Datum: 23. 11. 2017

ZAPISNIK 22. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ALPINIZEM PZS
Zapisnik 22. redne seje Komisije za alpinizem PZS, ki je bila v četrtek, 23. 11. 2017 v prostorih PZS v Ljubljani, Dvorakova 9 (velika sejna soba) v Ljubljani. Sejo
je vodil načelnik komisije Miha Habjan. Zapisnik je napisal Matjaž Šerkezi. Na seji so bili prisotni štirje člani od sedmih.
Pričetek seje ob:
17:00

Konec seje ob:
20:00

Dnevni red:

Prisotni:

Opravičeno odsotni:

1. Pretekle aktivnosti in sklepi
2. Tekoče aktivnosti in sklepi

•
•

•
•
•

člani: Miha Habjan, Peter Bajec, Nejc Pozvek, Alen Marinović
ostali: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec, Oto Žan.

Blaž Gladek,
Boštjan Štor
Jasna Pečjak

LEGENDA: Novosti so označene s poševno pisavo in zamude v stolpcih z odebeljeno. Izvedene ali neaktualne zadeve so prečrtane in se izbrišejo iz zapisnika
naslednjega sestanka.

Ad. 1) Pretekle aktivnosti in sklepi
št. zadeve, naslov in opis
10/9 Razno
Ideja:
Za jesenski čas se pripravi posvete za alpinistične odseke po regijah.
Osnova za nadgradnjo vizije KA PZS, pridobiti informacije s strani odsekov. Potrebno je pripraviti smernice
delovanja KA, vizijo, kam gremo, kaj želimo ...
11/7 Razno
a. Okrogla miza na temo drytoolinga – predlog, da se jo organizira na festivalu gorniškega filma ali
ob drugi primerni priložnosti.
b. Potrebno urediti bazo podatkov alpinistov.
c. Tehnično strokovni odbor za usposabljanja (mejni primeri, kriteriji, časovnica ...).
d. Etični kodeks je potrebno dopolniti in prenoviti.

16/8 Usposabljanja KA PZS
Za AI se bi pripravil nov koncept usposabljanj.
Alpiročnik:
- poglavje Zgodovina – dogovor z A. Marinovićem.
- predlog za določiti višino plačila za administriranje Alpiročnika. Potrebno pripraviti predlog.
Administracijo je prevzel Mijo Kovačevič za plačilo ene vrvi na leto.
18/3 Alpiročnik in usposabljanja KA PZS 2017
Alpiročnik - že precej časa nazaj smo se menili, da je potrebna posodobitev, navsezadnje se po vsakih izpitih

odgovoren

Matjaž Šerkezi

status/rok

opombe

Rok 08/2015

Miha Habjan

Alen Marinović
Peter Bajec

A. Marinović

do 4.6.2017

Peter
Bajec je
kodesk
pregledal
in bo
napisal
poročilo.

pogovarjamo kaj je treba bolj jasno napisati, dodelati, popraviti ... Poleg tega se že več časa pogovarjamo o
dodatnih vsebinah ampak se mi zdi, da se nismo premaknili z mrtve točke.
V Alpiročnik je potrebno dodati teme: GRZS, ukrepanje ob nesrečah, prva pomoč, izrazoslovje. Pri nevarnostih v
gorah je potrebno dodati praktične primere. Plazovi – dodati CT in ECT metodo. Rok za dodajo je 1. marec
Razmisliti je potrebno o didaktičnem dodatku za inštruktorje.
18/3 Usposabljanja KA PZS 2017
Prenova usposabljanja iz programa alpinist bo aktualna, ko bo potrjen nov zakon o športu, kar se predvideva še
v letu 2017.

Alen Marinovič

Rok 1.3.2017

e. Kolumna KA – na spletu je potrebno urediti povezavo za objavljanje kolumn KA PZS.

Miha Habjan

do 4.6.2017

f. Redefinicija izpitov za alpinista. Čemu so namenjeni, zakaj jih sploh imamo, … Spisati kratek dopis.

Miha Habjan

18/5 Razno

i.

Analiza nesreč GRS, kjer so bili vpleteni alpinisti

j.

