ZAPISNIK III. REDNE SEJE IO OZS
četrtek, 22. 6. 2017 od 18.00 uri
Inštitut Jožef Stefan, Jamova ulica 39, Ljubljana

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika in realizacija sklepov II. seje 2017 (6. 4. 2017)
2. Odgovornosti in funkcije v OZS
3. Razpisi – sredstva Fundacije za šport
a. Razvijamo OT v šolah
b. Sport Ident
4. Tekmovalno-sodniška komisija
a. Potrditev regularnosti tekem
5. Reprezentance
a. Mladinska
b. Članska
c. Alpe Adria in SEEOC
d. Svetovno šolsko
e. Pre-O
f. Druge reprezentance
6. Razno
a. Arhiviranje OZS gradiva
b. Svetovni dan orientacije
c. OZS spletna stran in brezplačna domena

Prisotni člani IO OZS:
Andrej Borštnik (OK Tivoli), Ana Pribaković Borštnik (OK Tivoli), Miha Škarabot (OK Polaris), Vlado Sedej
(OK Azimut), Jaka Piltaver (OK Brežice), Igor Bončina (OK Azimut), Irena Hacin Kölner (OK Komenda),
Jerca Bernik (Škofjeloški OK)

Odsotni člani IO OZS:
Mojca Flerin (Kamniški OK), Matjaž Draksler (Škofjeloški OK), Nejc Zorman (OK Komenda), Krešo
Keresteš (OK Trzin)

1. Pregled zapisnika in realizacije sklepov prejšnje seje IO OZS
Pregled zapisnika in realizacije sklepov II. seje 2017 (6. 4. 2017) se izvede na naslednji seji, ki bo
potekala v četrtek, 28. 9. 2017.
Sklep 4 (III. seja 2016): Nejc Z. se z Gregorjem Z. dogovori za pripravo grafične zasnove zastave in
panojev.
OK Komenda je poskrbela za izdelavo zastav, ki so bile že uporabljene na Alpe Adrii 2017.

Sklep 7 (III. seja 2016): Klemen predlaga pripravo neuradnega zapisa napak, pripomb in priporočil
vezanih na organizacijo tekmovanja, ki ga pripravi sodnik neposredno po samem tekmovanju ter ga
predloži uradnemu zapisniku.
Ana P. B. prevzame koordinacijo in pripravo neuradnega sodniškega zapisnika.
Ana P. B. in Klemen K. se do naslednje seje IO dogovorita na kakšen način bo v prihodnosti potekala
priprava omenjenega zapisnika.
Sklep 5 (V. seja 2016): Miha Š. povpraša Dušana P. in Klemna K. o možnostih izvedbe izobraževanja za
organizatorje in sodnike šprint tekmovanj.
Miha Š. pravi, da so se sedaj začeli bolj neformalno pogovarjati s posameznimi organizatorji glede
ustreznosti izvedbe tekmovanj. Poleg tega misli, da bi bilo lahko omenjeno izobraževanje samo del
nekega drugega izobraževanja, ki se ga bo organiziralo v prihodnosti (recimo sodniškega seminarja).
Prav tako predlaga, da se ta sklep obdrži v zapisniku, saj bi si želeli, da se omenjeno izobraževanje v
prihodnosti res izvede.
Pri tem je Nejc Z. predlagal, da bi se izdelalo povzetek najpomembnejših šprint pravil v obliki velikega
plakata, ki bi bil izobešen na vsaki šprint tekmi.
Sklep 5 (III. seja 2017) in 7 (V. seja 2016) se združi v obliki seminarja, na katerem bi se analiziralo izvedbo
preteklih tekmovanj, pregledalo pravilnik in ocenjevalni list za sodnike ter podalo spremembe in
dopolnite le-tega, ...
Miha Š. je podal predlog termina izvedbe seminarja, in sicer sobota, 11. 11. 2017.
Sklep 1: Miha Š. se do naslednje seje IO pozanima glede možnosti najema prostora za izvedbo
seminarja. Soglasno sprejet.
2. Odgovornostni in funkcije v OZS
Ana P. B. je člane IO seznanila z novimi funkcijami v OZS povezanimi z zadolžitvami glede projektov in
financ.
 Vsebinski in finančni del MIZŠ: Klemen Kenda
 Delo in aktivnosti mladinske reprezentance: Jaka Piltaver
 Knjigovodski del: Uroš Burič
 Razpis razvijamo OT v šolah: Tajda Foški
Sklep 2: IO potrjuje nove funkcije povezane z zadolžitvami glede projektov in financ v OZS ter
odgovorne osebe. Soglasno sprejet.
3. Razpisi
a. Razvijamo OT v šolah
Za sofinanciranje programa je s strani Fundacije za šport na voljo 5.500 EUR. Denar se klubom dodeli
na podlagi predloženih poročil in priloženih računov.
Tajda F. je na kratko predstavila vsebino vseh prejetih prijav.
Vlado S. je podal predlog porazdelitve sredstev za izvajanje programa: vsi prijavitelji, ki so pravočasno
oddali vlogo, prejmejo financiranje v višini zaprošenega zneska preostala sredstva pa se v sorazmerju
z zaprošenimi zneski razporedi med prijavitelje, ki so prijave oddali po izteku roka .

