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Zadeva: Zapisnik zbora načelnikov Komisije za alpinizem, 
 
ki je bil v  torek 21. junija 2016, 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,  
Uvodne besede načelnika IO 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 IO KA, Miha Habjan, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi: 
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora 
Anton Gregorčič (Akademski AO), Mitja Kovačič (BricAlp) – člana zbora 
 
Sklep 1.1.: 
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi: 
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi. 
Člana zbora – Anton Gregorčič (Akademski AO) in Mitja Kovačič (BricAlp) 
 
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa: 
Matjaž Šerkezi – zapisnikar, 
Rok Zaletel (AO Železničar) in Peter Sotelšek (Posavski AK) – overovatelja zapisnika, 
Tomislav Aurednik (AK Slovenska Bistrica) in Matevž Jerman (AO Ljubljana-Matica) – verifikacijska 
komisija. 
 
Sklep 1.2.: 
Zbor je soglasno potrdil delovna telesa v predlagani sestavi. 
 
Prisotni načelniki oz. namestniki odsekov/klubov:  glej prilogo! 
 
Ostali prisotni: 
Bojan Rotovnik – predsednik PZS 
Franci Ekar – predstavnik alpinistov veteranov 
Jasna Pečjak - načelnica IO KGŠ 
Člani IO KA: Alen Marinovič, Nejc Pozvek, Peter Bajec 
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi 
 
Verifikacijska komisija je poročala, da je od 42 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 15.  
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel z delom.  
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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 2015, 
5. finančno poročilo za leto 2015, 
6. plan dela za 2016, 
7. finančni plan za 2016, 
8. razno. 

 
Sklep 2.1.: 
Zbor načelnikov je predlagani dnevni red soglasno sprejel. 
 
Ad 3/ Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov 
Zapisnik zbora načelnikov z dne 3. 6. 2015 je bil poslan vsem načelnikom odsekov.  
Matjaž Šerkezi je na kratko preletel zapisnik in povedal, da so realizirani vsi sklepi. 
 
Sklep 3.1.:  
Zapisnik zbora načelnikov z dne  3. junij 2015  je bil  soglasno sprejet. 

 
Ad 4/ Poročilo o delu  v letu 2015 
Poročilo je na kratko podal načelnik IO KA PZS Miha Habjan. Pri tem je izpostavil, da je IO KA zelo 
aktiven, iz omenjenega je bilo tudi sedem sej. Izpostavil je tudi nove pogoje za alpiniste. Na to temo 
je bilo kar nekaj razprav znotraj članov IO in ob prijavi se je videlo, da pogoji niso zahtevni. Ugotavlja 
se pa, da še vedno šepajo zimski vzponi. Zaključili smo s prvo generacijo SMAR, ki je bila izredno 
močna. Zaključen je bil projekt logotipa KA PZS. V letu 2015 je zaživela članska alpinistična 
reprezentanca. Izpostavi državna odlikovanja Marka Prezlja, Toma Česna in Bojana Pollaka, ki so jih 
prejeli 20.6.2016 pri predsedniku RS. Alpinistični sklad – o njem se še vedno razmišlja in išče 
možnosti, ostati pa moramo realni. Vsekakor je pa to projekt v naslednjih letih. 
 
Sklep 4.1.: 
Poročilo  o  delu KA v letu 2015 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 5/  Finančno poročilo za leto 2015 
Poročilo, ki je priloga zapisnika je predstavil  in obrazložil Matjaž Šerkezi.  
 
Sklep 5.1.: 
Finančno poročilo za leto 2015 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 6/  Plan dela za 2016 in 2017 
Plan dela za leto 2016 je podal načelnik IO KA Miha Habjan. Prepad med komisijo na odseki je zadnja 
leta velik, kar je tudi vidno iz prisotnosti na zboru. Brez načelnikov komisija ne more doseči prave 
komunikacije z ostalimi člani in se bojimo, da se bo ta trend nadaljeval v negativno smer. Pada tudi 
zanimanje za alpnistične tabore in tečaje. Vse to potegne posledice tudi na ostalo dejavnost – manj 
finančnega priliva, manj kategoriziranih ...  
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Za povezavo s člani je bil odprt Facebook profil KA PZS. Namen je informiranje predvsem mlajših 
članov. V fazi realizacije so tudi majice KA PZS.  
 
Zbornik Slovenski alpinizem je v tisku in bo na voljo v tem tednu. V bodoče je predlog, da bi bil 
zbornik samo v spletni obliki – PDF. Natisnili bi manjše število izvodov, ki bi jih poslali odsekom. 
 
Načelniki se načeloma s tem ne strinjajo in so mnenja, da je vseeno bistveno drugače v roke prijeti 
tiskano verzijo. 
 
Nadgradnja Alpiročnika z določenimi vsebinami. Štrije novi kandidati za SMAR. Razpis za tabore – 
poziv načelnikom, da pozovejo svoje člane, da se prijavijo. 
 
Matevž Jerman izpostavi težavo, da se ne pozna datumov za tabore in se potem planirajo v teh 
terminih določene društvene dejavnosti. Pripomba je vmesna in IO KA mora v prihodnosti rešiti 
problematiko planiranja v naprej. 
 
Razpis za akcije bo objavljen že v jesenskem času. Načrtuje se odprava za perspektivne alpiniste.  
 
Sklep 6.1.: 
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KA za leto 2016 in 2017. 
 
Ad 7/ Finančni plan za leto 2016 
Finančni plan je priloga zapisnika. 
 
