Številka: IO – 12 – 2020
Zapisnik seje Izvršnega odbora KŠP
Zaporedna št. seje:

12

Datum seje:

29.01.2020

Kraj seje:

Sejna soba PZS, Ob Železnici 30a, 1000 Ljubljana

Začetek:

17:00

Prisotni:

Andrej Kokalj, Jure Golob, Nejc Potrebuješ, Tomo Česen, Aleš Pirc, Urban
Primožič, Jernej Peterlin

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 11. seje IO KŠP
DP 2020 ( razpis organizatorjem, pravilnik – predlogi za popravke – komisija , majice )
zaposlitev trenerjev športnega plezanja v javni upravi
projekt Nacionalnega plezalnega centra
razno (
potek usposabljanj , prijavni sistem , izvedba +, -, izboljšave )
Enotni izgled 'uniform' funkcionarjev KŠP

Ad 1.
Prisotni so potrdili zapisnik 11. seje IO KŠP.
Ad 2.
Udeležba na tekmah DP upada. Na PDK je bilo le 164 prijav za težavnost in 167 prijav za balvane .
Strošek in trud organizatorja je poplačan s številčno udeležbo. Zato je cilj KŠP, da se udeležba na
tekmah DP povrne na nekdanjo raven 200+.
Ugotovitev je, da je tekem pod pokroviteljstvom KŠP ( DP, ZL, VL, šolska DP) preveč, kar je verjetno
razlog za manjšo udeležbo tekmovalcev. Mlajši tekmovalci so imeli v letu 2019 kar 21 tekem. V tej
sezoni ima ZL celo 9 tekem, kar je z vidika obremenitve udeležencev preveč.
Sklep:
KŠP pošlje organizatorjem razpis za organizacijo tekem DP 2020 v naslednjem številu in (delno)
datumih:
− 4 x težavnost ml.,sr.,st., 1 x težavnost ml.,sr.,
− 2 x balvani ml.,sr.,st., 1 x balvani ml.,sr.,
− 2 hitrost ml.,sr.,st.
S ciljem prilagoditve urnika državni reprezentanci so določeni datumi naslednjih tekem DP 2020:
disciplina
hitrost
balvani
težavnost
hitrost
težavnost

starostne skupine
ml., sr., st.
ml., sr., st.
ml., sr., st.
ml., sr., st.
ml., sr., st.

datum
24.4.2020
25.-26.4.2020
30.-31.5.2020
30.-31.5.2020
6.-7.6.2020

V primeru, da bo prijav za izvedbo tekem več, kot je število razpisanih tekem, se bo KŠP dogovorila z
vsemi organizatorji za krožni sistem izvedb tako, da bo vsako prizorišče na vrsti najmanj vsako drugo
leto.
Sklep:
Na naslednjo sejo IO KŠP spomladi 2020 povabimo predstavnika Zahodne in Vzhodne lige z namenom
usklajevanja števila in koledarja tekem za naslednjo sezono.
Ad 2.
Spremembe in dopolnitve Tekmovalnega pravilnika DP.
Sklep:
TP 2020 se dopolni z naslednjimi spremembami:
-

Nagrade za skupno razvrstitev DP: Prvak prejme pokal, za 2.,3. mesto se podeli plaketa.
Sr. in st. kategorijam se ne podeljuje diplom za posamične tekme in niti za skupno razvrstitev
DP.
KŠP ne bo nabavila in tiskala majic za tekmovalce DP. Uvede se obvezna uporaba enotnih
klubskih majic. Majic s simboli državne reprezentance ni dovoljeno nositi na tekmah DP.
Na vsaki tekmi se obvezne štartne številke v obliki nalepke na hrbtni strani majice

