Z A P I S N I K

KZS

S E S T A N K A

8. SEJA

Odbor za gorsko kolesarstvo

PRISOTNI: Mohor Vrhovnik (MV), Sebastjan Zmrzljak (SZ), Jaka Tancik (JT), Nina Homovec (NH), Andrej Fideršek (AF), Milena Černilogar Radež (MČR)
OSTALI PRISOTNI: /
OPRAVIČENO ODSOTNI: Miha Jakopič (MJ)
V informacijo : Aleš Kalan, Tomaž Grm
datum: 3.feb.14
TEMA

1

Uvodni pozdrav

mesto:
SKLOP

OBRAVNAVA-REŠITEV-SKLEP-POJASNILO

Potrditev dnevnega reda in
Zapisnika 7. seje
Prisotni so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in potrdili Zapisnik 7. seje.

Koledar OKG za leto Obravnava koledarja in
predlog sklepa

ODGOVOREN

OGK

Prisotni so obravnavali koledar OGK za leto 2014 in tehnične delegate. Koledar je
priloga zapisnika. Strinjali so se, da se koledar potrdi in objavi v medijih.

MV

SKLEP 2.1

Potrdi se koledar OGK za leto 2014

OGK

SKLEP 2.2

Vsi organizatorji morajo imeti poravnane svoje obveznosti v skladu z zaključki
sestanka med predsedniki odborov in predsednikom DKSS, z dne 7. 2. 2014.

SKLEP 2.3

Organizatorji smejo vrednost startnine povečati za 1 EUR, zaradi prispevka v sklad
KZS, ki je v skladu s sklepom predsedstva KZS po 1 EUR/start za vsako zaračunano
startnino.

Predlog sprememb
Zakona o ohranjanju
narave
Obravnava

MV je prisotne seznanil z zaključki posveta gorskih kolesarjev z dne 31. 1. 2014 in
javne tribune z dne 1. 2. 2014. Zaključki so priloga zapisnika. Dne 3. 2. 2014 je bil
organiziran tudi sestanek predstavnikov gorskih kolesarsjev pri ministru, pristojnim za
okolje. Kot predstvanica KZS se je sestanka udeležila MČR. Zaključki sestanka:

MV

Predstavniki kolesarskih organizacij in društev so ministru predstavili svoja stališča na
trenutno opredeljeno ureditev vožnje v naravi, ki je zapisana v Zakonu o ohranjanju
narave - izhodišča, kako celovito urejati gorsko kolesarjenje v prostoru v Sloveniji.

MČR

2 2014

3

prostori KZS

Zaključki sestanka na
MKO

Izjava ministra: » s predstavniki kolesarjev smo dosegli zelo razumen dogovor, da iz
osnutka zakona v celoti umaknemo kolesarstvo v naravi. Zakon bo dal samo podlago, da
se to področje ureja z uredbo, ki ne bo prepovedovala, ampak urejala vožnjo v naravi«.

4 Pokal DH

Obravnava ponudbe

Prisotni so obravnavali prispelo ponudbo za oblikovanje celostne podobe SLOP v
spustu ter nadgradnjo njegove medijske prepoznavnosti in se strinjali, da je treba v
ponudbi doreči še pripravo startne liste, merjenje vmesnega časa in obdelavo
rezultatov. Izvajalci morajo svojo ponudbo dopolniti do konca meseca februarja.

MV

ROK

5 Pravilniki OGK

Poročilo o statusu

Člani OGK so do sestanka pripravili osnutke vseh pravilnikov za izvedbo tekmovanj,
razen za novo disciplino Enduro. Na podlagi prejetega gradiva in dopolnitev sodnikov
se izdela predloge pravilnikov za sprejem.

6 Usposabljanja

Programa za Učitelj
gorskega kolesarstva 1 in
Učitelj gorskega
kolesarstva 2

Pripravljeni so osnutki programov, ki bodo posredovani v pregled in potrditev OGK.

MV

februar 2014

Licenčni seminar

Dne 7. in 8. 2. je organiziran licenčni seminar za vse učitelje in trenerje kolesarstva v
Izoli, ki bodo v letu 2014 aktivno delovali na področju izvajanja programov v klubih ali
vodenja.

MV

februar 2014

Sofinanciranje udeležbe
tekmovalcev na
tekmovanjih v tujini

Prisotni so obravnavali sofinanciranje klubov za udeležbo tekmovalcev v vseh
disciplinah na tekmah SP in EP in se strinjali, da se pogoji in način sofinanciranja
določi na podlagi znanih rezultatov razpisa FŠO in MIZŠ.

OGK

marec 2014

7 Predlog k PD-FN

MČR

februar 2014

Teme naslednjega sestanka : pobuda: spust (AD, IK, AŽ), pravilniki, izobraževanja
Naslednji sestanek bo v mesecu marcu 2014.

Sestanek je vodil:

Mohor
Vrhovnik