Še naprej se opravljajo pogovori za novega mentorja Smara, ko Marko Prezelj preneha z mentorstvom
(31.12.2017). Konkretno se opravljajo razgovori z Alešom Česnom. Če Aleš odkloni ponudbo za
mentorja oz. vodjo Smara ima KA na voljo še enega potencialnega kandidata – Tomaž Jakofčič.
20/3 SMAR
Poteka debata glede novega selektorja. Z Alešem Česnom se pogovorimo po vrnitvi z odprave.
Problematika članstva SMAR – težave, ki se pojavljajo po smrti Domna. Na akcije mora obvezno nekdo od
starejših alpinistvo kot mentor. Njihova naloga je, da najdejo svoj smisel, svoj način alpinizma.
20/5 Spletni vodnik
Peter Bajec je pripravil predlog spletnega vodnička. Predlog je priloga zapisnika. Potrebno je nastaviti finančno
konstrukcijo. Pogovoriti se s Petrom Podgornikom ali bi bil pripravljen biti vodja projekta.
20/9 Alpiročnik

Matjaž Šerkezi

Miha Habjan

Peter Bajec

Alpiročnik je potrebno seliti na strežnik PZS.
Alen Marinović predstavi problematiko zbiranja gradiva. S posamezniki se dogovori za pripravo gradiva, do
realizacije pa pride zelo težko.
Predlog za dogovor s KŠP, da se določene vsebine prestavi na skupno raven.
Skliče se sestanek s predstavniki KŠP glede skupnih vsebin pri usposabljanjih.

20/ Razno
a. V zbornikih se pojavljajo napake. Potrebno je pozvati člane, da te napake javijo na KA PZS. Pred izdajo
zbornika se pozove avtorje, da pogledajo prispevke in jih potrdijo.
b. Zbor alpinistov bo organiziral AO PD Jesenice.
c. Razpis za plezališča. Potrebno je preveriti ali se lahko opremlja tudi stare klasične smeri s klini.

d. Majice KA PZS.
21/2 Finance KA
Finančno poročilo, delno, je priloga zapisnika. Trenutno finančno stanje je v skladu z načrtovanim.
21/3 Prošnja Luke Stražarja za dodatna sredstva za odpravo Anapurna 2017
Luka Stražar je na KA poslal prošnjo za dodatno odobritev sredstev za odpravo Anapurna 2017 v višini 4000 €.
Po mnenju KA je odprava Anapurna resna odprava z realnimi cilji, prepoznana kot osrednja odprava z
izstopajočim ciljem. Odločitev KA je, da se obema članoma dodatno odobri vsakemu po 1500,00 €.
Sklep 21.3.1.: Odpravi Anapurna se dodatno odobri 3000,00 €.
21/4 Prošnja za sredstva za izdajo knjige Silva Kara
PZS je Silvo Karu donirala 500 € in možnost promocije in prodaje preko planinske založbe. KA za izdajo knjig
nima namenskih sredstev in kot komisija PZS ne more še dodatno podpreti izdaj avtobiografije, saj podpore ne
more upravičiti pri sofinancerjih.
21/5 SMAR
KA razmišlja o možnih kandidatih in spremlja mlade plezalce.
21/6 Spletna stran KA
Arhiv poročil se oblikovno predela na novo obliko obrazcev, tako da bodo enotna poročila na spletni strani KA.
21/7 Plani KA jesen 2017
- zaključiti kvalitetne vzpone,

Matjaž Šerkezi

POTRJENO

Alen Marinović
in Matjaž
Šerkezi

POTRJENO

Blaž Gladek
Matjaž Šerkezi
Nejc Pozvek

POTRJENO

POTRJENO

Oto Žan

POTRJENO

- zbornik KA,
- razpis akcije 2018.
21/8 Usposabljanja v KA
Alen Marinović se je javil po telefonu na temo usposabljanja in sodelovanja s KŠP. Potrebno pripraviti finančno
konstrukcijo in vsebinski koncept. Kotizacija ne sme biti previsoka.