Člani IO so na podlagi predstavljene vsebine pripravili predlog delitve sredstev.
Sklep 3: Sprejme se naslednji predlog sofinanciranja programa Razvijamo OT med mladimi v višini
5.500 EUR.

podizvajalec

znesek
sofinanciranja
v EUR

OK Komenda
OK Slovenj Gradec (OŠ)
Škofjeloški OK (OŠ)
OK Tivoli
PD Ajdovščina
OK Polaris (OŠ )
OK Azimut
OŠ Spodnja Idrija
OŠ Črni Vrh nad Idrijo
Tolmin

Podizvajalci SKUPAJ
SKUPAJ SREDSTVA FUNDACIJE

1250
500
500
520
270
520
1.940
520
520
900
5.500

5.500

Soglasno sprejet.
Sklep 4: Tajda F. vsem prijaviteljem posreduje sklep o sofinanciranju. Soglasno sprejet.
Sklep 5: Pred sofinanciranjem se s posameznimi podizvajalci sklene pogodba, upoštevaje pogoje iz
pogodbe s Fundacijo. Soglasno sprejet.
Sklep 6: Iz drugih sredstev OZS se nameni sredstva za organizacijo državnega šolskega prvenstva.
Soglasno sprejet.
b. Sport Ident
S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli 2.000 EUR za program nakupa SI
opreme. Pri tem je bil predviden nakup 100 SIAC čipov, 5 SI postaj in 3 GSM moduli v skupni vrednosti
8.490 EUR ob predpostavki 75 % sofinanciranja s strani Fundacije.
Člani IO so izpostavili pomislek ali se omenjena oprema zares potrebuje za trenutne potrebe
uporabnikov Sport Ident sistema. Pri tem pa so poudarili, da se jim zdi ideja o nakupu radijskih postaj
in GPS sistema zanimiva. SIAC čipe pa bi si lahko za trenutne potrebe še naprej izposojali.
Sklep 7: Sestavi se delovna skupina v sestavi Sandi K. in Klemen K. Le-ta do naslednje seje pripravi
predlog nakupa nove SI opreme. Soglasno sprejet.
Ana P. B. poskrbi za komunikacijo s Sandijem in Klemnom.