Sklep 7.1.: 
Finančni plan za leto 2016 je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 8/ Razno 
Bojan Rotovnik, predsednik v imenu vodstva Planinske zveze Slovenije pozdravi prisotne. Izpostavi 
alpinizem in vprašanje ali je alpinizem športna panoga?! Gre za večno dilemo v športni sferi, kjer 
morajo predstavniki PZS alpinizem vedno znova zagovarjati. Gre za edino športno panogo, ki nima 
tekmovalnega sistema. V pripravi je nov zakon o športu. Ponovno je v načrtu, da se odpre pravilnik o 
kategorizaciji. Pri tem moramo biti preudarni in si ne smemo privoščiti nastavitev kriterijev, ki bi 
omogočali podvojitev razredov kategorizacije. Vse to je podlaga za sofinaciranje planinstva-alpinizem 
kot športne panoge. Pohvali dejstvo, da se je uradno formirala članska alpinistična reprezentanca.  
Projekt Erazmus+ - večkratne aktivnosti za alpiniste v obdobju treh let. 
 
Pohvali povečan utrip IO KA, ki je zaznan z aktivnostjo in sodelovanjem z vodstvom PZS. Slovenski 
alpinizem je prepoznan tudi v tujini, smo mednarodno poznani. Predsednik države RS je včeraj podelil 
štiri državna odlikovanja in med njimi so prejemniki kar trije alpinisti (Bojan Pollak, Tomo Česen in 
Marko Prezelj).  
 
Franci Ekar je kot alpinist veteran pozdravil prisotne na zboru. Izrazi skrb nad novim zakonom o 
športu, ki se na nek način kažejo tudi preko velikih športnih projektov v državi. Brez promocije, 
aktivnosti ... alpinizem ne more preživeti. Dotakne se problematike omejevanja gibanja v naravi, 
vstopninami in o tem mora razmišljati tudi alpinizem.  
 
Miha Zupin (AO PD Kranj):  

- Zadnji dve leti ni bilo usklajevalnega seminarja za alpiniste. Alen Marinović pojasni, da ko je 
bil pripravljalni seminar le ta ni dosegel pravega efekta. Namen inštruktorjev po odsekih in 
licečnih seminarjev je ravno v tem, da so sposobni usposobiti posameznike v odsekih. 
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Pripravljalni seminar v tem trenutku nima smisla saj je celoten sistem nastavljen tako, da 
omogoča zadostno usposobljenost posameznika. 

- Izpostavi neusklajenost inštruktorjev – predlaga usklajevalni seminar za inštruktorje. Alen 
Marinović – za inštruktorje je licenčni seminar. Vsako leto se skuša pomlajevati ekipo. Je pa 
katastrofa če že pogledamo današnjo prisotnost na zboru in neodgovornost načelnikov, da se 
zbora ne udeleži. 

- Subjektivno mnenje inštruktorjev. Merodajen je Alpiročnik, inštruktorji pa bi morali biti v 
nekih okoliščinah enotni. Alen Marinović – subjektivnost inštruktorjev je vedno prisotna. Iz 
tega razloga se vsakega kandidata posebej obravnava na analizi in noben kandidat ne opravi 
izpita zgolj na podlagi ene napake in mnenja enega inštruktorjev. 

- Alpiročnik je potrebno uskladiti in odpraviti napake. Napake so poslane in se ne odpravijo. 
Alen Marinoć – glede alpiročnika se zavedamo, da ima napake in se dela na odpravljanju le 
teh. 

- Predlog, da se k sodelovanju povabi alpinistične inštruktorje iz vseh odsekov, kar bi 
pripomoglo k boljšemu sodelovanju odsekov in informiranju. 

 
Miha Habjan se zahvali vsem, ki posredujejo kakšno pripombo na IO KA. Teh je pa zelo malo.  
 
Matevž Mrak (AO Radovljica) – težava je v tem, da se zna zgoditi, da v odseku ne bodo imeli več 
nobenega inštruktorja. Zdi se mu, da je zahtevnost oz. nivo previsok.  
Alen Marinović pojasni, da gre za iskanje na poligonu kjer je zakopanih sedem žoln. Ni časovne 
omejitve in se ocenjuje pristop.  
 
Sklep 8.1.1: Zbor alpinistov v letu 2017 bo pod organizacijo AO PD Jesenice.  
 
Sklad plezališč – ustanavlja se sklad plezališč kamor bo lahko vsak prispeval po svojih močeh in iz 
katerega se bo nadzorovano sofinanciralo k obnovi plezališč. KA PZS bo pri tem aktivno sodelovala. Iz 
tega sklada se bodo sofinancirala tudi drytoolišča.  
 
Novi zakon o TNP v sklopu katerega so napovedane določene omejitve gibanja izven ustaljenih poti, 
opredeljene so tudi določene mirne cone kjer je gibanje omejeno. Bojan Rotovnik je pojasnil, da se je 
Planinska zveza Slovenije aktivno vključevala, enako velja za Komisijo za alpinizem in pri tem dosegla 
veliko. PZS je organizirala delovno skupino, ki bo pripravila smernice glede novega zakona TNP. 
 
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 19. uri. 
 
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS 
 
Overovatelja zapisnika:                                                                                                                 
Rok Zaletel (AO Železničar) in Peter Sotelšek (Posavski AK)  

Miha Habjan, načelnik IO KA PZS 
 
 
Priloge: 

- Finančno poročilo 2015. 
- Poročilo o delu za leto 2015. 
- Program dela 2016 in 2017. 
- Finančni plan 2016. 
- Zapisnik zbora načelnikov, 3. 6. 2015. 
- Lista prisotnosti. 
- Akcije KA PZS – ovrednotenje in dopis (2×). 
- Dopis načelnikom. 


