Datum: 03. 06. 2015

Zadeva: Zapisnik zbora načelnikov Komisije za alpinizem,
ki je bil v sredo 03. junija 2015, ob 17. uri v prostorih Mestne občine Kranj. sred13. marca 2013, ob
16.30 uri v prostorih Domžalskega doma v Domžalah. v sredo, 13. marca 2013,
Predstavitev prezentacije SMAR (Jasna Pečjak), ki je bila predstavljena na CAA v Bolzanu.
Predstavitev zavarovanja in članskih ugodnosti s poudarkom na zavarovanju za odprave (Damjan
Omerzu).
Uvodne besede načelnika Komisije za alpinizem Mihe Habjana. Trenutek tišine posvečen vsem, ki so
izgubili življenje v gorah.
Ad1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika ter verifikacijske
komisije.
Načelnik KA, Miha Habjan, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi:
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora
Tin Pelc (AO Domžale), Danilo Sedej (AO Idrija) – člana zbora
Sklep 1.1.:
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi:
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi.
Člana zbora – Tin Pelc (AO Domžale) in Danilo Sedej (AO Idrija)
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa:
Matjaž Šerkezi – zapisnikar,
Marko Makuc (AO Cerkno) in Sonja Živec (Obalni alpinistični klub) – overovatelja zapisnika,
Gregor Šetina (AO Novo Mesto) in Bojan Avguštin (Akademski AO Kozjak Maribor) – verifikacijska
komisija.
Sklep 1.2.:
Zbor je soglasno potrdil delovna telesa v predlagani sestavi.
Prisotni načelniki oz. namestniki odsekov/klubov: glej prilogo!
Ostali prisotni:
Miro Eržen – podpredsednik PZS
Jasna Pečjak - načelnica KGŠ
Člani KA: Alen Marinovič, Nejc Pozvek, Blaž Gladek, Peter Bajec
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Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi
Verifikacijska komisija je poročala, da je od 45 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 20.
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel z delom.

Ad 2/ Sprejem predlaganega dnevnega reda
Predsednik zbora je prebral predlagani dnevni red.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske
komisije,
2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
3. pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov,
4. poročilo o delu v letu 2014,
5. finančno poročilo za leto 2014,
6. plan dela za 2015,
7. finančni plan za 2015,
8. potrditev pravilnika Komisije za alpinizem PZS,
9. potrditev pravilnika Slovenske alpinistične reprezentance,
10. razno:
a. Potrditev novih članov KA PZS (Blaž Gladek, Nejc Pozvek in Alen Marinović).
b. Alpinistični sklad KA PZS.
Sklep 2.1.:
Zbor načelnikov je predlagani dnevni red soglasno sprejel.
Ad 3/ Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov
Zapisnik zbora načelnikov z dne 13. 3. 2014 je bil poslan vsem načelnikom odsekov.
Matjaž Šerkezi je na kratko preletel zapisnik in povedal, da so realizirani vsi sklepi.
Tomislav Aurednik (AK Slovenska Bistrica) postavi vprašanje glede zbornikov Slovenski alpinizem.
Miha Habjan, načelnik KA PZS: Zborniki so v zaključni fazi in bodo na odseke poslani konec leta 2015.
Gre za dve knjigi in sicer za 2011 – 2012 in 2013 – 2014.
Sklep 3.1.:
Zapisnik zbora načelnikov z dne 13. marca 2014 je bil soglasno sprejet.
Ad 4/ Poročilo o delu v letu 2014
Predsednik zbora je na kratko podal pregled dela za leto 2014.
Sklep 4.1.:
Poročilo o delu KA v letu 2014 je bilo soglasno sprejeto.
Ad 5/ Finančno poročilo za leto 2014
Poročilo, ki je priloga zapisnika je predstavil in obrazložil Matjaž Šerkezi.
Vprašanje glede 15% prispevka za strokovno službo.
