Zapisnik 3. redne seje IO OZS, ki je potekala v sredo, 1. julija 2015 ob 18.00 uri v prostorih Fakultete
za gradbeništvo in geodezijo na Jamovi 2 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Poročilo o odobrenih dotacijah Ministrstva in Fundacije, odločanje o izvedbi
financiranjuaprogramov
2. Odločanje o razporeditvi sredstev na podlagi internih razpisov
3. Potrditev regularnosti letošnjih tekem za SOL in DP
4. Razno
Prisotni člani IO OZS: Vlado Sedej (OK Azimut), Dušan Petrovič (OK Polaris), Klemen Kenda (OK
Azimut), Andrej Borštnik (OK Tivoli), Krešo Keresteš (OK Trzin ), Ana Plavčak (ŠOK)
Opravičili so se: Daniel Lebar (OK Slovenske Konjice), Boris Bauman (Mariborski OK)
Ostali odsotni: Mojca Flerin (Kamniški OK), Jaka Piltaver (OK Brežice), Aleš Ferenc, Jan Dovč (OK
Tivoli), Jernej Zorman (OK Komenda)
K 1 Poročilo o odobrenih dotacijah Ministrstva in Fundacije, odločanje o izvedbi financiranju
programov
Od Ministrstva smo prejeli pogodbo za 11.949,00 EUR za delovanje OZS, od Fundacije pa sledeče:
2.583,00 EUR za mladinsko reprezentanco OT
1.000,00 EUR za izdelavo priročnika orientacijske igre
4.800,00 EUR za program precizne orientacije
1.200,00 EUR za RR program - orodja za analizo orientacijske tehnike.
Skupaj: 9.583 EUR
Klemen je opravil pregled Pre-O kandidature za dotacijo Fundacije.
Predstavitev precizne orientacije za orientaciste je prva tema, na katero smo se fokusirali.
Sklep 1: Glede na razpoložljiva sredstva, ki smo jih prejeli, bomo izvedli interni razpis za Program
precizne orientacije za 100% odobrenih sredstev. Aktivnosti, ki se s tem krijejo so Šola Pre-O,
Promocija Pre-O, Izvedba prireditev ter srečanj Precizne – O, izdelava kart ter Facebook kampanija.
Soglasno sprejet
Sklep 2: Razpis bo objavil Vlado, prijave bodo na info@orientacijska-zveza.si. Soglasno sprejet
Sklep 3: Rok za oddajo prijav na razpis je 1.8.2015. Soglasno sprejet
Vlado je predlagal da bi se v prihodnjem delu pripravil načrt za črpanje sredstev. Ministrstvo ne
zahteva kopije računov, toda korekten prikaz namensko porabljenega denarja. Zadnji račun za
črpanje sredstev moramo Ministrstvu izdati najkasneje do 20. novembra 2015. Lahko pošljemo
prošnjo za podaljšanje posameznega programa, predvsem za zimske športe (smučarska orientacija).

Sklep 4: Izvajalce programov, odgovorne za izvajanje programov, ki so sofinancirani s strani
Ministrstva, se pozove da najkasneje v 5 dneh po zaključeni aktivnosti dostavijo vse račune in
potrebne dokumente. Soglasno sprejet.
Sklep 5: Iztoka pravočasno pripravi prošnjo za podaljšanje izvedbe programa reprezentanc v
smučarski orientaciji. Soglasno sprejet.
Debata je potekala o uresničljivosti programa »Orodja za analizo orientacijske tehnike« na delu RR,
kjer je projekt vreden 4.000 in odobrenih pa je le 1.200 EUR. Torej je pogoj za črpanje najverjetneje
75% lastnih prispevkov. Ko bo Vlado dobil pogodbo Fundacije, bomo pregledali zahteve, ki so
navedene v pogodbi, vendar se nagibamo k temu, da sredstva izkoristimo..
K2-Potrditev regularnosti letošnjih tekem za SOL in DP
Andrej poda predlog, da se SOL tekme ter DP Šprint vse katergorije razen ženske elite potrdijo. Na DP
šprint so bile pri nekaj kategorijah (progah) tekmovalcem na štartu posredovane napačne
mikrolokacije na listku.
Pritožb na tekmi ni bilo. Naknadno je bila podana pritožba Nuše Jeram.
Na to temo je potekala diskusija. Dušan je razpravljal, da so mikrolokacije načeloma pomoč
tekmovalcu, ki jih na štartu vsak posameznik vzame ali ne, na karti so bile natisnjene pravilne. Vlado
spomni, da do napak običajno pride zaradi prepozne priprave in premalo ljudi.
Po razpravi je IO ugotovil, da tekma v DP šprint ni bila speljana povsem korektno, na tekmi so bile
ugotovljene napake, katere so imele manjše posledice na uvrstitev posameznih tekmovalcev, prav nič
pa na njihovo kategorizacijo. Razveljavitev bi imele težje posledice, zato predlagamo da se tudi DP
Šprint potrdi za vse kategorije.
Sklep 6: Regularnost SOL ter DP tekme se potrdijo. Soglasno sprejet
Ponovno svetujemo organizatorjem, da naj pred izvedbo tekmovanj vsi preberejo in upoštevajo
sprejete pravilnike ter druge dokumente.
Sklep 7: Andrej bo vnesel v koledar na spletni strani imena sodnikov za SOL in DP 2015. Soglasno
sprejet.
K3-Promocijske aktivnosti
Anin predlog »Pripelji prijatelja« je ustrezen, v kolikor ne bi obremenjevali z aktivnostjo organizatorja
tekmovanja oz. se z njim doseže dogovor.
Mojca Foški je prijavila OZS in OK Polaris 11. ter 12.9 za sodelovanje na Tednu športa, v petek bo
potekalo Odprto prvenstvo OŠ in SŠ MOL v šprint OT v stari Ljubljani. Karto za ta namen odstopi OK
Tivoli, ki po možnosti pomaga pri izvedbi 12.9.
Aktivnosti v zvezi s 25. obletnico nekoliko kasnijo, zato morajo vsi odgovorni za svoje naloge čim prej
urediti zamujeno.
Seja je bila zaključena ob 20:12

Zapisala: Ana Plavčak

