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Martin Hvastija (v.d. predsednika OCK), Andrej Cimprič, Marko Polanc, Bogdan Fink, Matjaž Zevnik, Miran Kelner in
Andrej Fideršek (DKSS)
Aleš Kalan( gen. sekretar KZS), Andrej Hauptman (WE), Martin Krašek (WJ), Uroš Šilar (koordinator za velodrom),
Luka Žele (usposabljanje kadrov)
/
Tomaž Grm, predsednik KZS

Tema

Sklop

Pregled
zapisnika 12.
seje

OCK

Programi
reprezentanc
2020 –
ovrednoteni

13. seja (1-2020)

ODBOR ZA CESTNO KOLESARSTVO

Cestno

3

DP in koledar
OCK 2020

OCK

4

Zaposlovanje
športnikov in
trenerjev –
prednostna
lista

OCK

5

Koordinator
za velodrom

Velodrom

6

Pravilnik za
cestne dirke
2020

Cestno

7

Razno

Rešitev-pojasnilo-sklep
Pregledal se je zapisnik prejšnje seje OCK (12.11.2019). Na
zapisnik ni bilo pripomb, OCK je potrdil zapisnik.

Selektorji so predstavili ovrednotene programe reprezentanc
po kategorijah. OCK jih je potrdil, konkretno pa jih bo
reguliral, ko bodo znana finančna sredstva za 2020.
1. OCK je potrdil koledar dirk za 2020. koledar bo stopil v
veljavo, ko bomo pridobili potrditve organizatorja dveh dirk
(KD Papež Podgorje) in bo javno objavljen.
2. Za DP kronometer ME OCK še išče rešitev.
3. DP v Kriteriju bo 27.6.2020, v organizaciji KK Gorje.
4. OCK na željo organizatorja (KOŠARKARSKI KLUB PLAMAPUR) ponovno uvaja DP v Vzponu, ki je bilo pred leti ukinjeno
zaradi pomanjkanja interesa s strani kolesarjev. OCK apelira,
da je potrebno pri organizaciji prvenstev v vzponu vztrajati
dolgoročno – vsaj 5 let. Termin letošnjega DP v vzponu
(13.9.2020) je tudi sicer neugoden, daj se pokriva z cestnim
EP. DP v vzponu velja za kategorije: Moški: E, U23, SM, MM,
Ženske: E, U23, SM. Podelijo se le medalje za prve tri v vsaki
kategoriji.
1. 24.1.2020 se izteče rok za prijavo na Javni razpis MIZŠ za
izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v
programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno
obdobje 2020 – 2024. S sklepom MIZŠ sta bila OCK dodeljeni
dve (2) sofinancirani mesti (doslej 3). OCK je soglasno potrdil
prioritetno listo: 1. Miha Koncilja, 2. Josip Radakovič, 3.
Andrej Cimprič.
2. na prednostno listo za zaposlovanje športnikov v javni
upravi, se doda Aljaž Jarc, ki bo od 1.2.2020 izpolnjeval pogoje
za zaposlitev. Na listi, ki je bila oddana oktobra 2019 sta že
Jaka Primožič in Tilen Finkšt.
KZS je za koordinatorja za velodrom izbrala Uroša Šilarja. OCKju je predstavil program dela. Popisana je bila oprema KZS
(kolesa) in narejen program vzdrževanja. Določeni so bili
termini skupnih treningov KZS – petek od 17h do 20h. za
sodelovanje pri učenju trenerjev in kolesarjev je bil sklenjen
dogovor z Italijanskim strokovnjakom Robertom Bressanom.
Piše se Nacionalni tehnični pravilnik za velodrom. Državno
prvenstvo na velodromu za mladince in člane bo 29.2.2020.
1. višina obročev za vse kategorije U17 se iz 50mm popravi na
55mm.
2. potrebno bo najti rešitev v zvezi z prekomernimi prijavami
mladih kolesarjev s strani klubov, ki jih potem ni na dirko.
Andrej Cimprič je izpostavil reševanje problema ukradenih
koles mladinskim reprezentantom pred dvema letoma v Italiji.

Odgovoren

Rok

OCK
Andrej Hauptman (ME)
Gorazd Penko (WE)
Martin Hvastija (MU23)
Andrej Cimprič (MJ)
Martin Krašek (WJ)
Miha Koncilja (MU17)
Martin Hvastija

KZS

24.1.2020

Uroš Šilar

Martin Hvastija

31.3.2020

Aleš kalan je odgovoril, da manjka le poravnava s Perutnino
Ptuj.

Datum: 14.1.2020
Naslednji sestanek bo: februarja 2020
Teme naslednjega sestanka:
1. Delegiranje sodnikov – dodeljevanje dirk OCK posamezni sodniški organizaciji
2. Selektor mladincev 2020
3. Velodrom: tehnični pravilnik za velodrom, razpis DP
4. Programi reprezentanc 2020 – realizacija
5. Pravilnik za cestne dirke 2020 – spremembe.

Sestanek vodil: Martin Hvastija, v.d. predsednika OCK
Zapisnikar: Martin Hvastija, v.d. predsednika OCK