Miro Eržen, podpredsednik je pojasnil, da gre za prispevek, ki ga vsaka komisija prispeva za delovanje
strokovne službe in administracije. Gre za 15 % od zneska, ki ga KA PZS prejme od virov
sofinanciranja.
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Vprašanje glede rezerve iz preteklih let – zakaj se ta ne porabi v celoti?
Predsednik zbora je podal odgovor, da KA PZS rezervo vsako leto črpa v dogovoru z vodstvom PZS in
v razumljivi višini.
Sklep 5.1.:
Finančno poročilo za leto 2014 je bilo soglasno sprejeto.
Ad 6/ Plan dela za 2015
Marko Prezelj na kratko izpostavi problematiko SMAR in skrb, saj se pojavlja težava pri izboru
alpinistov, saj je izbira skopa (malo alpinistov z referencami).
Vsekakor je pa SMAR pozitivna ideja za mlade in motivacijsko zelo zanimiva.
Matija Jošt opomni, da v plan dela dopišemo tudi v letu 2015 sofinancirane alpinistične odprave.
Sklep 6.1.:
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KA za leto 2015.
Ad 7/ Finančni plan za leto 2015
Plan dela, ki je priloga zapisnika, je bil pripravljen na podlagi prejetih sredstev s strani FŠO. Sredstva
od MIZŠ v letu 2015 še nismo prejeli oz. se je razpis zaključil pred kratkim in višina odobrenih
sredstev še ni znana. Takoj, ko prejmemo še omenjeni podatek bo IO KA PZS pripravil rebalans
finančnega plana KA PZS za leto 2015.
Janez Ziherl, AO PD Kranj: Ali je možno razširiti pogoje sofinanciranja odprav tudi na alpiniste, ki niso
ravno vrhunski, imajo pa veliko vzponov znotraj obdobja petih let?
Marko Prezelj na osnovi vprašanja načelnika AO PD Kranj predlaga, da se morda znotraj celotnega
zneska za odprave odvzame nek procent, ki se razdeli med odprave, ki niso sestavljene iz vrhunskih
alpinistov.
Peter Bajec predlaga, da se naj takšni člani prijavijo na akcije mladih perspektivnih alpinistov (skupni
tabori ...).
Miha Habjan poda idejo o podpori enega konkretnega cilja oz. odprave. O tem bo na IO KA PZS
potekala še debata pred razpisom za leto 2016.
Finančni plan je priloga zapisnika.
Sklep 7.1.:
Finančni plan za leto 2015 je bil soglasno potrjen.
Ad 8/ Potrditev pravilnika Komisije za alpinizem Planinske zveze Slovenije
Dopolnila oz. popravki:
1. člen, 2. odstavek: slovnična napaka srbi = skrbi
4. člen, 8. odstavek: se briše v celoti (dopolnilo 6. odstavka, 4. člena)
4. člen, 6. odstavek: se dopolni z Zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina načelnikov alpinističnih
kolektivov. Če ob napovedani uri zbor ni sklepčen, se zbor preloži za petnajst (15) minut. Nato prisotni
veljavno sklepajo. Zbor sklepa z večino prisotnih načelnikov.
7. člen, 1. odstavek: se dopolni sprejema pravilnik o delu alpinistične reprezentance, ki ga potrdi zbor
načelnikov.
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Sklep 8.1.: Pravilnik KA PZS je bil s predlaganimi dopolnili soglasno potrjen.
Ad 9/ Potrditev pravilnika Slovenske alpinistične reprezentance
Sklep 9.1.: Pravilnik Slovenske alpinistične reprezentance KA PZS je bil soglasno potrjen.
Ad 10/ Razno
1. Potrditev novih članov IO KA PZS PZS: Blaž Gladek - AO PD Kamnik , Nejc Pozvek - Posavski
alpinistični Klub in Alen Marinović – Šaleški AO.
Sklep 10.1.1: Novi člani IO KA PZS Blaž Gladek, Nejc Pozvek in Alen Marinović so bili soglasno
potrjeni.
