ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE NADZORNEGA ODBORA KZS

Seja je potekala dopisno prek elektronske pošte.
Sodelujoči: Blaž Harej, Primož Ladava, Maša Zevnik

Nadzorni odbor KZS je na dopisni seji obravnaval zadevo o imenovanju najboljšega kolesarja in
najboljše kolesarke leta s strani OMR, ki jo je na NO KZS naslovil Dušan Hajdinjak dne 2. 11. 2021
po elektronski pošti z vso korespondenco in priloženim Tekmovalnim pravilnikom OMR. Člani
NO smo zadevo predhodno že obravnavali korespondenčno preko elektronske pošte in z dnem
15. 11. 2021 sprejemamo naslednja sklepa, ki se nanašata na obravnavano zadevo, in sicer na
podlagi naslednje obrazložitve.
AD. 1.
Člani NO pritrjujemo mnenju D. Hajdinjaka, z obrazložitvijo naslednjih dejstev in ugotovitev.
OMR je na svoji dopisni seji dne 23. 7. 2021 sprejel in potrdil tekmovalni pravilnik OMR, ki ga je
obravnaval na predhodni seji in dopisno. Pravilnik v členu 10-k (2021) natančno specificira, po
našem mnenju objektivne, kriterije za izbor najboljšega kolesarja in kolesarke leta. NO meni, da
ne glede na ozadje in subjektivna mnenja, nanašajoča se na navedeni izpostavljen problem, ki se
jih da razbrati iz priložene korespondence in kar je bilo v priloženi korespondenci predstavljeno
s strani D. Hajdinjaka, predsednika OMR, predsednika KZS, na podlagi zapisnikov sej OMR, kjer
je bil tudi obrazložen način izbora najboljšega kolesarja in kolesarke leta, ter glede na predmetni
pravilnik OMR, kjer je eksplicitno navedeno, po kakšnih kriterijih se najboljša kolesarja OMR
izbira, subjektivna mnenja in moralni zadržki glede na eksplicitne in specifične kriterije ne bi
smeli vplivati na izbor najboljših kolesarjev leta OMR. Predmetni pravilnik OMR iz julija 2021,
niti ne statut ali poslovnik KZS, pristojnosti o odločanju o najboljšem kolesarju/kolesarki leta
mimo pravilnika in na podlagi moralnih zadržkov ali drugih subjektivnih dejstev OMR ne
podeljuje, ampak se mora odločiti izključno na podlagi 10-k člena predmetnega pravilnika.
V kolikor OMR na podlagi dotičnega odločanja o izboru najboljšega kolesarja/kolesarke na
podlagi obravnavane zadeve ugotavlja, da je pravilnik v tem delu pomanjkljiv, predlagamo, da le
tega posodobi oziroma dopolni, da v prihodnje ne bi prihajalo do enake problematike.
Ob tem člani NO KZS ugotavljamo tudi, da predmetni pravilnik, izhajajoč iz zapisnikov sej
predsedstva, ki sta se odvijali po datumu sprejetja predmetnega pravilnika s strani OMR, s strani
predsednika OMR ni bil izrecno podan v sprejetje predsedstvu, tako da tudi s strani predsedstva
ni bil izrecno potrjen, kar se navezuje na 33. člen statuta KZS, kjer piše: "Področja in način dela
OMR so natančno urejena v pravilniku OMR, ki ga le-ta predlaga v sprejem predsedstvu KZS," in
na poslovnik KZS, ki navaja: "/P/odročja dela in delovanje stalnih in občasnih odborov in komisij
predsedstva so natančneje urejena v posebnih pravilnikih, ki jih predlagajo odbori in komisije v
sprejem predsedstvu skupščine." Predsednik OMR, izhajajoč iz zapisnika seje predsedstva z dne
20. 10. 2021, samo navaja, da so v OMR sprejeli oziroma prenovili tekmovalni pravilnik oziroma
oba pravilnika, predsedstvo pa ga/ju, izhajajoč iz dotičnega zapisnika, ne sprejme. Enako velja za
pravilnik OGK za disciplino Pumptrack. Predsednik OGK J. Starman, izhajajoč iz zapisnika, samo
pove, da je bil pravilnik sprejet na OGK, ne da pa ga v sprejem predsedstvu. Zato se poraja

vprašanje o veljavnosti predmetnega pravilnika oziroma vseh omenjenih pravilnikov, saj
skladno s statutom in poslovnikom niso bili izrecno sprejeti/potrjeni s strani predsedstva.
SKLEP 1: Člani NO se soglasno strinjamo, da izbor in imenovanje najboljšega kolesarja in kolesarke
leta s strani OMR ni bil izveden skladno s Tekmovalnim pravilnikom Odbora za množičnost in
rekreacijo, ki je bil sprejet in potrjen julija 2021 s strani OMR. Zato OMR predlagamo, da ponovno
odloča o izboru najboljšega kolesarja in kolesarke leta, skladno z zadnjim oziroma trenutno
veljavnim pravilnikom, ki je bil sprejet in potrjen s strani predsedstva KZS.
SKLEP 2: Vsem odborom predlagamo, da prenovljene pravilnike, ki še niso sprejeti/potrjeni s strani
predsedstva, dajo v sprejetje in potrditev na naslednji seji predsedstva.

Lesce, 15. 11. 2021
Nadzorni odbor KZS
Maša Zevnik l. r.
predsednica

