Številka: IO – 7 – 2018
Zapisnik seje Izvršnega odbora KŠP
Zaporedna št. seje:
Datum seje:
Kraj seje:
Začetek:

7
20.6.2018
Sejna soba PZS, Ob Železnici 30a, 1000 Ljubljana
17:00

Prisotni člani IO: Aleš Pirc, Jure Golob, Urban Primožič, Jernej Peterlin
Ostali prisotni: Tomo Česen, Jernej Lukša
Odsotni:
Dnevni red:
1. potrditev novega vodje sodniškega zbora
2. potrditev zapisnika zadnje seje IO
3. končni finančni načrt ( razporeditev sredstev) po rebalansu za 2018
4. nizka balvanska stena KŠP (pregled prispelih ponudb, možne alternative investicije)
5. standardi samostojnosti v plezališčih
6. nadaljnje delovanje IO KŠP po odstopu dveh članov
7. razno
AD 1.
Na sestanku sodniškega zbora komisije za športno plezanje z dne 30.5.2018 je bil izvoljen nov vodja
Sodniškega zbora Jernej Lukša, ki ga mora potrditi še IO KŠP.
Jernej Peterlin je izpostavil problem velikega števila pritožb na tekmovanjih za državno prvenstvo.
Razlog je oddaja pritožb brez pisnega formularja. Problem je treba prediskutirati med sodniki.
Jernej Lukša je poudaril vprašanje sodnikov glede plačila dela na balvanskih tekmah, kjer je ena
kategorija razdeljena na dva dni. Sodniki, ki bi sodili samo eno starostno skupino v kategoriji in za
polovično plačilo kategorije ni pošteno plačilo za čas, ki ga sodnik preživi na tekmi.
SKLEP: IO KŠP potrjuje novega vodja Sodniškega zbora Jerneja Lukša za mandat dveh let.
SKLEP: Sodniški zbor pripravi predlog poštenega financiranja dela sodnikov na tekmah DP.
AD 2.
Na zapisnik 6. redne seje IO KŠP s strani članov IO KŠP ni bilo pripomb.
SKLEP: IO KŠP zapisnik 6. seje IO KŠP.
AD 3.
Tomo Česen je predstavil spremenjen finančni načrt z upoštevanimi končnimi odločbami odobrenih
sredstev.
SKLEP: IO KŠP je po daljši razpravi sprejel finančni načrt za leto 2018.

AD 4.
Tomo Česen je predstavil situacijo glede premične stene. Predlagal je, da se namesto investiranja v
premično plezalno steno spodbudi lastnike komercialnih plezalnih sten, da organizirajo tekme
državnega prvenstva. V bližnjih prihodnosti se namreč obeta porast števila novih centrov.
SKLEP: Projekt premične plezalne stene se zaenkrat ustavi. V nadaljevanju se bo KŠP usmeril v iskanju
rešitve sofinanciranja tekem na komercialnih stenah, ki to dopuščajo.
AD 5.
Matevž Bizjak je pripravil osnutek standarda samostojnosti v plezališčih. Tomo Česen je na predlog
pripravil seznam pripomb in predlogov na osnutek in ga posredoval nazaj Matevžu. Jernej Peterlin je
izrazil skrb glede pravne podlage izdanega standarda. Predlagal je, da se pred sprejetjem končne
oblike standard da v pregled pravniku. Tomo je podal predlog, da se pred sprejetjem standarda
samostojnosti pošlje predlog vsem klubom. Jeseni bi se nato organiziralo odprto sejo s klubi na to
temo.
SKLEP: KŠP pridobi končni osnutek s strani Matevža Bizjaka. Osnutek nato pošlje v pregled vsem
klubom. Jeseni se organizira odprta seja, kjer bi se sestali KŠP in klubi. Skupaj se bo oblikoval predlog,
ki bo pred končnim sprejetjem dal v pregled še glede pravne podlage.
AD 6.
V zadnjem obdobju je v IO KŠP prišlo do dveh odstopov. Po odstopu Janeza Hafnerja in Lorina
Moscha je IO KŠP sestavljen iz načelnika in treh izvoljenih članov Izvršnega odbora in strokovnega
sodelavca KŠP. Člani IO KŠP so se strinjali, da se na naslednjem zboru KŠP okrepi članstvo v IO KŠP za
boljše delovanje.
SKLEP: IO KŠP bo v jeseni začel z aktivnim iskanjem novih članov IO KŠP, ki bodo lahko izvoljeni na
naslednjem zboru KŠP v začetku leta 2019.
AD 7.
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja se je končala ob 19.40 uri.
Zapisal: Urban Primožič

Načelnik: Aleš Pirc

