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PRISOTNI 

Peter Gregorčič, Andrej Golčman, Boštjan Prelc, Andrej Petrovič (preko Zoom; z glasovalno pravico od 
potrditve mandata po 2. točki naprej), Danilo Mištrafovič, Irma Baloh, Ljubomir Skrt (preko Zoom), 
Milan Knez, Jani Prešeren. 

 
OPRAVIČENO ODSOTNI 

Robert Bauman (ki je podal predhodno pisno strinjanje s predlaganimi sklepi k tč. 2, 3 in 5 – za sklep 6) 
in Peter Judež 

  

 
V INFORMACIJO 

 
 

 Tema  Rešitev-pojasnilo-sklep Odgovoren 

 Dnevni red  1. Ugotovitev sklepčnosti in pregled zapisnika 1.seje OMR 
2. Seznanitev z odstopom članice OMR dr. Marjetke 

Conradi in potrditev mandata novemu članu OMR 
Andreju Petroviču 

3. Imenovanje tajnika odbora 
4. Pregled in potrditev predlogov sklepov 1. seje OMR 
5. Imenovanje selektorja OMR 
6. Poročila iz dirk 
7. Pravilnika OMR 
8. Razno 

Peter Gregorčič 

1/a. 
 
 

Pregled sklepčnosti 

  

OMR je bil sklepčen. 
 
Ker vprašanje sodniških glasov na ravni KZS še ni rešeno, smo na 
predlog predsednika OMR odločili, da bomo sodniški glas 
upoštevali po sledečem kriteriju: 

- Predstavnika obeh sodniški organizaciji ZA, sodniški glas 
ZA 

- Predstavnika obeh sodniški organizaciji PROTI, sodniški 
glas PROTI 

- Predstavnik ene sodniške organizacije ZA, predstavnik 
druge sodniške organizacije PROTI, sodniški glas PROTI  

- Predstavnik ene sodniške organizacije ZA, predstavnik 
druge sodniške organizacije VZDRŽAN ali ga ni, sodniški 
glas ZA 

- Predstavnik ene sodniške organizacije PROTI, 
predstavnik druge sodniške organizacije VZDRŽAN ali ga 
ni, sodniški glas PROTI 

Peter Gregorčič 

1/b. Pregled zapisnika 1. 
seje 

  

Zapisnik 1. seje OMR je bil predhodno posredovan članom OMR 
in javno objavljen na spletni strani KZS. 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb.  

Peter Gregorčič 

2. Seznanitev z 
odstopom članice 
OMR dr. Marjetke 
Conradi in potrditev 
mandata novemu 
članu OMR Andreju 
Petroviču  

  

Dne 5. julija 2021 je članica OMR Marjetka Conradi predsednika 
OMR obvestila, da odstopa kot članica OMR, ker se ne strinja s 
predlaganim programom OMR in ima drugačne pogled na to, kaj 
naj bi OMR bil. Še isti dan je predsednik OMR člane odbora pisno 
seznanil o njenem odstopu. V. d. generalnega sekretarja KZS Milan 
Knez je predsednika OMR obvestil, da je od kandidatov za OMR, ki 
niso bili izvoljeni v odbor, največ glasov prejel Andrej Petrovič (KK 
Selce). Predsednik OMR je g. Petroviča poklical in ta je potrdil, da 
je pripravljen sprejeti mandat člana OMR. 
 

Peter Gregorčič 
Člani OMR 



Sklep 1: OMR se seznanja z odstopom Marjetke Conradi z mesta 
članice odbora in potrjuje mandat člana OMR Andreju Petroviču 
(KK Selce), ki je od neizvoljenih kandidatov na razširjeni skupščini 
OMR prejel največ glasov. 
 
Za:  6   Proti: 0; Sklep je SPREJET.    

