ZAPISNIK
10. seje alpinistične sekcije Posavskega alpinističnega kluba

V četrtek, 21.decembra 2017, v prostorih Posavskega alpinističnega kluba v Krškem, ob 19. uri.
Prisotni: Gorazd Pozvek, Peter Sotelšek, Sandra Voglar, Jernej Špiler, Maja Stopar, Tanja Tušek
Sotelšek, Arno Koštomaj, Andrej Trošt, Sandi Vegelj, Igor Dular, Grega Cerjak in Mitja Kolman.
Opravičeno odsotni: Nejc Pozvek in Matjaž Kužner.
V uvodu smo se na predlog Gorazda dogovorili, da se dnevni red malo razširi in sicer v smislu
izboljšanja dela alpinistične sekcije. Tako je bil sprejet naslednji
Dnevni red:
1.
2.
3.

Plan skupnih tur, predavanj in ostalih akcij sekcije.
Izobraževanje in delo sekcije.
Razno.

K 1. točki
Najprej je Gorazd naredil uvod v sestanek v zvezi z delovanjem sekcije, in sicer da je potreben
prispevek vseh članov, da se bodo aktivnosti povečale in delo izboljšalo. Dogovorili smo se, da bo
Gorazd pomagal Mihi, da si bo tako pridobil izkušnje kot alpinistični načelnik. Skupaj smo naredili
plan dela za leto 2018, ki je priloga tega zapisnika. Prav tako smo se dogovorili, da bo organizacijo
predavanj in predvajanja filmov prevzel Gregor Cerjak.
1. SKLEP:
Sprejme se Plan dela alpinistične sekcije za leto 2018, ki se objavi na spletni strani. Za vsako
akcijo je določen organizator, ki bo poskrbel za realizacijo, načelnik pa bo skrbel, da se
akcije ustrezno izpeljejo.
Za organizacijo predavanj in predvajanja filmov skrbi Grega Cerjak.

K 2. točki
Pri drugi točki smo obravnavali izobraževanje v alpinistični sekciji. Dogovorili smo se, da bo načelnik
naredil spisek aktivnih članov, za katere se analizira, kaj lahko v sekciji že delajo in za kaj lahko
prevzamejo odgovornost. Dogovorili smo se tudi, da se tistim pripravnikom, ki so najbližje k izpolnitvi
pogojev za pristop na izpit za alpinista, nudi podpora, da opravijo potrebne vzpone. Prav tako se
pospeši zaključek alpinistične šole, kjer so ostali še trije člani. Po daljši razpravi smo sprejeli
2. SKLEP:
Pospeši se zaključek AŠ, s tem da se izvede tudi zimski del in spomladi izpiti.
Udeležba obnovitvenega seminarja za AI ni potrebna, saj imajo vsi inštruktorji (Nejc,
Sandra in Gorazd) veljavno licenco.

K 3. točki
Razpravljali smo o objavah v medijih, saj se premalo piše o naši aktivnosti. Dogovorili smo se, da
moramo vsi člani aktivneje sodelovati pri pošiljanju podatkov o vzponih. Prav tako pa smo se
dogovorili
3. SKLEP:
Maja Stopar prevzame nalogo, da bo objavljala v medijih o aktivnostih naše sekcije.

Načelnik alpinistične sekcije:
Miha Kozmus








AI: Sandra Voglar, Nejc in Gorazd Pozvek.
Aktivni alpinisti: Peter Sotelšek, Matej Zorko in Arno Koštomaj.
Aktivni pripravniki: Miha Kozmus, Jernej Špiler, Simon Poznič, Goran Butkovič, Mitja Kolman,
Sandi Vegelj, Mitja Voglar, Tjaša Zakšek, Igor Dular, Boštjan Prosenik, Marko Zakšek in Andrej
Trošt, ki ni pripravnik vendar ima izkušenj več od vseh pripravnikov.
Tečajniki: Bojan Zorko, Matjaž Kužner in Gregor Cerjak.
Ostali: Maja Stopar, Tanja Tušek Sotelšek, Blaž Likovič in Špela Gerjevič.

