Datum: 6. 3. 2019

ZAPISNIK 03. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ALPINIZEM PZS
Zapisnik 03. redne seje Komisije za alpinizem PZS, ki je bila v sredo, 6. 3. 2019 v prostorih PZS v Ljubljani, Ob železnici 30a (sejna soba Grintovec) v Ljubljani.
Sejo je vodil načelnik komisije Peter Bajec. Zapisnik je napisal Peter Bajec. Na seji je bilo prisotnih pet članov od osmih.
Pričetek seje ob:
17:10

Konec seje ob:
19:00

Dnevni red:

Prisotni:

Opravičeno odsotni:

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

•
•

•
•

člani: Miha Habjan, Peter Bajec, Nejc Pozvek, Oto Žan, Matic Košir.
ostali: /

Jasna Pečjak
Blaž Navršnik

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

odgovoren

status/rok

opombe

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.

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.
18/5 Razno
f. Redefinicija izpitov za alpinista. Čemu so namenjeni, zakaj jih sploh imamo, … Spisati kratek dopis.
i.

j.

Analiza nesreč GRS, kjer so bili vpleteni alpinisti

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.
20/5 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.
21/10 Svedri v gorah

Miha Habjan

Alen Marinović
Peter Bajec

Alen Marinovič

Miha Habjan
Miha Habjan
Matjaž Šerkezi
Miha Habjan

Peter Bajec

do 4.6.2017

Rok 1.3.2017

Peter Bajec
je kodesk
pregledal in
bo napisal
poročilo.

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.
01/6 Regijski posveti KA PZS
Ideja je padla na plodna tla.
Glavna tema pogovora so težave na odsekih: članstvo, šole ... Večina ima podobne probleme. Posameznike je
težko motivirati za delo.
KA bo na osnovi zbranih idej in mnenj pripravila priporočila, sistem mentorstva inp. Več bi moralo biti
sodelovanja med odseki.

J. Pečjak

Jesensko srečanje načelnikov na PZS – zaključni posvet.

Oto Žan

Vzpostavitev platforme »Virtualni ferajn«.
Alpinisti veterani – dogovori za predavanje o alpinizmu nekoč in danes.
01/9 Spletni vodnik
Za celo Slovenijo, Oto Žan organizira sestanek s programerji.
Julijske Alpe; Kamnišk-Savinjske Alpe; Karavanke – vsako območje bi imelo svojega urednika. Glavni urednik.
02/2 SMAR
Konec leta potečejo pogodbe s člani SMAR. Komu podaljšati, novi člani na obzorju?
Kvaliteta akcij SMAR?
Sklep 2.2.1: Andreju Ježu se pogodba z novim letom ne podaljša.
02/3 Razpis za akcije 2019
Razpis pripravi Peter Bajec in gre v objavo do 16. 11. 2018.
Potrebno dopisati, da se organizira centralna odprava in da bo podprtih manj akcij.

M. Šerkezi
Oto Žan
O. Žan, M. Košir

POTRJENO
P. Bajec

POTRJENO

02/4 Odprava perspektivnih alpinistov
Odprava poteka brez posebnosti. Vodji sta Blaž Navršnik in Nejc Marčič.
Preveriti je potrebno plačila oz. kotizacije za odpravo.
02/5 Odprava 2020 s Fakulteto za šport
Predsedstvo PZS je bilo na Fakulteti za šport. Pod vodstvom Tadeja Debevca bo potekala odprava ob 100letnici FŠ in se bi ji pridružila KA PZS.

M. Šerkezi

POTRJENO
POTRJENO

M. Habjan

POTRJENO

O. Žan

POTRJENO

Število član, število mest za perspektivne, finančna konstrukcija, razpis.
Sklep 2.5.1.: KA PZS podpira idejo o skupni odpravi s FŠ.
Zadolžen Miha Habjan.
02/6 Zapisnik posvetov – končni
Zapisnik je pripravil Oto Žan. Posveti so se izkazali kot dobrodošli.
Virtualni ferajn.
Nesreče – ob registraciji dodamo obrazec vsem načelnikom.
Zapisnik je priloga zapisnika.
02/7 Projekt Slovenske stene
Matic Košir in Oto Žan sta bila na sestanku s predstavniki Planinske založbe in nimajo zadržkov glede
projekta.
Govor je bil tudi glede nastajajočega vodnika Tamar.
Pridobljene so tri ponudbe za postavitev platforme v okviru 4000 €. Do konca tedna se izbere izvajalca.
02/8 Svedrovci v gorah – kolumne
Potrebno je narediti rezime vseh kolumn in zaključiti razpravo. Razmisliti o delovni skupini referenčnih
alpinistov, ki bi pripravili predlog in bi bil osnova za revidiranje kodeksa.
Razmisliti o okrogli mizi na podelitvi dosežkov v vrhunskem alpinizmu in športnem plezanju (30. 1. 2019).
Določiti moderatorja (Nejc Pozvek).
02/9 Finančno stanje

