ZAPISNIK IV. REDNE SEJE IO OZS
sreda, 13. 6. 2018 od 18. uri
Inštitut Jožef Stefan, Jamova ulica 39, Ljubljana
Dnevni red:
1. Razpisi – sredstva Fundacije za šport
a. Razvijamo OT med mladimi
b. Orientacijski tek za vsakogar
2. Tekmovalno-sodniška komisija
a. Potrditev regularnosti tekem
3. Reprezentance
a. Prevozi in spremstvo na Alpe Adria, EYOC
b. Svetovno šolsko prvenstvo
c. Druge reprezentance – študentska ekipa, univerzijada SKI
4. Razno
a. Svetovni dan orientacije
b. GDPR
c. Licencirani delavci
Prisotni člani IO OZS:
Ana Pribaković Borštnik (OK Tivoli), Miha Škarabot (OK Polaris), Igor Bončina (OK Azimut), Vlado Sedej
(OK Azimut), Irena Hacin Kölner (OK Komenda), Jaka Piltaver (OK Brežice), Tomaž Pust (OK Komenda),
Jerca Bernik (Škofjeloški OK)
Odsotni člani IO OZS:
Krešo Keresteš (OK Trzin), Matjaž Draksler (Škofjeloški OK), Marko Dudić (OK Slovenj Gradec), Urban
Gregorc (PD Ajdovščina), Andrej Borštnik (OK Tivoli)

1. Razpisi – sredstva Fundacije za šport
Vlado S. je na kratko predstavil predlog rebalansa finančnega plana OZS, ki je podan kot priloga
zapisniku.
Sklep 1: IO potrjuje predlog rebalansa finančnega plana OZS. Soglasno sprejet.
a) OT za vsakogar
Eneja O. je na kratko predstavila vsebino vseh prejetih prijav. Ker se večina vlog nanaša na postavitev
stalnih prog, je pri tem izpostavila dve glavni odprti vprašanji, in sicer ali se postavi podstran na
obstoječi spletni strani OZS, ki bi bila namenjena obveščanju v sklopu projekta, in ali se vzpostavi sistem
delnega nakupa opreme preko OZS. Pri tem bi se namreč del sredstev razdelilo klubom, del sredstev
pa obdržalo na zvezi ter se potem preko tega koordiniralo nakup opreme.
Irena H. K. je predstavila zamisel OK Komenda za izvedbo projekta. Glede na testno postavitev stalne
proge se jim namreč zdi, da bi bila bolj smiselna postavitev informativne table, ki bila »vstopna točka«
za stalno progo.

Ana P. B. je v nadaljevanju izpostavila tri glavna vprašanja vezana na spletno stran, in sicer kdo bo
postavil podstran, kdo jo bo v nadaljevanju administriral in kdo bo skrbnik zbiranja vsebin izvajanja
treningov.
Igor B. in Vlado S. sta predlagala, da se za začetek morda na različnih progah preizkusijo različni sistemi
oz. metode izvedbe stalne proge (različni sistemi beleženja, postavitev table, ...).
Eneja O. je postavila vprašanje vezano na vsebino prijave OK Tivoli glede obnove karte Rožnik. Pri tem
je Ana P. B. podala obrazložitev, in sicer, da bi bila karta zaradi pogoste uporabe zanimiva za obnovo.
Za samo reambulacijo bi poskrbel OK Tivoli, po reambulaciji pa bi potem karta postala last OZS ter bi
bila namenjena širši uporabi.
Člani IO so na podlagi predstavljene vsebine pripravili predlog delitve sredstev.
Sofinanciranje
Planinsko društvo Ajdovščina, Sekcija za orientacijski tek
Orientacijski klub Tivoli
Orientacijski klub Polaris
Orientacijski klub Komenda
Orientacijski klub Azimut
Skupni del (spletna stran - stalne proge, treningi, …)
SKUPAJ

220 €
270 €
600 €
1.230 €
1.800 €
2.280 €
6.400 €

Sklep 2: Sprejme se predlog sofinanciranja programa »OT za vsakogar« v višini 6.400 EUR. Soglasno
sprejet.
Sklep 3: Iz pridobljenih sredstev se 1.000 EUR nameni za reambulacijo karte Tivoli, ki po izvedeni obnovi
postane last OZS. Igor B. priskrbi ponudbe za reambulacijo karte. Soglasno sprejet.
b) Razvijamo OT med mladimi
Člani IO so na podlagi predstavljene vsebine pripravili predlog delitve sredstev.
Sofinanciranje
Orientacijski klub Brežice
Škofjeloški orientacijski klub
Orientacijski klub Tivoli
Orientacijski klub Komenda
Orientacijski klub Azimut
SKUPAJ

400 €
400 €
400 €
1.300 €
1.700 €
4.200 €

Sklep 4: Sprejme se predlog sofinanciranja programa »Razvijamo OT za med mladimi« v višini 4.200
EUR. Soglasno sprejet.
2. Tekmovalno sodniška komisija
Sklep 5: IO OZS potrjuje regularnost tekem: SOL4 (DP dolge), SOL5, SOL6, SSOL5 (DP Šprint) in DP
štafete. Soglasno sprejet.
Na nobeni tekmi niso bile ugotovljene nepravilnosti.

3. Reprezentance
a) Prevozi in spremstvo na Alpe Adria, EYOC
Reprezentanci se bosta udeležili Alpe Adrie, pri čemer se trenutno usklajujejo le še glede prevozov in
spremstva.
EYOC-a se bo v letošnjem letu udeležilo 9 tekmovalcev in 2 spremljevalca (Aleš P. in Roman S.).
b) Svetovno šolsko prvenstvo
Tema bo obravnavana na naslednji seji.
c) Druge reprezentance – študentska ekipa
V letošnjem letu ni kandidatov za študentsko svetovno prvenstvo.

4. Razno
a) Svetovni dan orientacije
Vsi, ki so izvedli dogodke, so že pripravili poročila in jih vnesli v elektronski sistem.
Irena H. K. se je javila za koordinatorja svetovnega dneva orientacije v letu 2019.
b) Uredba GDPR
Ana P. B. je predstavila vabilo za dvodnevno delavnico vezano na Uredbo GDPR, ki jo organizira Športna
zveza Ljubljana. Ana je predlagala, da bi se delavnice udeležila Irena H. K.
Irena se sicer strinja s predlogom, vendar mora preveriti časovno razpoložljivost.
c) Licencirani delavci
Sklep 6: Andrej B. poskrbi za objavo aktualnih seznamov licenciranih delavcev na spletni strani OZS.
Soglasno sprejet.
Pred objavo seznama Ana P. B. pri Dušanu P. preveri ustreznost trenutnega seznama ter ga po
uskladitvi posreduje Ireni H. K. in Andreju B.
Sklep 7: Miha Š. pripravi seznam potrjenih sodnikov, Andrej B. pa poskrbi za objavo le-tega na spletni
strani OZS. Soglasno sprejet.

Naslednja seja IO bo potekala v četrtek, 20. 9. 2018 ob 18. uri.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.
Zapisala: Jerca Bernik

