Datum: 31. 8. 2020

ZAPISNIK 09. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ALPINIZEM PZS
Zapisnik 09. redne seje Komisije za alpinizem PZS, ki je bila v ponedeljek, 31. 8. 2020 v prostorih PZS v Ljubljani, Ob železnici 30a (sejna soba Triglav) v
Ljubljani. Sejo je vodil načelnik komisije Oto Žan. Zapisnik je napisal Matjaž Šerkezi. Na seji je bilo prisotnih šest članov od osmih.
Začetek seje ob:
17:00

Konec seje ob:
20:00

Dnevni red:

Prisotni:

Opravičeno odsotni:

1. Pretekle dejavnosti in sklepi
2. Tekoče dejavnosti in sklepi

•

•
•
•

•

člani: Nejc Pozvek (preko spleta), Oto Žan, Blaž Navršnik, Jasna
Pečjak in Alen Marinović
ostali: Kazimir Drašlar, Luka Stražar, Matjaž Šerkezi, strokovni
sodelavec

Matic Košir
Miha Habjan
Peter Bajec

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 dejavnosti in sklepi
št. zadeve, naslov in opis

odgovoren

status/rok

opombe

št. zadeve, naslov in opis

odgovoren

status/rok

opombe

Ad. 2) Dejavnosti in sklepi

09/1 Pregled zapisnika 8. seje
Sklep 9.1.1: Zapisnik 8. seje je soglasno potrjen.
09/2 Projekt slovenske »ENSE«
Kazimir Drašlar predstavi idejo, ki je nastala na osnovi knjige Plezalna tehnika.
Osrednja institucija za šolanje kadrov po Sloveniji za alpiniste.
Šolanje po vzoru francoske ENSE.
Razmislek ali se gre v ta projekt. Nosilec bi bila PZS.
Sedež bi bil vezan na Slovenski planinski muzej.
Nejc Pozvek idejo pozdravlja v obliki vsebine.
Finančni viri, idejni projekt …???
Kadrovsko bi bili združeni PZS, GRZS, ZGVS …???
Blaž Navršnik – Kaj bo ta »ENSA« prinesla, kaj je cilj?!
09/2 Alpinistični arhiv
Arhiv alpinizma Francija Savenca. Na sestanku z njim sta bila Oto Žan in Jasna Pečjak.
Vodstvo PZS je glede tega seznanjeno. Franci Savenc je obljubil, da se bo arhiv izročil SPM.
Predlog sestanka v sestavi predsednik PZS, Oto, Jasna in Franci.
09/3 Projekt Mladi alpinisti – Luka Stražar
Luka Stražar je poročal, da je bilo prijav preko spleta preko 40. Dokončno se jih je potrdilo 25. Prvi dan so bili v
Kotečniku, drugi dan vzpon na Brano.
Ugotavlja se, da gre za čisti pilotni projekt. Poudarek za naprej je na mentorstvu. Kako osebne cilje povezati z

POTRJENO

usmeritvami.
Ideja, da v projektu ostanejo dve (2) leti.
Pogodba. Poročila; osnutek.
09/4 Usposabljanja, Alpiročnik, programi usposabljanja
Alpiročnik - Problem je finančni vir. Alen Marinović pripravi finančni načrt. Avtorje je potrebno nagraditi.
Usposabljanje – alpinist vaditelj (20 obveznih ur po Zakonu o športu se bi dodalo na izpite in s tem nadgradnja
na naziv alpinist vaditelj; športno treniranje-strokovni sodelavec I. stopnje).
Sklep 9.4.1: Pripravi se različice za dodaten osnovni seminar, ki bo nadgradnja programa alpinist na alpinist
vaditelj. Pripravi se finančna konstrukcija.

A. Marinović, N.
Pozvek, M.
Šerkezi

Oktober 2020

09/5 Tabori
Tabor se izvede v jesenskem terminu glede na razmere.
09/6 Slovenske stene
Projekt teče. Urejeni izvozi v PDF. Navodila za vnašanje smeri.
09/7 Slovenske klasike
Klini so bili kupljeni in jih je Miha Habjan že razdelil. Potrebno je zagotoviti poročilo. Miha Habjan naj pripravi
finančni plan.
Sklep 9.7.1: KA podpre nakup dveh vrtalk in svedre, vrvi dinamične in statične v znesku 2500 €.
09/ Razno
a. Predlog za svečano listino za Ivana Janka Mirnika. Predlog je pripravil Kazimir Drašlar.

POTRJENO

Naslednja seja KA PZS bo dd. mm. 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, strokovni sodelavec

Oto Žan, načelnik IO KA PZS

Priloge:
-