2. Pojasnila in aktivnosti KA PZS in PZS glede predloga za ustanovitev alpinističnega sklada.
Komisija za alpinizem je na predlog Janka Humarja o ustanovitvi alpinističnega sklada za pomoč
otrokom v gorah umrlih alpinistov v mesecu novembru 2014 predsedstvu PZS podala predlog za
pristop in s tem možnosti sofinanciranja oz. štipendiranja otrok k Ustanovi sklada Okrešelj (GRZS). Od
takrat do maja 2015 so potekala številna pogajanja in dogovori z vodstvom sklada Okrešelj ter
tehtanja možnosti za razširitev kroga upravičencev. Pobuda je bila podprta tudi s strani Društev GRS
(GRS Kamnik). Končna odločitev Ustanove sklada Okrešelj je bila, da se krog upravičencev ne bo širil
na alpiniste oz. kot je to predlagano s strani PZS. Razlogi so:
- omenjena sprememba bi pomenila spremembo ustanovnega akta, saj je v njem navedena
humanitarna organizacija,
- nizke obresti in s tem tudi občuten upad sredstev sklada Okrešelj.
Predsednik sklada Miha Dolinar je PZS ponudil pomoč v primeru, da se bi KA PZS odločila za
ustanovitev alpinističnega sklada. Vsa stvar pa se ustavi pri finančnem polnjenju sklada. V primeru, da
bi vanj vsak registriran alpinist letno prispeval 5 €, kot je višina registracije, bi to na letni ravni
pomenilo cca. 5000 – 6000 €, kar pa bi zadostovalo zgolj za štipendiranje enega otroka, eno leto.
Seveda to ne pomeni, da je ideja s tem zaključena. KA in PZS si bosta še naprej prizadevali poiskati
druge možnosti.
Je pa potrebno jasno poudariti, da morajo alpinisti imeti ob odhodu na odpravo sklenjeno
zavarovanje (PZS za odprave, Global Rescue …) in biti člani A+ ali vsaj A. Praksa kaže, da imajo
alpinisti še vedno članarino S+Š ali B, katere premije ne pokrijejo stroškov reševanja v tujini.
Potrebno je poudariti, da tako članarina PZS, kot OEAV ali katera druga izključuje stroške reševanja
za alpinistične odprave in je pred odhodom potrebno skleniti dodatno polico.
3. Predlog Marka Makuca, AO Cerkno, da se Petra Podgornika predlaga za priznanje za pionirsko
delo na področju urejanja primorskih sten.
Predsednik zbora je pojasnil, da lahko Petra Podgornika za priznanje PZS predlaga matično planinsko
društvo, KA PZS pa bo predlog še dodatno podprla. Bilo je tudi povedano, da je KA oz. KOTG pred
časom Petru Podgorniku v celoti financirala profesionalni fotoaparat.
4. Tomislav Aurednik je predlagal skupno trženje obeh alpinističnih reprezentanc. Pojasnjeno
mu je bilo, da se tako vodstvo PZS kot IO KA PZS s tem intenzivno ukvarjajo. Problem pa je
majhen slovenski trg in trenutna ekonomska situacija.
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5. Alen Marinović, vodja usposabljanja je napovedal spremembe pri pogojih izpitov za alpiniste,
saj prijavnice pri veliko posameznikih vsebujejo zelo nekvalitetne vzpone. Predlog pogojev se
bo poslal do polovice junija 2015.
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 21. uri.
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS
Overovatelja zapisnika:
Marko Makuc (AO Cerkno) in Sonja Živec (Obalni AK)

Miha Habjan, načelnik KA PZS

Priloge:
- Finančno poročilo 2014.
- Poročilo o delu za leto 2014.
- Program dela 2015.
- Finančni plan 2015.
- Pravilnik KA PZS.
- Pravilnik Slovenske alpinistične reprezentance KA PZS.
- Zapisnik zbora načelnikov, 13. 3. 2014.
- Ustanova sklada Okrešelj (3×dokument)
- Lista prisotnosti.
- Predstavitev SMAR.
- Predstavitev zavarovanje.

