Na podlagi 4. in 10. člena Pravilnika Komisije za športno plezanje je Izvršni odbor KŠP dne
20.09.2017 sprejel

PRAVILNIK STROKOVNE KOMISIJE
ZA
TEKMOVALNO ŠPORTNO PLEZANJE

I. Splošne določbe
1. člen
(splošno)
(1) Ta pravilnik opredeljuje sestavo, področje dela in pristojnosti strokovne komisije za tekmovalno
športno plezanje pri KŠP.
2. člen
(strokovna komisija)
(2) Strokovna komisija je začasni svetovalni organ KŠP katerega naloge so, da:
sodeluje pri pripravi sprememb tekmovalnega pravilnika;
sodeluje pri pripravi in izvedbi razvojnih programov;
spremlja pripravo in izvedbo reprezentančnega programa;
pripravlja oceno tekmovalnih rezultatov
predlaga kandidate za selektorje reprezentanc;
oblikuje morebitna dodatnih merila in pogoje za izbor selektorjev reprezentanc;
potrjuje letne načrte delovanja reprezentanc
potrjuje poročila selektorjev reprezentanc o opravljenem delu;
pripravlja predloge za tekmovanja pod okriljem KŠP;
obravnava druge zadeve, ki so povezane s strokovnim razvojem športnega plezanja v Sloveniji in
v tujini.
II. Sestava komisije in imenovanje njenih članov
3. člen
(sestava komisije)
(1) Komisijo sestavljajo predsednik komisije ter 2 do 5 članov.
(2) Število članov in sestavo komisije določi IO KŠP najkasneje 30 dni po poteku mandata trenutne
strokovne komisije za TŠP.
4. člen
(imenovanje članov komisije)
(1) Člane komisije imenuje IO KŠP za obdobje štirih let. Člani komisije so po preteku mandata lahko
ponovno imenovani v isto komisijo.
(2) Člani komisije morajo imeti znanje in izkušnje s področja dela komisije. Predsednik komisije mora
imeti najmanj 5 let izkušenj s področja dela komisije.
(3) Kandidate za člane komisije lahko predlagajo IO KŠP, člani KŠP ter predsednik in generalni
sekretar PZS.
(4) IO KŠP praviloma pri imenovanju članov komisije upošteva predloge članov KŠP.
(5) Kandidati za člane komisije morajo pred imenovanjem podati soglasje k članstvu v komisiji.

5. člen
(imenovanje predsednika komisije)
(1) Predsednika komisije imenuje IO KŠP.
6. člen
(prenehanje članstva v komisiji)
(1) Članu komisije članstvo preneha pred potekom obdobja, za katerega je bil imenovan, v naslednjih
primerih:
če odstopi s položaja člana;
če ga IO KŠP razreši članstva.
(2) Član komisije je lahko razrešen zaradi neaktivnosti ali hujše kršitve dolžnosti, ki jih ima kot član.
(3) IO KŠP odloča o razrešitvi člana na podlagi predloga predsednika komisije ali načelnika KŠP.
(4) Če članu komisije preneha članstvo v skladu s prvim odstavkom tega člena, imenuje IO KŠP na
predlog predlagateljev iz tretjega in četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika nadomestnega člana za
preostalo obdobje.
7. člen
(1) Seje komisije sklicuje predsednik komisije najmanj dvakrat letno.
8. člen
(končne določbe)
(1) Ta pravilnik začne veljati v osmih dneh po objavi na spletni strani KŠP.
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