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02.06. do 6.6.2017
korespondenčno glasovanje po elektronski pošti
Aleš Pirc, Urban Primožič, Lorin Moscha, Janez Hafner, Jure Golob,
Jernej Peterlin

Dnevni red – 4 točke za glasovanje:
1.
2.
3.
4.

Predlog za spremembo obračuna sodniških honorarjev in potnih stroškov
Predlog za prenos dela koordinatorja za opremljanje plezališč na strokovno službo KŠP
Predlog za sofinanciranje tekmovanja DP v balvanih na Logu 2017
Predlog za imenovanje strokovne komisije za tekmovalno športno plezanje (SKTŠP)

Po opravljenem glasovanju, ki je bilo zaključeno 6.6.2017 je IO KŠP sprejel naslednje 4 sklepe:

1. Predlog za spremembo obračuna sodniških honorarjev in potnih stroškov
Opis trenutnega stanja:
Dolgoletna praksa plačevanja sodniškega kadra je pokazala, da skoraj polovica sodniškega honorarja odpade na
plačilo kilometrine, druga polovica pa na plačilo dejanskega dela sojenja. Takšen sistem plačevanja je neustrezen,
ker stimulira dolge vožnje na prizorišče tekmovanj, po drugi strani pa z vidika opravljanja strokovnega dela sojenja
neenakovreden do tistih sodnikov, ki imajo kratke vožnje do prizorišč tekem.
V letu 2016 je znesek potnih stroškov znašal 47 %.
sklep 1:
Honorar sodnikov KŠP se poveča za 40 % , za povračilo stroškov prevoza pa se obračuna znižana stopnja povračila
za 1 km vožnje - 0,18 EUR / km. Sprememba se upošteva za vsa sojenja od vključno s tekmo The Rock 2017.

2. Predlog za prenos dela koordinatorja za opremljanje plezališč na strokovno službo
KŠP
Opis trenutnega stanja:
V zadnjih dveh letih KŠP ni prejela nobenega poročila o opravljenem delu z materialom, ki je bil razdeljen na
osnovi razpisa. Fundacija za šport, ki PZS dodeli sredstva, zahteva letno poročilo o vgrajeni opremi, prav tako
poročilo zahteva tudi Zbor KŠP in informacije o obnovi in novih smereh so koristne za vse plezalce, ki uporabljajo
naravno šp. plezalno infrastrukturo Slovenije. Posledično noben opremljevalec za zadnji 2 leti ni prejel povrnjenih
stroškov za svoje delo.
Razloge za neporočanje je navedel Miha Golob:
»Za neporočanje opremljevalcev je kriva narava dela. Glavni del opremljanja se izvede spomladi, do zg. poletja.
Vsako leto je razpis precej pozno, oprema pride šele cca. avgusta, zadnje stvari smo prejeli šele novembra. Vem,
da FŠ zahteva poročilo za vsako tekoče leto, vendar, če se prejme oprema tako pozno, se opremljanje tudi pozno
začne in do konca leta je malo vstavljenega. Večina opremljevalcev opremlja po sektorjih in ne po posameznih

smereh, zato je v ospredju najprej delo na višini, šele ob dokončanju, pa se zriše skica plezališča ali sektorja in
poda poročilo. Fundacija pa zahteva poročilo že ob koncu tekočega leta.«
sklep 2:
Z razpisom KŠP in KA za dodelitev opreme za opremljanje plezališč 2017 se zbiranje prijav na razpis, razdeljevanje
opreme in evidenco poročanja prenese na strokovno službo KŠP.

3. Predlog za sofinanciranje tekmovanja v balvanih na Logu 2017
Opis trenutnega stanja:
Organizator tekme za DP v balvanih ŠPD Korenjak tekmovanja za DP organizira zadnjih 10 let. V zadnjih treh letih
po 2 tekmovanji na leto. Zaradi precejšnjega upada števila tekmovalcev DP je lansko sezono obe tekmovanji
izvedel z izgubo, zato se v 2017 ni odločil kandidirati na razpisu za organizacijo tekem DP. Ker KŠP z eno samo
tekmo ni mogla regularno izvesti DP 2017, sem se kot načelnik KŠP pogajal s ŠPD Korenjak o pogojih izvedbe
enega tekmovanja. KŠP za drugo tekmo v balvanih AO Kranj letno nameni 3.840 EUR.
sklep 3:
ŠPD Korenjak za organizacijo tekme DP v balvanih 2017 prejme sofinanciranje postavljavcev s strani KŠP v višini
1.000 EUR.

4. Predlog za imenovanje strokovne komisije za tekmovalno športno plezanje (SKTŠP)
Opis trenutnega stanja:
IO KŠP je objavil razpis za članstvo v SKTŠP. V roku je prispelo 6 kandidatur. Vsi kandidati izpolnjujejo pogoje
razpisa.
sklep 4:
IO KŠP ustanavlja Strokovno komisijo za tekmovalno športno plezanje in imenuje naslednje člane komisije:
-

Sergej Epih
Jure Golob
Miha Hribar
Boštjan Potočnik
Urban Primožič
Blaž Zazvonil

Vodja komisije je Jure Golob. Trajanje mandata komisije je 6 let.

Zapisal: Aleš Pirc

