Друга редовна седница Комисије за Алпинизам

9.12.2018г.

Почео у 9:15ч
Овчар Бања
Присутни:
1. Војислав Шкрбић Председник КА АО Шабац
2. Славиша Илић АО Каблар Чачак
3. Предраг Загорац АО Београд
4. Слободан Жарковић АО Авала Београд
5. Ненад Трипковић АО Јастребац Крушевац
6. Саша Пантелић АС Ниш
7. Обрад Кузељевић АО Нови Сад
8. Цалберт Карољ АС Спартак Суботица
Пошто је Председник констатовао да за седницу има кворум 8 од 9 чланова КА
предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са прве седнице КА
2. Одржане акцује у 2018 и наредне акције из плана за 2019
3. Додела звања и овере звања
4. Израда ИД картица
5. Израда диплома за стечена звања
6. Допуна Правилника за опремање смери
7. Разно - Предлог Кукијев за доделу звања Николићу
Дневни ред је једногласно усвојен.Затим се прешло на рад по дневном реду.
1. Председник је отворио дискусију о записнику са предходне седнице КА.
Пошто се нико није јавио за дискусију ставио је на гласање записник са предходне
седнице КА.
Записник је једногласно усвојен.
2. Председник је образложио да су због мањка средстава и због објективних околности
организоване само три акције из плана и предложио да се у 2019 у зависности од
одобрених средстава финансирају само традиционални табор у Горњаку и камп за
младе а ако буде још расположивих средстава да се о томе накнадно одлучује а да
одсеци организују акције по усвојеном плану и да са тих акција доставе извештаје КА.
После дискусије у којој су учествовали сви пристни донета је одлука:
ДА одсеци организују планиране акције и извештаје достављају КА а КА те
извештаје објављује на сајту ПСС-а

3. Председник је образложио да збг кашњења око уноса података у постојећи програм
немамо довољно података за оверу звања и отворио дискусију по овој тачци дневног
реда:
Дискусија је почела прво око унапређења постојећег програма кроз предлоге да се
Драгану прошаљу примедбе и предлоге за унапређење програма, предложено је да се
пошаље упутство за попуњавање картона, предложено је да се ревидира база попетих
смери, Пеђа Загорац предлаже да се конкурише за израду новог програма.
На крају су донете одлуке:
Предраг Загорац да контактира Драгана Милошевића и са њим договори спајање
програма који има АОБ и Драгановог програма.
До краја недеље сви одсеци да пошаљу збирне извештаје у КА.
После завршених течајева организатор шаље извештај КА а на прописаном
обрасцу извештај Комисији за Образовање.
Одсеци и секције шаљу захтев за доделу звања Комисији за Алпинизам
4. Председник је образложио потребу израде ИД картице која би садржала основне
податке и звање, картица би важила 5 година уз лепљење маркице за сваку годину, у
случају напредовања мењала би се картица а матични број би остао исти, картицу би
требало везати са додатним осигурањем јер је проблем са станим осигурањима код
наплате осигурања јер домаће осигуравајуће куће не врше осигуравање екстремних
спортова а за наплату је потребно прибавити потврде за то.
Одлука:
За идућу годину израдити ИД картице.
5. Израда диплома за стечена звања:
Цобе предлаже да задржимо идејно решење старих диплома само да се приправничка
звања поделе на Алпинистра Млађи Приправник и Алпиниста Старији Приправник.
Одлуке:
Жарковић Слободан се обавезује да организује штампање диплома у тиражу
према извештају из 2018 године о чему ће се одлучити на следећем састанку КА.
Дипломе додељивати на крају пењачке сезоне.
Уверења о завршеним обукама траже кандидати од комисије за образовање ПССа
6. Допуна Правилника о опремању смерова на територији републике Србије усвојеног
2015г.
Предлог о допуни чланова 10 и 11 и да се дода члан 12 достављен је у позиву.
Предлог је једногласно усвојен.
7. Разно:
Обрад Кузељевић је предложио да се Николићу из полиције додели звање Алпиниста
Старији Приправник и донео документацију уз образложење.
Одлука:
Николић прво треба да се учлани у планинарску организацију а пошто је из
Ниша да контактира Сашу Пантелића.

Предлог о измени и допуни Правилника за доделу звања Алпиниста, Правилника за
организовање течаја за зваеа Алпиниста Млађи Приправник и Алпинистичког
правилника.
Одлука:
Пустити на мејлинг листу ове правилнике и давати предлоге за измене и допуне.
Седница завршена у 10:30
Записничар Хелена Ламбић

