogodke za njih. OKI dobi 1000,00 eur in jih razdeli med organizatorje, ter priskrbi vse pogodbe, ki
bodo sklenjene z njimi. 1000,00 eur se razdeli med organizatorje tekem za Pokal Slovenije mladih, ki
je pod okriljem KZS OGK. Organizatorji teh tekem so KK Završnica, KD Calcit, MBK Črnih Vrh in ŠD
Energija. OGK poskrbi za pogodbe z organizatorji. BMX klubi skupaj prejmejo 300,00 eur, ki se jih
porazdeli na vse skupaj. Preostalih 700,00 eur sredstev prejmejo društva, ki gojijo olimpijski kros za
mlade. Celoten znesek se razdeli na društva, ki bodo v letu 2011 nastopala s povprečno najmanj 6
tekmovalcev na tekmi, skozi celotno sezono.
Ad5) Factorystore d.o.o.) Mohor Vrhovnik predstavi interes podjetja za sodelovanje kot pokrovitelj
zveze (sponzoriranje pokala in reprezentance). Mohor se pripravi na sestanek in se dogovori za
morebitno sodelovanje. O končnih dogovorih obvesti člane OGK.

Ad 6) Prve reprezentančne akcije 2011) Zaradi nastale finačne situacije je OGK na žalost primoran
vse reprezentančne akcije v sezoni 2011 odpovedati, razen EP v krosu in SP v krosu, spustu, 4krosu
in maratonu. Tako so odprave BMX in mladinske odprave v krosu možne le v klubski režiji oz. na
strošek klubov. Mladinski del predvidene reprezentance v krosu je v sestavi klubov KD Calcit in ŠD
Energija. Kluba se dogovorita za skupne nastope na tekmah svetovnega pokala v Offenburgu, Nove
Mestu in Val di Sole. Podobno storijo tudi ostali zainteresirani z drugih disciplin.
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SKLEP: Reprezentančne akcije na strošek OGK so odpovedane, razen EP v krosu in SP v krosu,
spustu, 4krosu, ter maratonu.

Ad7) Odpovedovanje tekem) V zadnjem času se je OGK ponovno soočil z odpovedjo nekaj tekem v
krosu in BMXu. Način organizatorjev, da prijavljenih tekem ne izvedejo, nikakor ni sprejemljiv, zato se
člani OGK strinjajo, da so za naslednjo sezono potrebne spremembe.
SKLEP: Ob prijavi v koledar 2012 se uvede kavcije v izogib odpovedim tekem sredi sezone

Ad8) Pregled finačnega stanja) Finančno stanje OGK na dan 9.5.2011 pripravi Mohor Vrhovnik in se
ga doda kot prilogo temu zapisniku.

Ad9) Razno)
Ad9.1 ) Združenje učiteljev) Gorazd Stražišar člane seznani z namenom ustanovitve društva
trenerjev in učiteljev kolesarstva in razloži razloge za to, ter prednosti, ki jih ustanovitev prinaša. Člani
OGK namero podpirajo.

AD9.2 ) Odprava SP ) Tine Mahkovec seznani OGK s svojo odstnostjo v času SP v Champery
(Švica). Potrebna bo zamenjava za njegovo mesto serviserja gravitacijskih disciplin.
SKLEP: Čimprej se poišče zamenjava serviserja na mestu Tineta Mahkoveca.

Sestanek se je zaključil ob 19.30
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