3. Imenovanje tajnika 
Odbora 

 

Po Pravilniku Odbora za množičnost in rekreacijo (15. člen) ima 
OMR lahko tajnika. Predsednik OMR je zato odboru predlagal, da 
za tajnika odbora imenuje g. Janija Prešerna, ki je bil prejšnji v. d. 
predsednika odbora in odboru tudi sedaj zelo pomaga, za kar se 
mu je predsednik OMR še enkrat iskreno zahvalil. Jani Prešeren se 
je z imenovanjem na funkcijo tajnika OMR strinjal. 
 
Sklep 2: Odbor OMR imenuje Janija Prešerna za tajnika OMR. 
 
Za:  7  Proti: 0  ; Sklep je SPREJET.  

Peter Gregorčič 

4. Pregled in potrditev 
predlogov sklepov 
1. seje OMR 

  

Pregledali smo predloge sklepov, ki smo jih oblikovali na prejšnji 
seji OMR, kjer o njih zaradi nesklepčnosti odbora nismo glasovali, 
in jih še nekoliko dopolnili ter o njih glasovali. 
 
Sklep 3:  Člani OMR se udeležijo sledečih tekmovanj do konca 
avgusta: 

 14. Maraton Alpe Scott (5. 7. 2021) – Boštjan Prelc 

 Vzpon na Areh (10. 7. 2021) – ni bilo mogoče določiti 
predstavnika OMR 

 21. Cestno gor. Dir. Pojane-Stari vrh (11. 7. 2021) – 
Boštjan Prelc 

 Pokal Bleda (17.7.2021) – Andrej Golčman 

 Vzpon na Pokljuko (18. 7. 2021) – Andrej Golčman 

 2. vzpon Ilirska Bistrica – Sviščaki – DP v vzponu (15. 8. 
2021) – Peter Gregorčič  

 29. skok na Roglo (22. 8. 2021) – Andrej Golčman 

 11. Pokal Občine Tišina (29. 8. 2021) – Andrej Petrovič 
Za preostanek tekmovalnega koledarja udeležbo članov OMR 
določimo na avgustovski seji.  
Član OMR pred tekmovanjem kontaktira organizatorja in se 
dogovori o sodelovanju pri podelitvah nagrad najboljšim 
tekmovalcem. V kolikor član OMR ne more na tekmovanje, sam 
poišče zamenjavo. Rezultate DP KZS objavi na svoji spletni in FB 
strani, rezultate ostalih tekmovanj pa vsaj na FB strani (lahko kot 
poobjavo novice iz prijavim.se). Milan Knez za člane OMR uredi 
majice z logotipom KZS, ki jih člani OMR uporabljajo na 
podelitvah. 
 
Za: 6   Proti: 0; Sklep je SPREJET.   
 
Milan Knez je majice prisotnim članom OMR priskrbel že na tej seji 
odbora. 
 
Glede ureditve zakonodaje, ki sodi pod MZI, smo se na prejšnji seji 
pogovarjali, da ustanovimo delovno skupino, ki jo vodi predsednik 
OMR, v njej pa sodelujeta člana odbora Andrej Golčman in Boštjan 
Prelc. Na sestanku predsedstva je član predsedstva Rok Erce 
prosil, da bi bil v to delovno skupino vključen tudi Mark Breznik.   
 
Sklep 4: Ustanovi se delovna skupina, ki bo skrbela za ureditev 
zakonodaje, ki sodi pod MZI. Delovanje skupine usklajuje Peter 
Gregorčič, v njej pa sta še člana OMR Andrej Golčman in Boštjan 
Prelc ter kot zunanji sodelavec Mark Breznik. Do septembrske 
seje OMR skupina pripravi predloge aktivnosti, ki jih bomo 
izvedli do konca leta 2021. 

Člani OMR 



Za:  6  Proti: 0; Sklep je SPREJET. 
 