Tomo pridobi soglasje sponzorja Treking sport, da za pogodbeno obveznost KŠP zadostuje objava
logotipov na podelitvenem panoju.
Urban Primožič bo izdelal standard in navodilo za tiskanje startnih številk v izvedbi nalepk.
Tomo pošlje dopis klubom, sodniškemu zboru in zboru postavljavcev za zbiranje predlogov
dopolnitev in sprememb TP. Rok. 15.2.2020. Predloge bo obravnavala Strokovna komisija za
tekmovalno ŠP in IO KŠP ter končni predlog poslala društvom kot del gradiva za Zbor KŠP.
AD 3.
IO KŠP je potrdil sklepa dopisnih sej z dne 13.1. (1/13-1-2020) in 22.1.2020 (1/22-1-2020). Zapisnika
obeh sej sta priloga tega zapisnika.
Na osnovi razpisa MIZŠ za sofinanciranje zaposlitev trenerjev na nacionalni panožni zvezi je
strokovna služba in IO KŠP izdelala naslednje 3 dokumente:
1. Merila za izbor strokovno izobraženih delavcev v športu (planinstvo-športno plezanje) za
izvajanje programa nacionalnih panožnih šol (in jih objaviti na spletnih straneh)
2. Program organiziranosti in delovanje nacionalne panožne športne šole 2020 – 2024
3. Srednjeročna strategija panožne športne šole za obdobje 2020 – 2028
Po zaključenem izbirnem postopku pogojem razpisa ustreza kandidatka Polona Juričinec Česen.
Z njeno kandidaturo je PZS oddala vlogo na MIZŠ. Rezultati razpisa bodo znani v roku 60 dni. Do
takrat bo KŠP definirala glavnino nalog, ki jih bo opravljala zaposlena trenerka.
Ad. 4
Nacionalni plezalni center

V decembru 2019 smo si člani IO KŠP skupaj z arhitektom Miho Kajzeljem ogledali in preizkusili
Plezalni center Innsbruck. Posnetek stanja oz. dobre prakse tega centra sedaj arhitekt vključuje
v idejno zasnovo NPC. Končni izdelek arhitekta bo končan okrog 15.2.2020. Predstavitev idejne
zasnove načrtujemo za društva na Zboru KŠP marca 2020. Za nadaljnji potek projekta je nujno začeti z
delom na področju izdelave poslovnega modela, v prvi fazi zlasti lastniške strukture oz. vrste
investitorjev ( PZS, občina, država, ostali zasebni kapital )
Ad 5
V letu 2019 je bilo opravljeno izredno veliko delo pri obnovi licenc in prvem usposabljanju po novem
zakonu o športu.
Ožja ekipa IO KŠP se pogovori z vodjo programov usposabljanj KŠP Matevžem Bizjakom z namenom
izboljšanja kvalitete ter vzpostavi širšo ekipo, ki bo v obdobju dveh let pripravila vse potrebno za
kakovostno izvedbo usposabljanj (skripte, nabor vprašanj … ).
Ad 5
Predlog Jernej Peterlin: Logo KŠP uskladiti s celostno podobo Slovenija pleza in Slovenia Climbing
team. Prosimo Mateja Planka za naročilo pri dobavitelju ( Maša ? )
Ad 5
Enotna oprema za izkazovanje pripadnosti KŠP (funkcionarji in sodniki).
Glede na vedno večjo prepoznavnost slov. športnega plezanja bib bilo dobro, da so na uradnih
dogodkih (tekmovanjih) tudi funkcionarji KŠP in sodniki v enotni prepoznavni opremi, ki spadajo pod
celostno predstavnost in grafično podobo Komisije za športno plezanje.
Sklep: Pooblaščenca PZS za sodelovanje z Adidasom Luko Fonda se zaprosi, da pri sponzorju Adidas
pridobi hoodije oz. jakne s simboli slovenske reprezentance za 6 funkcionarjev KŠP ter 40 majic za
sodnike KŠP z logom KŠP. V primeru da sodelovanje s sponzorjem za ta del opreme ne bo mogoče, se
najde druga rešitev.
Za boljšo prepoznavnost tekmovalcev reprezentance se skromni napis na majicah SLO zamenja z
bolje vidnim velikim napisom SLOVENIA
Ad 5
Potrjen je datum Zbora KŠP za leto 2020. Zbor bo 18.3.2020 na sedežu PZS.