do pomladi
2019

Finančni del KA poteka po predvidenem planu. Odpadle so določene akcije (odprave) namesto katerih so se
organizirale druge akcije (tabori). Kvalitetni vzponi in kategorizacija sta izplačana. Program Fundacije za šport
in Letni program športa MIZŠ sta v fazi poročil. Oddale so se vloge za Fundacijo za šport na razpis za leto
2019.
02/10 Usposabljanja
AI potekajo po planu. Zaključena sta bila oba sklopa.
Usposabljanje za alpiniste je zaključeno.
02/11 Vrhunski alpinisti zaposleni v državni upravi
Trenutno imamo zaposlene tri športnike: Luka Lindič, Luka Krajnc, Urban Novak.
NPZ usmerja zaposlitve. S strani OKS je prišla opozorilo, da zaposlitev ni stalna in da naj razmišljamo o
rednem menjavanju zaposlenih. Zaposlitev naj bo primarno ponujena mladim, neuveljavljenim alpinistom, ki
jo izkoristijo za uveljavitev in vzpostavitev ekonomske neodvisnosti. Z zaposlenimi se skliče sestanek še v letu
2018 in se jih seznani s temi dejstvi. Vsem trem se pošlje poziv, da pošljejo alpinistično aktivnost za leto 2018.
Razno
a. Razmisliti o predlogih za podelitev priznanja za življenjsko delo v alpinizmu: Danica Blažina in Stazika
Černič. Predlog, da Jure Čokl napiše nagovor.

M. Šerkezi

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

odgovoren

status/rok

03/1 Pregled zapisnika 2. seje
Sklep 2.1.1: Zapisnik 1. seje je soglasno potrjen.
03/2 Okrogla miza
Izpadla je dobro, sicer ni bilo izrečenega veliko novega. Splošno mnenje, da je pametno nadaljevati s tovrstnimi
okroglimi mizami.

POTRJENO

Sklep 3.2.1: Za naslednje leto se razmišlja o dry-toolingu v hribih pozimi. Kar se tiče vrtanja v hribih, je
potrebno narediti povzetek okrogle mize in ga dati na splet. Pripraviti besedilo morebitnih sprememb (pripravi
ga strokovna skupina - Nejc sestavi) in ga predstavi širši javnosti.
03/3 Odprave
- malo smo predebatirali prejete prijave in sklenili, da se naredi izračun po formuli in razdeli sredstva
med odpravarje, ko bo znana višina sredstev.

POTRJENO

opombe

03/4 Zbor načelnikov
Pripravljeni smo na zbor, pošlje se naj jim gradivo čimprej.
03/5 Projekti - slovenske stene
Zadeva teče, veliko področnih urednikov je že potrjenih in so pripravljeni delati. Dogovoriti bomo morali nek
način kompenziranja za tiste, ki bodo aktivno sodelovali pri urednikovanju - mogoče vrv na leto?
Sklep 3.5.1: Tabore za perspektivne alpiniste naj se organizira v koncih, ki so slabo pokriti. Cilj tega je, da
naveze naredijo opis in skico smeri, ki jih plezajo, fotko in vris v fotko ter predajo urednikom področja, da se bo
baza polnila s smermi. Preveriti kako je z gradivom za zimke vzpone - Kresal.
03/6 Izobraževanje
Odbor za izobraževanje je dal programe v presojo na ministrstvo. Modul sneg/led za nove alpinistične
inštruktorje bo izveden v marcu.
Naslednja seja KA PZS bo 12. 06. 2019.
Spodaj navedeni s podpisom potrjujem vsebino zapisnika. Sklepi zapisnika začnejo veljati takoj, ko zapisnik potrdijo vsi na seji prisotni člani IO KA PZS.
Zapisnik: Matjaž Šerkezi, načelnik IO KA PZS
Peter Bajec, načelnik IO KA PZS

Priloge:
-