Na prejšnji seji smo se pogovarjali tudi o tem, da bi ustanovili 
delovno skupino, ki bi skrbela za to, da se PSLO dvigne na višjo 
raven. Kasneje je v pogovoru s predsednikom OMR član OMR 
Robert Bauman podal predlog, da bi se upoštevalo tudi predloge, 
ki jih je podala odstopljena članica OMR Marjetka Conradi. Ker se 
Bauman strinja, da je član te delovne skupine, kjer bo lahko te 
predloge pomagal realizirati, se ga vanjo vključi.  
 
Sklep 5: OMR oblikuje delovno skupino za PSLO, ki jo vodi Andrej 
Golčman, v njej sodelujeta tudi Boštjan Prelc in Robert Bauman. 
V skupino se povabi vse zainteresirane klube, v njej pa že na 
začetku sodeluje Milan Černigoj (KD LPP). Vanjo se v začetku 
povabi tudi Branka Rokavca (KD Branik Maribor). Skupina bo 
izhajala iz sledečih izhodišč, pri čemer lahko po lastni presoji 
dodaja tudi nova izhodišča: 
- Na biatlonski stezi na Pokljuki se organizira dodatna dirka v 
soorganizatorstvu KK Gorje in KD LPP, lahko tudi še kakšnega 
dodatnega kluba. To predstavlja pilotni projekt skupinske 
organizacije dirk PSLO. 
- Oblikuje smernice glede tega, katere dirke se vključujejo v 
PSLO. 
- Predlaga smernice, kako bi se omejilo prekrivanje dirk, ki 
štejejo za PSLO znotraj istega vikenda. 
- Oblikuje predloge, ki bodo PSLO dvignili na višjo raven in 
povečali število tekmovalcev v PSLO. 
 
Za: 6    Proti: 0 ; Sklep je SPREJET   

5.  Imenovanje 
selektorja OMR 

 

Predsednik OMR je Janija Prešerna prosil, da govori z Mitjo 
Hernausom in ga prosi, če bi lahko še letos prevzel funkcijo 
selektorja OMR. Prešeren je to storil in Hernaus se je strinjal, zato 
je Prešeren OMR predlagal, naj Mitjo Hernausa potrdi za 
selektorja še za en mandat (v letu 2021). 
 
Jani Prešeren je OMR predlagal, da selektorju prepusti, naj sam 
izbere reprezentanco. Pred leti se je namreč zgodilo, da so mu 
nekateri očitali, kdo vse je v njej. 
 
Za naprej je potrebno najti novega selektorja, saj je Hernaus to 
funkcijo želel zapustiti že pred dvema letoma.  
 
Golčman je pojasnil, da so do sedaj na SP v grobem šle tri skupine 
ljudi. Reprezentanca, za katero poskrbi selektor, v ločeni izvedbi je 
odšla ekipa Tuš T.E.A.M in pa vsi ostali, ki so se kvalificirali, zanje 
pa nihče ne poskrbi. Zato je predlagal, da bi OMR na ravni KZS 
poiskal nekoga, ki bi za zainteresirane tekmovalce, ki se SP 
udeležujejo sami, ustrezno poskrbel proti plačilu (izbira tega 
organizatorja ne bi bila obvezna, bi bila pa ponujena kot možnost 
za tiste, ki bi jim to olajšalo udeležbo). O tem bi bilo smiselno 
pričeti razmišljati že takoj po novem letu. Dogovorili smo se, da bo 
razmislek o tem, kako to izvesti, vključen v naloge delovne skupine 
za PSLO (iz Sklepa 5).  
 
Hernaus je kot v.d. selektorja na KZS naslovil vprašanje, kako bo 
letos s kritjem stroškov za reprezentanco. Odgovor se je glasil, da 
je to stvar novega vodstva KZS, ker OMR nima lastnih sredstev, 
čeprav OMR v proračun KZS prispeva sredstva preko licenc. 
Predsednik OMR je pojasnil, da bo na predsedstvu KZS zagovarjal 
stališče, da se krije stroške v podobni meri, kot v prejšnjih letih. 

