Številka: IO – 11 – 2019
Zapisnik seje izvršnega odbora KŠP
Zaporedna št. seje:
Datum seje:
Kraj seje:
Začetek:

11
03.10.2019
Sejna soba PZS, Ob Železnici 30a, 1000 Ljubljana
17:00

Prisotni člani IP: Aleš Pirc, Jure Golob, Nejc Potrebuješ, Jernej Peterlin (do 18.30)
Odsotni: Andrej Kokalj
Drugi prisotni: Tomo Česen
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika seje IO z dne 05.03.2019
Pravilnik opremljevalcev smeri
Izvajanje usposabljanj KŠP (pogostost, kadri, nagrajevanje)
Zagon projekta izgradnje nacionalnega in regionalnih plezalnih centrov
Analiza dela in rezultatov mladinske reprezentance v letu 2019
Razno (SP Kranj 2020 in v prihodnje, delavnica IFSC Arco 2019, seminar opremljevalcev
2019)

Ad 1.
IO KŠP je potrdil zapisnik prejšnje seje IO št. 10 z dne 27.05.2019

Ad 2.
IO KŠP je obravnaval pravilnik o opremljevalcih smeri. Pripombe so bile predvsem na del pravilnika,
ki se nanaša na licenciranje opremljevalcev smeri.
IO KŠP je sprejel sklep, da se poenostavi del pravilnika, ki se nanaša na licenciranje opremljevalcev
smeri.
Ad 3.
IO KŠP se je seznanil s koledarjem usposabljanj IO KŠP.
IO KŠP je sprejel sklep, da se glede na veliko zanimanje za usposabljanja postavi naslednje pogoje
do zapolnitve vseh mest:
1. največ dva prijavljena iz vsakega kluba,
2. v primeru preostanka prostih mest po izpolnitvi prvega pogoja se do zapolnitve prostih
mest upošteva vrstni red prijav.
IO KŠP je potrdil predlog povišanja zneskov honorarjev za izvajalce usposabljanj IO KŠP.

Ad 4.
IO KŠP je obravnaval predlog o zagonu projekta izgradnje nacionalnega in regionalnih plezalnih
centrov. Z vzpostavljenimi plezalnimi centri bi se zagotovili pogoji za razvoj bodočih tekmovalcev. IO
KŠP je dodatno obravnaval tudi predlog za izdelavo strategije tekmovalnega in rekreativnega
športnega plezanja v Sloveniji s katero bi športno plezanje v Sloveniji lahko postavili še na višji nivo.
IO KŠP je sprejel sklep, da se pripravi projektno nalogo za nacionalni in regionalne plezalne centre,
ki bo zajemala robne pogoje za kvalitetno izvedbo treningov in operativno delovanje takih centrov.
Projektna naloga bo pomenila iztočnico za nadaljnji razvoj projekta.
Ad 5.
IO KŠP je bil seznanjen s tekmovalnimi rezultati mladinske in članske reprezentance v športnem
plezanju.
IO KŠP je sprejel sklep, da se ob koncu tekmovalne sezone s strani članskega in mladinskega
selektorja zahteva poročilo z vključenimi predlogi za izboljšanje delovanja reprezentanc.

Ad 6.
IO KŠP je bil seznanjen s situacijo o zavrnitvi vloge s strani IFSC za izvedbo SP v Kranju v letu 2020.
IO KŠP bo skupaj s PZS poiskal možne rešitve, da IFSC vseeno dodeli PZS-ju organizacijo svetovnega
pokala v letu 2020.
Jure Golob je predstavil dogajanje in tematiko pogovora na IFSC delavnici v Arcu, ki je potekala v
sklopu organizacije svetovnega mladinskega pokala v mesecu avgustu.

Seja se je zaključila ob 19:00.

Zapisala: Urban Primožič in Jernej Peterlin