4. Tekmovalno-sodniška komisija
a. Potrditev regularnosti tekem SOL 2, SOL 3, SOL4, SOL 5, DP štafete
SOL 2 (DP ultra dolge), SOL 3, SOL 4, SOL 5 (DP dolge), DP štafete
Sklep 8: SOL 2, SOL 3, SOL 4, SOL 5 in DP štafete so regularne. Soglasno sprejet.
5. Reprezentance
a. Mladinska reprezentanca
Jaka P. je na kratko predstavil delo mladinske reprezentance.
 Zaradi naknadne pritožbe na izbrano ekipo, je na EYOC 2017 potovala nekoliko razširjena ekipa.
 V tem letu ni bilo kandidatov za JWOC.
 Jeseni bo v bližnjem Fürstenfeldu potekal JEC, vendar je udeležba vprašljiva, saj se trenutno
prekriva z DP srednje.
 V planu je izvedba TK za svetovno mladinsko prvenstvo naslednje leto.
Irena H. K. je prosila, da mladinski selektor o izboru kandidatov za reprezentanco najprej obvesti
predstavnike kluba (OK Komenda), nato pa se le-ti odločijo ali se strinjajo z izborom in oni poskrbijo za
obveščanje otrok in staršev. S strani klub se kasneje tudi poda možnosti sofinanciranja udeležbe
vsakega tekmovalca.
Sklep 9: OK Komendo se glede dela mladinske reprezentance odslej obvešča preko klubskega maila.
Soglasno sprejet.
Sklep 10: Razliko, ki je nastala zaradi kasnejše prijave (spremembe pri izboru kandidatov) na EYOC, se
pokrije iz sredstev mladinske reprezentance. Soglasno sprejet.
b. Članska reprezentanca
Ana P. B. je na podlagi predhodno posredovanega poročila na kratko predstavila delo članske
reprezentance, pri čemer je predvsem izpostavila udeležbo Andraža H. na WOC-u.
c. Alpe Adria in SEEOC
Ana P. B. je na kratko povzela izvedbo tekmovanja in izpostavila nekaj zares odličnih slovenskih
nastopov, pri čemer je Slovenija na koncu dosegla ekipno 2. mesto.
Organizacijo SEEOC-a sta prevzeli črnogorska in bolgarska orientacijska zveza, zato Ana P. B. predlaga,
da se po klubih razširi poziv za udeležbo ter se na podlagi prispelih prijav izvede izbor za reprezentanco.
d. Svetovno šolsko prvenstvo
Poročilo se poda na naslednji seji IO.
e. Pre-O
Poročilo dela Pre-O reprezentance je bilo predhodno posredovano članom IO.
Glede PreO reprezentance lahko sporočim, da je bila na podlagi selekcijskih tekem izbrana 3-članska
ekipa (Emil Kacin iz OK Azimut in Mateja Keresteš ter Krešo Keresteš oba iz OK Trzin), ki bo nastopila na
SP v precizni orientaciji (http://wtoc2017.lt/). WTOC bo 10. - 16. julija 2017 v litovskem Birštonasu. Vsi
trije bomo nastopili v preO disciplini in kot ekipa v štafetah, v tempO disciplini pa bova nastopila samo
Emil in jaz. Pred WTOC se bomo med 7. in 9. julija 2017 v latvijskem Daugavpilsu udeležili tudi treh
tekem, od katerih dve štejeta za Evropski pokal (ECTO).

6. Razno
a. Arhiviranje OZS gradiva
Vlado S. je na kratko predstavil zadnje aktivnosti delovne skupine. Delovna skupina se je v
spomladanskem času sestala s predstavnico Arhiva RS, pri čemer so se predvsem dogovorili kaj in na
kakšen način se bo arhiviralo. Poleg tega je Vlado S. pozval vse, ki hranijo kakršenkoli arhivski material,
da ga prinesejo ali k njemu (arhivski material v papirnati obliki) ali Dušanu P. (kartografski material).
b. Svetovni dan orientacije
Poročilo se poda na naslednji seji IO.
c. OZS spletna domena in brezplačna domena
Opravilo se je plačilo in podaljšalo obstoječo domeno za eno leto.
d. SOM 2017
SOM bo potekal v soboto, 28. 10. 2017 v Sromljah.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri
Zapisala: Jerca Bernik