Jani Prešeren 
Člani OMR 



Predlagal je tudi, da se pokrije potne in nastanitvene stroške 
selektorju. 
 
Prešeren je pojasnil, da je v preteklih letih KZS krila vsakemu 
tekmovalcu dres(e) in strošek startnin. Ostalo so tekmovalci krili 
sami. Dogovorili smo se, da Prešeren predsedniku OMR sporoči 
stroške reprezentance, da jih bo ta lahko predstavil predsedstvu 
KZS.  
 
Sklep 6: Odbor OMR imenuje Mitjo Hernausa za selektorja za 
OMR za leto 2021. 
 
Za: 7 Proti: 0; Sklep je SPREJET.    
 
Sklep 7: OMR predlaga, da se selektorju OMR krijejo stroški v 
višini nastanitve in potnih stroškov (kilometrine). 
 
Za: 6 Proti: 0; Sklep je SPREJET. 

6.  Poročila iz dirk 
 

 

Poročilo iz Maratona Alpe Scott je v pisni obliki podal Boštjan 
Prelc. V njem je pohvalil vrhunsko organizacijo, sistem 
nagrajevanja in končno pogostitev.  
 
Podal je tudi sledeča opažanja:  
- V pravilnik za organizatorje bi bilo smiselno vključiti obveznost 
uvedbe "eko cone" za odmetavanje smeti za dirke daljše od 
recimo 90 minut. Tekmovalci morajo biti seznanjeni z lokacijo 
cone že v razpisu, organizator pa mora postaviti tablo za začetek 
in konec cone. Na Maratonu Alpe so primerno poskrbeli (na 
okrepnih postajah) za to in je dobro izpadlo. Z večjo 
informiranostjo in tudi opomini kršiteljem bi amaterskemu 
kolesarstvu dvignili ugled med ljudmi. Na tem maratonu je žal bilo 
veliko smeti odvrženih neprimerno. 
- Označevanje nevarnih mest je bilo sicer primerno, vendar 
verjetno zaradi neznanja redarjev malenkost pomanjkljivo 
(držanje zastavice mnogo prenizko ali brez zvočnih signalov). 
Večina redarjev je svoje delo opravila zelo dobro, nekateri žal 
malenkost slabše. OMR bi moral pozvati organizatorje, da na tole 
opozorijo svoje redarje ter jim demonstrirajo označevanje pred 
tekmovanjem. Morda bi tudi sodnik moral biti prisoten pri 
sestanku z redarji (obvezen je pregled proge...). 
 
V zvezi z Maratonom Alpe je predsednika OMR poklical tudi 
Branko Rokavec (KD Branik Maribor) in povedal sledeče: 
- Pritožil se je nad zgolj enim startom na Alpah. Glede tega mu je 
predsednik OMR razložil, da je to po pravilih OMR in se je s tem 
strinjal.  
- Pritožil se je nad drugačnimi kategorijami na Alpah. Predsednik 
OMR mu je pojasnil, da bodo za točke PSLO štele kategorije po 
pravilniku OMR in g. Rokavec se je strinjal. 
- Pritožil se je nad tem, da je bil na dirki le en sodnik. Jani Prešeren 
je povedal, da to ne drži in je izjemno pohvalil Petra Judeža. 
 - Pritožil se je nad tem, da sta dve skupini fantov (tekmovalcev) 
vlekli svoji ženski tekmovalki. Proti pravilnikom OMR to zagotovo 
ni. Ker je tovrstne zadeve smiselno naslavljati širše, predsednik 
OMR predlaga, da se Branka Rokavca povabi v delovno skupino za 
PSLO, v kateri bo lahko pomagal dvigniti PSLO na višjo raven (Sklep 
5). 
 
