ZAPISNIK IV. REDNE SEJE IO OZS
četrtek, 28. 9. 2017 od 18.00 uri
Inštitut Jožef Stefan, Jamova ulica 39, Ljubljana

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika in realizacija sklepov III. seje 2017 (22. 6. 2017)
2. Tekmovalno-sodniška komisija
a. Potrditev regularnosti tekem
b. Kategoriji MŽ10 in Ž45
c. Sodniški dan
3. Koledar 2018
4. Reprezentance
a. Mladinska
b. Članska
c. SEEOC
d. Svetovno šolsko
e. Pre-O
5. Razno
a. Nagrade ob zaključku SOL in SSOL
b. Arhiviranje OZS gradiva
c. Svetovni dan orientacije
d. Razpisi
e. Orientacist leta

Prisotni člani IO OZS:
Ana Pribaković Borštnik (OK Tivoli), Miha Škarabot (OK Polaris), Vlado Sedej (OK Azimut), Jaka Piltaver
(OK Brežice), Irena Hacin Kölner (OK Komenda), Matjaž Draksler (Škofjeloški OK), Krešo Keresteš (OK
Trzin), Jerca Bernik (Škofjeloški OK)

Odsotni člani IO OZS:
Andrej Borštnik (OK Tivoli), Mojca Flerin (Kamniški OK), Igor Bončina (OK Azimut), Nejc Zorman (OK
Komenda)

1. Pregled zapisnika in realizacije sklepov prejšnje seje IO OZS
Člani niso podali pripomb na zapisnik III. seje 2017 IO OZS, ki je potekala 22. 6. 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 7 (III seja 2017): 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. Poleg tega ju pri tem povpraša ali se bo tudi
v prihajajočem letu za nakup nove opreme kandidiralo na kakšnem od razpisov.
2. Tekmovalno-sodniška komisija
a. Potrditev regularnosti tekem SSOL 3, SSOL 4, SSOL5, SOL 7, DP sprint
SSOL 3, SSOL 4, SSOL 5, SOL 7, DP sprint
Sklep 1: SOL 3, SSOL 4, SSOL 5, SOL 7 in DP sprint so regularne. Soglasno sprejet.
Sklep 2: IO pooblašča Ano P. B in Miha Š., da na podlagi predhodno posredovanih sodniških poročil
razglasita regularnost tekem SOL 6 in SOL 8. Soglasno sprejet.
b. Kategoriji Ž45 in MŽ10
Sklep 3: Kategorija MŽ10 se pri vodenju evidence lige loči po spolu. Poleg tega bo kategorija Ž45 z novo
tekmovalno sezono štela za posamezna državna prvenstva, pri čemer je prehodno potrebno pripraviti
dopolnitve pravilnika. Spremembi vezani na obe kategoriji začneta veljati s tekmovalno sezono 2018.
Soglasno sprejet.
Sklep 4: Andrej pripravi predlog dopolnitve pravilnika na način, da bo kategorija Ž45 štela za
posamezna državna prvenstva. Soglasno sprejet.
c. Sodniški dan
Miha Š. je člane IO pozval, da v posameznih klubih povprašajo ali bi kdo sodeloval na sodniškem dnevu,
ki bo 11. 11. 2017 ter, da razmislijo o kakšnih temah bi lahko razpravljali. Poleg tega je predstavil
osnutek že pripravljenega vsebinskega dela, pri čemer bi vsak udeleženec sodeloval pri izvedbi
posamezne sekcije oziroma teme.
Sklep 5: Miha Š. vzpostavi komunikacijo s potencialnimi predavatelji ter skupaj sooblikujejo teme
posameznih vsebinskih sklopov. Soglasno sprejet.
3. Koledar 2016
Miha Š. je na kratko predstavil prejete prijave za organizacijo tekmovanj v naslednji tekmovalni sezoni.
Pri čemer je poudaril, da je potrebno v koledar vključiti tudi tekmovanje 3 Regions Cup.
Sklep 6: Člani IO so potrdili koledar za leto 2018. Soglasno sprejet.
Miha Š. sprejeti koledar posreduje na IO mail.