Alen Marinović

KA načelno idejo podpira, potrebno pa je ostati v življenjskih okvirjih, ki ne bodo povečali kotizacije in časovno
podaljšali usposabljanja.
21/9 Posveti z načelniki AO
Posveti se razdelijo regijsko – štiri regije. Miha Habjan izpelje prvi posvet. Teme bi bile – vrtanje v gorah, novi
koncept usposabljanj, komunikacija z odseki. Prvi posvet bi bil v mesecu novembru. Na posvete se povabi
načelnike in zainterisirane posameznike.
21/10 Svedri v gorah
S strani Toma Česna je prišla pobuda, da bi v alpinističnih smereh uredili sidrišča na svedre.
Za KA je trenutno nesprejemljivo, da se bi alpinistične smeri, sploh klasike, začele opremljati s svedri. Gre za
velik poseg v tradicijo, ki zahteva tudi spremembo kodeksa – podobno kot če bi začeli vrtati smeri v peščenjakih
Aderšpaha, v UK itd.
Tema se predstavi na posvetih. Pripraviti je potrebno dopis v katerem se poda stališče KA. KA bo začela
racionalno debato o namestitvi svedrov v slovenskih gorah. Na to temo se napiše kolumna.
Jasna Pečjak je mnenja, da je potrebno čim prej doseči konsenz, sicer bodo stvari ušle iz nadzora.
21/11 Razno
a. Facebook – potrebno objavljati novice, ki imajo težo. Cilj je objaviti eno novico tedensko, preveriti možnost
da PZS novice objavlja Matej Ogorevc.

Oto Žan

Ad. 2) Aktivnosti in sklepi
št. zadeve, naslov in opis

odgovoren

status/rok

22/1 Pregled zapisnika 21. seje
Sklep 22.1.1: Zapisnik 21. seje je soglasno potrjen.
22/2 Finance KA

POTRJENO

opombe

Povzetek inšpekcijskega pregleda FŠO, kjer je bilo izpostavljeno, da usposabljanja niso predmet pogodbe med
PZS in FŠO in da se sredstva lahko porabijo izključno za člansko in mladinsko reprezentanco.
Potrebno bo razmisliti kako bodo v bodoče potekala usposabljanja (ali se poveča kotizacija, ali se inštruktorjem
krije samo stroške – dnevnica in kilometrina, ali se modificira program usposabljanj).
Pripravi se pregled kako imajo te stvari rešene ostale komisije PZS in nabor vseh možnih rešitev.
Akcije, ki so podprte s strani KA v okviru pogodbe FŠO so sofinancirane s 50%. Odprave bodo v bodoče s 100%
finančno potekale preko PZS. Se pravi, če je odobrenih 1000 €, se za odpravo z računa PZS za akcijo plača
stroške v višini 2000 €, vodja odprave na račun PZS vrne 1000 € razlike.
22/3 Usposabljanja
Alen Marinović predstavi nov koncept usposabljanj za AI. Poteka debata na temo usposabljanja in
sofinanciranja. Alen Marinović in Matjaž Šerkezi sta zadolžena, da pripravita predlog usklajen s finančnimi
smernicami.
22/4 Sestanki z načelniki AO po regijah
Nejc Pozvek je organizacijski vodja sestankov z načelniki. Namen sestankov je, da vsebine posredujemo
načelnikom odsekov. Odseke se obvesti z dopisom, da bodo potekali posveti. Prvi posvet bo na Štajerskem,
24.1.2017.
22/5 Akcije 2018
Razpis za akcije je bil objavljen. Pripravita se še razpis za perspektivne alpiniste in razpis za vodjo.
Poteka debata o novem selektorju SMAR.
22/6 Podelitev priznanj za vrhunske alpiniste
Izbor in gradivo se pripravita do 10. 1. 2018. Podelitev bo 31.1.2018 na GR v Ljubljani.

M. Šerkezi
A. Marinović

do 12/2017

M. Šerkezi

do 11/2017

N. Pozvek
M. Habjan

Priznanje za življenjsko delo se podeli dvema in sicer eno posthumno.
22/7 Razno
a. Na zboru načelnikov se preveri ali se spremeni višina prispevka za zbornik, ki je sedaj 4 € in se plača ob
registraciji na pavšal v višini 50 €.
b. Potrebno začeti razmišljati o viziji slovenskega alpinizma. Na Drive se odpre datoteko, kjer se zbira ideje.

Oto Žan

c. Potrebnih je več objav na profilu KA Fb. Ne sme se pozabiti odgovarjati na vprašanja.
č. Nejc Pozvek opozori, da določena poročila še vedno manjkajo in jih posamezniki kljub prošnjam ne pošljejo.
Potrebno najti način, da ljudje navodila spoštujejo.
Naslednja seja KA PZS bo XX.12.2017.
Spodaj navedeni s podpisom potrjujem vsebino zapisnika. Sklepi zapisnika začnejo veljati takoj, ko zapisnik potrdijo vsi na seji prisotni člani KA PZS.
Zapisnik: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS
Miha Habjan, načelnik KA PZS
Priloge:
-

/