Člani OMR so ob tem razpravljali o smiselnosti uvedbe eko con. 
Danilo Mištrafovič je podal predlog, da bi se tekmovalce k 
ekološkemu obnašanju raje spodbujalo z nagrajevanjem. Npr. za 

Člani OMR 



vsake tri ovitke čokoladic ali gelov bi tekmovalec v cilju prejel eno 
Frutabelo. Podal je predlog, da bi se Frutabelo vprašalo, ali bi bili 
pripravljeni na ta način sebe reklamirati skozi vizijo za čisto okolje. 
Milan Knez je obljubil, da bo to preveril.   
 
Golčman je podal poročilo iz Kolesarskih dni na Pokljuki. Povedal 
je, da je bila krožna dirka na končni cilj zaradi dežja nekoliko 
skrajšana. Udeležba je bila zaradi slabega vremena slabša (56 
udeležencev), v nedeljo na vzponu pa so imeli 135 tekmovalcev, 
od tega 74 iz PSLO. Lani je bilo na vzponu 250 tekmovalcev, je pa 
res, da je bilo lasni sočasno tudi DP. Njihov cilj kot organizatorjev 
je, da bi jih bilo vsaj 200. Opažajo, da jih je okoli 60 prišlo izven 
PSLO. Problemov z organizacijo ni bilo. V soboto sta na dirko prišla 
tudi predsednika KZS in OCK.    

7. Pravilnika OMR 

 

Ker sta bila do sedaj pravilnika zastavljena tako, da ju je bilo 
potrebno vsako leto sprejeti, smo ju spremenili na način, da nista 
več omejena le na eno koledarsko leto. Pravilnika smo člani 
popravljali od konca 1. seje do 2. seje OMR. Pri tem smo upoštevali 
pripombe, ki smo jih prejeli s strani klubov, sodnikov in ostalih 
relevantnih udeležencev.  
 
Ob opravičilu svoje odsotnosti je Bauman podal tudi nekaj 
predlogov za pravilnik. Povedal je, da se po njegovem mnenju 
premalo dela na področju dviga zavesti o čistem športu znotraj 
OMR. Poudaril je, da je na tem področju pripravljen sodelovati. 
Prešeren je pojasnil, da je bilo pred leti na skupščini KZS očitano 
OMR, da dela preveč testov in potem je premalo denarja za teste 
članov. Strinjali smo se, da se tudi ta tematika rešuje znotraj 
delovne skupine za PSLO (Sklep 5).  
 
Glede eko con smo se po pogovoru strinjali, da je smiselno iti po 
korakih. V prvem koraku bi v pravilniku organizatorjem priporočili, 
da spodbujajo tekmovalce k temu, da ne odmetavajo bidonov, 
smeti in ostalih predmetov med dirko v okolje, temveč jih spravijo 
v žep in prinesejo na cilj.  
 
Pred sejo je Bauman povedal, da predlaga, da OMR na zaključni 
prireditvi podeli pokale vsem prvim trem uvrščenim, ne pa zgolj 
medalj oz. diplom drugo in tretje uvrščenima v posameznih 
disciplinah. Prešeren je pojasnil, da so do sedaj za skupno 
točkovanje v PSLO prvim trem podeljevali pokale, četrtemu in 
petemu v skupnem točkovanju za PSLO pa diplome. Pojasnil je 
tudi, da so se pred leti dogovorili, da za posamezne discipline 
pokal podelijo le prvemu, drugemu in tretjemu pa samo diplomo 
ali medaljo, ker je bilo sicer tega preveč. Predlagal je, da tako 
ostane tudi letos.  
 
V predlog popravljenega Pravilnika za organizatorje tekmovalnih 
prireditev pod okriljem OMR (PR-O-OMR-01) smo vnesli sledeče 
ključne spremembe: 
 
(1) Spodbuda skrbi za okolje 
Za dvig ugleda amaterskega kolesarstva v javnosti in v luči skrbi za 
okolje je dodan nov 7-t člen, ki pomeni priporočilo 
organizatorjem, da na tekmah tekmovalce spodbujajo k 
ekološkemu ravnanju tako, da jih opozarjajo, naj ne odmetavajo 
bidonov, smeti in ostalih predmetov med dirko v okolico, ampak 
naj jih spravijo v žep in prinesejo v cilj. 
 