4. Reprezentance
Vlado S. je na kratko predstavil trenutno finančno sliko, ki se navezuje na razpoložljiva sredstva za
delovanje posameznih reprezentanc. Pri tem je poudaril, da je na voljo kar nekaj sredstev, bolj se mu
zdi, da je pri nekaterih reprezentancah problem majhen obseg delovanja.
a. Mladinska reprezentanca
Jaka P. je na kratko predstavil delo mladinske reprezentance v preteklem letu ter pri tem ovrednotil
svoje delo in delo reprezentantov.
Poleg tega je izpostavil dva prihajajoča trening kampa, in sicer:
 28. 10.–3. 11. 2017: trening kamp na Madžarskem, na terenih za prihodnje svetovno
prvenstvo.
 17. 11.–19. 11. 2017: trening kamp s hrvaškimi tekmovalci.
Ana P. B. je podala predlog, da bi v okviru mladinske reprezentance pripravili »kodeks« obnašanja
reprezentantov in osnutek obvestila o izbranih kandidatih za reprezentanco.
b. Članska reprezentanca
Poročilo o trenutni situaciji v reprezentanci je bilo predhodno posredovano na mail. Pri tem bi bilo
potrebno podati še poročilo dela reprezentance.
c. SEEOC
Poročilo o udeležbi na SEEOC 2017 je bilo predhodno posredovano na mail.
Klemen K. je bil izbran za enega od podpredsednikov SEEOA regije.
Sklep 7: Klemen K. se udeleži naslednjega SEEOA sestanka, pri čemer se s strani zveze pokrije nujne
stroške udeležbe. Soglasno sprejet.
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 in je podano kot priloga
zapisniku.
Krešo K. pripravi le povzetek poročila, in sicer za potrebe poročanja na ministrstvo.
5. Razno
a. Nagrade ob zaključku SOL in SSOL
Sklep 8: Zmagovalci SOL in SSOL 2017 tudi letos prejmejo majice. Soglasno sprejet.
Sklep 9: Majice uredita Miha Š. in Gregor Z, pri čemer so predstavniki klubov zadolženi, da Mihu Š.
posredujejo ustrezno velikost majice za posamezne prejemnike. Soglasno sprejet.
Ob tem so člani IO odprti za predloge nagrad (ob zaključku SOL in SSOL) v naslednji tekmovalni sezoni.
Sklep 10: Naroči se nove komplete medalj, za nakup katerih je zadolžen Nejc Z. Soglasno sprejet.

b. Arhiviranje OZS gradiva
Sklep 11: Igor B. do naslednje seje IO pripravi kratko poročilo o delu delovne skupine. Soglasno sprejet.
c. Svetovni dan orientacije
Poročilo se poda na naslednji seji IO.
d. Razpisi
Vlado S. je izpostavil, da bi bilo dobro najti nekoga, ki bi se poglobil v razpise Fundacije za šport, ki ga
je tako kot prejšnja leta pričakovati v drugi polovici oktobra in pri tem pripravil programske poudarke,
ki bi bili zanimivi za nas. Pri tem je opozoril tudi, da je potrebno biti nadvse pazljiv na roke oddaje vlog.
Vsebinske sklope za pričakovani razpis Fundacije bodo pripravili:
 Pre-O – Krešo K.
 Mladinska reprezentanca – Jaka P.
 Razvijamo OT med mladimi – Tajda F.
 SportIdent – Klemen K., Sandi K. (po dogovoru z Ano P. B.).
e. Orientacist leta
Ana P. B. misli, da bi bilo dobro ohraniti tradicijo organizacije prireditve, zato močno podpira idejo o
le-tej in predlaga, da bi se jo organiziralo v Komendi. Pri tem pa se člani IO strinjajo, da bi bilo prireditev
dobro združiti z eno od tekem.
Sklep 12: Irena H. K. v klubu povprašala ali bi bili pripravljeni sprejeti organizacijo dogodka. Soglasno
sprejet.
Ana P. B. zbira predloge za podelitev nagrad znotraj mladinske reprezentance. Nagrajenci pri članski
reprezentanci bodo namreč svetovni Pre-O prvaki.
Ana P. B. je napovedala, da bo redni letni občni zbor 11. januarja 2018.

Seja je bila zaključena ob 20.55 uri
Zapisala: Jerca Bernik

