Številka: IO – 6 – 2018
Zapisnik seje Izvršnega odbora KŠP
Zaporedna št. seje:
Datum seje:
Kraj seje:
Začetek:

6
4.4.2018
Sejna soba PZS, Ob Železnici 30a, 1000 Ljubljana
17:00

Prisotni člani IO: Aleš Pirc, Jure Golob, Lorin Möscha, Urban Primožič, Jernej Peterlin
Ostali prisotni: Matej Planko (pri 2. točki)
Odsotni: Janez Hafner, Tomo Česen
Dnevni red:
1. potrditev zapisnika zadnje seje IO
2. sklenitev sponzorske pogodbe z generalnim sponzorjem in nove pogodbe z reprezentanti
3. razprava (in sklep) o (ne)uvedbi zdravniških pregledov za kadre PZS
4. potek projekta premična balvanska stena KŠP
5. razporejanje in koordinacija sodnikov KŠP
6. vrstni red podpore PZS za kandidature za razpisu FŠ – oprema
7. predlog normativov plezanja pol razt. smeri
8. razno
AD 1.
Na zapisnik 5. redne seje IO KŠP s strani članov IO KŠP ni bilo pripomb.
SKLEP: IO KŠP potrjuje zapisnik 5. redne seje.
AD 2.
Aleš Pirc je predstavil potek pogovorov z novim generalnim sponzorjem slovenske reprezentance v
športnem plezanju in težave, ki so se pri pogajanjih in aktivnostih pokazale zaradi osebnih
sponzorstev nekaterih tekmovalcev. Ugotovljeno je bilo tudi, da nekateri člani reprezentance ne
upoštevajo določil pogodbe med PZS/KŠP in članom reprezentance. Tudi zaradi tega je prišlo do
nekaterih zapletov pri dogovorih z novim potencialnim generalnim sponzorjem slovenske
reprezentance v športnem plezanju. Vsi prisotni smo bili mnenja, da je treba težave reševati s
sodelovanjem vseh deležnikov (pogovori, dogovori, aktivno sodelovanje reprezentantov pri
izpolnjevanju obveznosti pogodb do PZS). V nadaljevanju je potek pogovorov s potencialnim
generalnim sponzorjem predstavil tudi generalni sekretar PZS Matej Planko. IO KŠP je na podlagi
sklepa predsedstva PZS 49/14 (priložen pod besedilo) ter razprave na seji sprejel naslednje sklepe.
49/14
Generalni sekretar je podal poročilo o poteku pridobivanja sponzorjev za športno
plezanje. S sodelovanjem marketinške agencije smo pridobili partnerja s katerim
imamo možnost skleniti vsaj dveletno pogodbo za generalnega sponzorja športnega
plezanja. Ob temeljitem preverjanju sprejemljivosti ponudbe je bilo ugotovljeno, da je SPREJETO
potrebno interno še bolj jasno določiti sponzorska razmerja med reprezentančnimi
sponzorji športnega plezanja in individualnimi sponzorji tekmovalcev. Predsedstvo daje
soglasje k sklenitvi pogodbe za generalnega sponzorja športnega plezanja pod

pogojem, da soglasje k vsebini pogodbe izda IO KŠP. S tem KŠP tudi prevzame nalogo
ureditve vseh internih razmerij s tekmovalci na način, da bo PZS lahko izvedla vse s
pogodbo določene obveznosti.
SKLEP: IO KŠP se strinja s sklepom predsedstva PZS ter daje soglasje k sklepu predsedstva PZS 49/14,
da sklene pogodbo z generalnim sponzorjem slovenske reprezentance v športnem plezanju. Sklep
začne veljati, ko se IO KŠP seznani in strinja s končno vsebino pogodbe med PZS in generalnim
sponzorjem.
SKLEP: IO KŠP sprejme sklep, da vsi člani reprezentance, zaradi morebitnih nasprotji pri dogovorih in
sklepanju novih sponzorskih pogodb s PZS, sporočijo podatke (naziv, gosp. branža sponzorja in
seznam obveznosti do sponzorja) o sklenjenih pogodbah z osebnimi sponzorji. Po potrebi se
posamezne člane reprezentance z osebnimi sponzorji povabi na sestanek na PZS. Hkrati se vse člane
reprezentance opozori, da dosledno izvajajo pogodbene obveznosti do PZS/KŠP.
AD 3.
Člani IO KŠP so se seznanili s predlogom Izvršnega odbora VK PZS, da bi naj kandidati za nove vodnike
PZS od leta 2019 naprej ob prijavi na osnovni vodniški tečaj priložili tudi zdravniško potrdilo ustrezne
zdravstvene ustanove. Po razpravi je IO KŠP sprejel naslednji sklep.
SKLEP: IO KŠP se ne strinja z uvedbo obveznih predhodnih in obhodnih oz. občasnih zdravniških
pregledov za vse, ki se prijavijo na osnovno usposabljanje za strokovne kadre.
AD 4.
IO KŠP se je seznanil z informacijami o poteku projekta premična balvanska stena. Opravljen je bil
pregled športnih dvoran v Kranju in Škofji Loki (potencialni organizator tekem v balvanskem plezanju
DP) s strani zainteresiranih proizvajalcev plezalnih sten. KŠP čaka konkretne ponudbe, ostaja pa še
veliko odprtih vprašanj. V tej fazi IO KŠP ni sprejel nobenega sklepa.
AD 5.
IO KŠP predlaga, da koordinacijo in razporejanje sodnikov za tekme pod okriljem KŠP prevzame
strokovna služba PZS.
SKLEP: IO KŠP sprejme sklep, da koordinacijo in razporejanje sodnikov na tekmah pod okriljem KŠP
prevzame strokovna služba PZS.
AD 6.
IO KŠP se je seznanil s predlogom vrstnega reda podpore PZS za kandidature na razpisu Fundacije za
šport.
SKLEP: IO KŠP sprejem naslednji vrstni red podpore projektom za kandidature na razpisu Fundacije za
šport:
1. Obnova slovenskih plezališč za leto 2018
2. Rekreacijska plezalna stena PD Hakl
3. Telovadnica Ribnica na Pohorju

AD 7.
IO KŠP se je seznanil s posredovanim predlogom o starostnih normativih pri plezanju pol raztežajnih
smeri glede na posamezen naziv plezalca. Večinsko mnenje je bilo, da se pripravi celosten predlog
starostnih normativov oz. priporočil za plezanje pol raztežajnih smeri ter velikosti vadbenih skupin
glede na starost in stopnjo znanja. Izdelan predlog se posreduje v javno razpravo društvom, da
podajo pripombe.
SKLEP: IO KŠP je sprejel sklep, da se do konca aprila 2018 pripravi predlog v razpravi omenjenih
normativov oz. priporočil ter se jih posreduje v javno razpravo društvom.
AD 8.
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja se je končala ob 19. uri.

Zapisal: Jernej Peterlin

Načelnik: Aleš Pirc