Seja se je končala ob 19:15

Zapisal : Aleš Pirc

Datum: Ljubljana, 13.1.2020

ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE IO KŠP
V skladu s 15.členom Poslovnika KŠP, je bila 13. januarja zaradi nujnosti sprejetja spodaj navedenega
sklepa za pravočasno nadaljnjo izvedbo ustreznih postopkov sklicana 1. dopisna seja IO KŠP.
V glasovanje so bili podani naslednji sklepi:
PREDLOG SKLEPA 1/13-1-2020:
IO KŠP potrjuje:

1.Merila za izbor strokovno izobraženih delavcev v športu (planinstvo-športno plezanje) za izvajanje
programa nacionalnih panožnih šol
2. Program organiziranosti in delovanje nacionalne panožne športne šole 2020 – 2024
3. Srednjeročna strategija panožne športne šole za obdobje 2020 – 2028

Vsi člani IO KŠP so svoja stališča v skladu z 15.členom Poslovnika KŠP sporočili. Po končanem
glasovanju je bil rezultat naslednji:
Glasovalo je 6 članov (100 %) IO KŠP.
Za sklep 1/13-1-2020 je bilo:
ZA 6 glasov ali 100 %, PROTI 0 glasov ali 0 %
ODGOVORI DOPISNE SEJE
Zap.
št.

Datum

1.

Ime in priimek

Funkcija v UO PZS

1/13-1-2020

13.1.2020 Aleš Pirc

Načelnik KŠP

ZA

2.

13.1.2020 Jure Golob

Član IO KŠP

ZA

3.

13.1.2020 Andrej Kokalj

Član IO KŠP

ZA

4.

13.1.2020 Jernej Peterlin

Član IO KŠP

ZA

5.

13.1.2020 Nejc Potrebuješ

Član IO KŠP

ZA

6.

13.1.2020 Urban Primožič

Član IO KŠP

ZA

Glede na določbe 9. člena Poslovnika UO PZS, ki določa, da je predlagani sklep dopisne seje sprejet,
če je zanj glasovalo več kot 3/4 vseh članov, ugotavljamo, da je bil predlagani sklep sprejet.

Zapisnik dopisne seje bo potrdil IO KŠP na prvi naslednji redni seji.

Aleš Pirc
Načelnik KŠP

Datum: Ljubljana, 22.1.2020

ZAPISNIK 2. DOPISNE SEJE IO KŠP
V skladu s 15.členom Poslovnika KŠP, je bila 22. januarja zaradi nujnosti sprejetja spodaj navedenega
sklepa za pravočasno nadaljnjo izvedbo ustreznih postopkov sklicana 2. dopisna seja IO KŠP.
V glasovanje so bili podani naslednji sklepi:
PREDLOG SKLEPA 1/22-1-2020:
IO KŠP potrjuje:
1.Na seznam strokovno izobraženih delavcev za prijavo na razpis MIZŠ za sofinanciranje plač strokovnim

delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih šol se uvrsti:
Polona Juričinec Česen
Vsi člani IO KŠP so svoja stališča v skladu z 15.členom Poslovnika KŠP sporočili. Po končanem
glasovanju je bil rezultat naslednji:
Glasovalo je 6 članov (100 %) IO KŠP.
Za sklep 1/22-1-2020 je bilo:
ZA 6 glasov ali 100 %, PROTI 0 glasov ali 0 %
ODGOVORI DOPISNE SEJE
Zap.
št.

Datum

1.

Ime in priimek

Funkcija v UO PZS

1/22-1-2020

22.1.2020 Aleš Pirc

Načelnik KŠP

ZA

2.

22.1.2020 Jure Golob

Član IO KŠP

ZA

3.

22.1.2020 Andrej Kokalj

Član IO KŠP

ZA

4.

22.1.2020 Jernej Peterlin

Član IO KŠP

ZA

5.

22.1.2020 Nejc Potrebuješ

Član IO KŠP

ZA

6.

22.1.2020 Urban Primožič

Član IO KŠP

ZA

Glede na določbe 9. člena Poslovnika UO PZS, ki določa, da je predlagani sklep dopisne seje sprejet,
če je zanj glasovalo več kot 3/4 vseh članov, ugotavljamo, da je bil predlagani sklep sprejet.
Zapisnik dopisne seje bo potrdil IO KŠP na prvi naslednji redni seji.

Aleš Pirc
Načelnik KŠP

