Številka: IO – 8 – 2018
Zapisnik seje Izvršnega odbora KŠP
Zaporedna št. seje:
Datum seje:
Kraj seje:
Začetek:

8
24.10.2018
Sejna soba PZS, Ob Železnici 30a, 1000 Ljubljana
17:00

Prisotni člani IO: Aleš Pirc, Jure Golob, Urban Primožič, Jernej Peterlin
Ostali prisotni: Tomo Česen
Prisotni na odprtem delu seje : 10 predstavnikov društev
Odsotni:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

potrditev zapisnika zadnje seje IO
prilagoditev sodniškega honorarja novemu pravilniku DP ( dopis Jernej Lukša, Tomo )
razpis za organizacijo tekem DP 2019
določitev termina za Zbor KŠP 2019 in razpis volitev za člana IO
razno ( PDK 2018, Sočerga, Financiranje para reprezentance, PP za MR, nagrade za velik
prispevek k delu KŠP ( predlog J. Ravnik), Pravilnik DP 2019
6. Odprti del seje: nova programa usposabljanja in Pravilnik o usposabljanju KŠP

AD1. Zapisnik zadnje seje je soglasno sprejet.
AD 2.
Dne 24.10.2018 je IO KŠP prejel predlog sodniškega zbora. V roku 14 dni bo strokovni sodelavec
naredil izračun in stroškovno analizo podanega predloga.
AD 3.
Razpis za organizacijo DP 2019 bo objavljen do 15. novembra
AD 4.
Termin za Zbor KŠP bo najbližji možni termin, ko bo narejena bilanca stanja PZS. Po posvetu z
računovodstvom PZS Zbor KŠP v sredo, 20. marca 2019 ob 18. uri v prostorih PZS
AD 5.
●

PDK 2018 - IO KŠP se strinja s predlogom g. Vučerja in podpre izvedbo PDK 2018.

●

Sočerga: Projekt OSP preveri informacijo in v kolikor je potrebno opravi popravke na steni.

●

Vložena je bila vloga, da se paraplezanje ustrezno financira.

●

Nabava kompleta prve pomoči za MR

●

Nagrada za velik prispevek k športnemu plezanju v roke Vilju Gučku

●

PK Beta in PK FA: sprejeti njuni prošnji za včlanitev v PZS in KŠP

●

Podelitev za mladince po končanih kvalifikacijah; sprememba tekmovalnega pravilnika; tudi
podelitev takoj po kvalifikacijah

●

posodobitev pravilnika postavljavcev

●

pravilnik hitrosti - samozatezna varovala;
SKLEP: IO KŠP se strinja z uporabo samozateznega varovalnega sistema že v letu 2018

●

Mnenje za podporo projektom na razpisu FŠ
IO KŠP Podpira vse prijavljene infrastrukturne projekte, vrstni red podpore se določi glede na
veljavna merila KŠP.

AD 6.
Matevž Bizjak je predstavi programe usposabljanj. V 2 urni razpravi se sprejme naslednje dogovore:
Sklep: pravilnik o usposabljanju KŠP se dopolni :
1. za vse dosedanje strokovne nazive pripravimo prehode v nazive po novem zakonu o športu.
Na seji se izoblikuje izhodiščni predlog, ki ga strokovnjaki s področja usposabljanja ustrezno
dopolnijo:
Zap.št.

Dosedanji naziv

Okvirno število ur
usposabljanja

Naziv po novem zakonu

1

Trener ŠP1

4

Trener ŠP

2

Inštruktor ŠP1

20 ( preveriti, ali je dovolj )

Trener ŠP

3

Vaditelj ŠP ( do 2016 )

4

Vaditelj ŠP

4

Vaditelj ŠP ( od 2016 – 2017 )

20

Vaditelj ŠP

2.
3.
4.
5.
6.

Začetna šola ŠP: min. 2 x v naravno plezališče in 4 x visoka stena
16. člen: Upošteva se predlog Tomaža Seliškarja ( AK IB )
34. člen: … lahko izvaja proces vadbe za do vključno 4 hkrati plezajoče posameznike.
pristop k izpitu za ŠP1 je možen z dopolnjenimi 15 let starosti v koledarskem letu
koledar za izpite ŠP1 se vsako leto objavi do 1. decembra za prihodnje leto, za ostala
usposabljanja se določi obdobje izvedbe (letni čas).

zapisal: Jure Golob

