Datum: 18. 11. 2019

ZAPISNIK 06. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ALPINIZEM PZS
Zapisnik 06. redne seje Komisije za alpinizem PZS, ki je bila v četrtek, 18. 11. 2019 v prostorih PZS v Ljubljani, Ob železnici 30a (sejna soba Triglav) v Ljubljani.
Sejo je vodil načelnik komisije Peter Bajec. Zapisnik je napisal Matjaž Šerkezi. Na seji je bilo prisotnih sedem članov 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, Jasna Pečjak, Nejc Pozvek, Oto
Žan, Matic Košir in Alen Marinović
ostali: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec

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.
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.
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Število član, število mest za perspektivne, finančna konstrukcija, razpis.
Sklep 2.5.1.: KA PZS podpira idejo o skupni odpravi s FŠ.
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Zadolžen Miha Habjan.
04/2 Zapisnik - Okrogla miza na temo vrtanja
Osnova bo sprememba kodeksa. Pripraviti je potrebno predlog in ga poslati v javno obravnavo.
Potrebno pripraviti priporočila za vrtanje smeri (Nejc Pozvek, Andrej Grmovšek).
Pripraviti je potrebno stališče KA in ga objaviti na spletu.
Mihi Habjanu se pošlje predloge za stališče KA glede vrtanja.
04/3 Mednarodni alpinistični tabor
Miha Habjan je bil na sestanku CAA, kjer je dobil idejo, da bi organizirali mednarodni alpinistično tabor. Iz
vsake države bi povabili 4 do 5 alpinistov z mentorjem.
04/4 Slovenske stene
Projekt teče brez težav. CGP je postavljen. V tem trenutku je v teku programiranje.
05/3 Usposabljanja
Izpiti za alpiniste so zaključeni. Čakajo se še poročila za izpitne ture.
Diskusija ali še nadaljevati z izpitnimi turami. Predlog, da se naredi nabor izpitnih tur iz katerega si kandidat
izbere turo, ki jo bo opravljal. Predlog, da se za mnenje vpraša vse, ki vodijo izpitne ture in se gre z diskusijo
na zbor načelnikov.
Alpiročnik
Alen Marinović predlaga Petra Robiča, da se vsebinsko ukvarja z Alpiročnikom. Člani KA nimajo zadržkov.
Plačilo za delo je plezalna vrv po oddanem poročilu.
Seminar za AI je bil izveden. Poročilo je bilo oddano.
Alpinistični inštruktorji – seminar je zaključen. Poiskati bo treba novega vodjo.
Kvalitetni vzponi skupaj z razpisom za vrhunske dosežke v alpinizmu.
Razpis za akcije 2020.

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:
-