 
 

Peter Gregorčič 
člani OMR 



(2) Spodbuda organizatorjem k pripravi daljših dirk za PSLO. 
Dodan je nov 7-f člen, ki omogoča najvišjo startnino v višini 35 EUR 
(v predprijavi) za dirke za Pokal Slovenije (PSLO), ki so daljše od 90 
km (pri krožnih dirkah mora biti tudi krog daljši od 30 km). Najvišja 
startnina za ostale dirke PSLO ostaja omejena na 20 EUR (v 
predprijavi). Do sedaj je izjema z višjo startnino od 20 EUR z 
zapisnikom sklepa 05-2019-OMR veljala le za maratona Franje in 
Alpe. Sedaj pa velja višja največja startnina za vse dirke, ki so daljše 
od 90 km (in imajo krog daljši od 30 km). S tem želi OMR 
spodbuditi organizatorje k pripravi daljših dirk za PSLO. Višja cena 
je v tem primeru upravičena, ker je za tovrstne dirke strošek 
organizacije in varovanja objektivno višji. 
 
Nov člen 7-f omogoča tudi prirejene kategorije za daljše dirke, pri 
čemer se za točkovanje v PSLO še vedno uporabljajo kategorije, 
kot so veljale do sedaj, in jih ureja (nespremenjen) člen 4-b 
Tekmovalnega pravilnika Odbora za množičnost in rekreacijo 
(TPR-OMR-1). 
 
(3) Dodatna skrb za varnost. 
Člen 7-q je popravljen tako, da sta predstavnika sodnikov in 
organizatorja dolžna pred izvedbo dirke pregledati tekmovalno 
progo le v primeru, ko je to mogoče (krožna dirka s krajšim 
krogom; pri več desetkilometrski dirki namreč tak ogled ni 
izvedljiv). 
 
Dodan je nov 7-r člen, ki zahteva izvedbo kratkega sestanka pred 
tekmovanjem na temo varnosti, zaščite ter reševanja. Priporočeni 
udeleženci sestanka so: predstavnik organizatorja, predstavnik 
policije, glavni sodnik, vodja motoristov, zdravnik ali reševalec. 
 
Dodan je tudi nov 8-j člen, ki zahteva, da mora organizator obliko 
starta (glede na možnosti, ki so jih že do sedaj predvidevali členi 
8-f, 8-g, 8-h, 8-k in 8-l), ki je dogovorjen z OMR in policijo, zapisati 
v razpis tekmovanja ter zagotoviti tekmovalcem ustrezno varnost. 
Prav tako mora organizator zagotoviti ustrezno ureditev štartnega 
prostora. V tem kontekstu je dodana tudi zadnja alineja člena 6-a, 
ki sedaj zahteva, da je predvidena oblika starta vključena v razpis 
za kolesarsko dirko. 
 
(4) Dodatna ureditev pogojev za sodniško službo. 
Člen 7-j je dopolnjen z eksplicitnim zapisom, da morajo biti štartne 
liste izdelane pred startom. 
 
Člen 7-u je dopolnjen z eksplicitnim zapisom, da je organizator na 
linijskih dirkah sodnikom za spremljanje dirke dolžan zagotoviti 
osebno vozilo s šoferjem in/ali motorista za sodnika na motorju. 
 
 
V predlog popravljenega Tekmovalnem pravilniku Odbora za 
množičnost in rekreacijo (TPR-OMR-1) smo vnesli sledeče ključne 
spremembe: 
 
(1) Omejitev nastopa na DP zgolj na kolesarje s slovenskim 
državljanstvom in ekspliciten zapis pogoja licence KZS za 
točkovanje v PSLO.  
V ta namen sta bila dopolnjena člena 3-a in 5-a, člen 5-b pa je bil 
popravljen tako, da je v skladu z UCI pravili (Issuing procedure 
1.1.011). 
 



