Z A P I S N I K 3. seje IO KŠP
Zaporedna številka seje:
Datum seje:
Kraj seje:
Pričetek:

3
20.9.2017
Sejna soba PZS, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana
18:00

Prisotnost:
−
−

Na seji so sodelovali naslednji člani IO KŠP: Aleš Pirc, Janez Hafner, Lorin Moscha, Urban
Primožič, Jure Golob
Odsoten: Jernej Peterlin

Potek seje:
1. Potrditev zapisnika 1. in 2. seje IO KŠP
Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnika 1. in 2. (korespondenčne) seje IO KŠP.
2. Seznanitev z aktualnimi informacijami
Urban Primožič je podal kratek povzetek sestanka IFSC v Innsbrucku
Člani IO si bili seznanjeni s potekom izpitov za inštruktorje ŠP (prijavljenih 18 udeležencev)
Člani IO so pregledali zadnje rezultate z reprezentančnih tekmovanj.
Sklep:
- IO KŠP predlaga strokovnemu svetu, da selektorjema po zaključku tekmovanj naloži izdelavo
analize tekmovalnih rezultatov.
3. Priprava posveta o usposabljanjih KŠP
IO KŠP je obravnaval problematiko izobraževanj na področju ŠP. Problematika je vezana na
spremembe Zakona o športu ter na pomanjkljivo opredeljene normative in pristojnosti v ŠP.
Sklepa:
- IO KŠP potrebuje natančnejšo razlago sprememb Zakona o športu, da ga lahko ustrezno
predstavi na posvetu (glej naslednji sklep). V zvezi s tem se v mesecu oktobru organizira
sestanek s pripravljavci zakona (zadolžen Lorin).
- Posvet o usposabljanju ŠP se organizira v novembru 2017. Poudarki:
o Posodobitev pravilnika o vzgoji in izobraževanju.
o Posodobitev izobraževalnega sistema ŠP po novem zakonu o športu.
o Vabljeni vsi načelniki.
4. Tekmovalni pravilnik DP – predlogi za 2018
Urban in Lorin sta predstavila svoje predloge spremembe pravilnika DP za področje balvanskega
plezanja.

Sklep:
- Urban in Lorin do naslednjega zbora načelnikov pripravita popravke tekmovalnega pravilnika.
5. Koledar tekmovanj 2018 ( DP, mednarodna )
Ker ni znan koledar IFSC tekmovanj, je v tem trenutku nemogoče sestaviti koledar DP. Vseeno je
želja IO KŠP, da se čimprej oblikuje osnutek koledarja ter, da se začetek tekmovanj v DP premakne
v bolj zgodnje obdobje.
Sklepi:
- Tehnični sodelavec še v novembru članom posreduje Razpis za koledar DP.
- Do konca decembra se oblikuje OSNUTEK koledarja tekmovanj.
- IO KŠP se strinja s podporo »Triglav The Rock« v enakem obsegu kot 2017.
6. Anketa o spremembah DP
Člani IO KŠP so bili seznanjeni z vsebino ankete.
Sklepa:
- Janez oblikuje končno verzijo ankete in jo posreduje v pregled ostalim članom IO KŠP.
- Anketa se oktobra posreduje članom KŠP.
7. Štipendije OKS ( pogoji, pravila ) ( Tomo )
Člani IO KŠP so bili seznanjeni s problematiko štipendiranj v povezavi s kategorizacijo OKS.
Ugotovljeno je, da nova pravila OKS veljajo le za starostne kategorije od kadetov navzgor zaradi in
ne vplivajo na mlajše kategorije. Posledično, pri mlajših kategorijah v zvezi spremembe pravil ne
vplivajo na možnost pridobitve štipendij OKS.
8. Seznanitev s finančnim stanjem ( Tomo )
Točka je bila zaradi odsotnosti tehničnega sodelavca preložena na naslednjo sejo.
9. Razno
Sklep:
- Zbor načelnikov se v letu 2018, zaradi zahteve PZS (usklajenost vseh zborov) organizira že v
februarju 2018
V Ljubljani, 20.9.2017
Zapisnik: Janez Hafner