Člena 4-d in 4-e sta dopolnjena z zapisom, da lahko kolesarji z 
licencami izven kategorij OMR (elite, mlajši člani in mlajše 
kategorije) na tekmovanjih PSLO nastopijo zgolj izven konkurence, 
na DP, ki so predmet pravilnika OMR, pa ne smejo nastopati. 
  
(2) Točkovanje za PSLO. 
Ohranja se kriterij za skupno točkovanje v PSLO, pri katerem se 
upošteva 5 cestnih dirk, 3 gorske dirke in 3 vožnje na čas. V členu 
10-c pa je dodano pravilo za primer, ko se v posamezni tekmovalni 
disciplini v tekočem letu izvede manj dirk, kot jih predvideva 
omenjeni kriterij. V tem primeru se za skupno točkovanje v PSLO 
šteje toliko dirk posamezne discipline, kot jih je bilo regularno 
izvedenih. 
 
Člen 10-d dodatno uvaja pravilo, da se v posamezni disciplini 
pokala oz. diplom ali medalj na zaključni prireditvi ne podeli, če bi 
bile v tekočem letu v tej disciplini izvedene manj kot 3 dirke. 
 
(3) Priznanje za najboljšega kolesarja in kolesarko leta na Večeru 
zvezd. 
Do sedaj je OMR določil najboljšega kolesarja oz. kolesarko leta, ki 
se mu je na Večeru zvezd podelilo priznanje, na podlagi kriterija 
(točkovanja), ki ni bil del tekmovalnega pravilnika TPR-OMR-1. Ta 
kriterij je sedaj (v enaki obliki, kot se je upošteval v preteklosti) 
vključen v pravilnik (nova člena 10-j in 10-k). Na novo pa je kriteriju 
dodan pogoj za primer, ko bi več kandidatov osvojilo enako število 
točk. V tem primeru velja boljši rezultat (prvi dosežen pogoj) na (i) 
svetovnem prvenstvu, (ii) državnem prvenstvu, (iii) v skupni 
razvrstitvi PSLO in (iv) v skupnem številu zmag v PSLO. V kolikor bi 
bilo kljub dodatnim pogojem še vedno izenačenih več kandidatov, 
pravilnik določa, da se razglasi več najboljših kandidatov. 
 
 
Dogovorili smo se, da predsednik OMR pripravi čistopis 
pravilnikov in jih pošlje vsem članom OMR. Člani svoje strinjanje 
izrazijo pisno predsedniku preko e-pošte. Na ta način je pravilnik 
potrjen in se ga objavi na spletni strani KZS, pošlje pa se ga tudi na 
portal prijavim.se. 

8. Razno 

 

Jani Prešeren je povedal, da Hernausa tekmovalci že kličejo z 
vprašanji, kje lahko kupijo reprezentančne drese za nastop na SP. 
Predsednik OMR je povedal, da je glede tega Martin Hvastija kot 
odgovor KZS v elektronski pošti z dne 8. julija 2021 pojasnil 
sledeče: »Kar se tiče tekmovalne opreme, imamo od 2020 (ko 
niste imeli SP) pogodbo s Santinijem, ki pa ne zajema Amaterskega 
kolesarstva. Lahko sicer pri njih naročimo in plačamo, ampak so 
problem dobavni roki. Zelo hitro bo morali vedeti količine. Potem 
je še odprto vprašanje sponzorjev, ki so na majici (isti kot za 
tekmovalni del KZS, drugi ali sploh nobeni…), ki dizajna, ki je nov 
in je last OKS-a. Lahko pa se naročijo tudi kod drugod…« 

Člani OMR 

 

Seja odbora je bila zaključena ob 20.15 uri. 

 

Sestanek vodil: Peter Gregorčič, predsednik OMR 

 

 

 

 

Zapisal: 

Peter Gregorčič, predsednik OMR 


