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Zadeva: Zapisnik zbora načelnikov Komisije za alpinizem, 
 
ki je bil v  torek 20. marca 2018, ob 17. uri v prostorih Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30a, 
Ljubljana. 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. 
 
Načelnika IO KA, Miha Habjan, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi: 
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora 
Marta Krejan (AK Ravne na Koroškem) in Miha Zupin (AO Kranj) – člana zbora 
 
Sklep 1.1.: 
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi: 
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi. 
Člana zbora – Marta Krejan (AK Ravne na Koroškem) in Miha Zupin (AO Kranj) 
 
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa: 
Matjaž Šerkezi – zapisnikar, 
Danilo Sedej (PK Idrija) in Boris Bokavšek (AO LJ- Matica) – overovatelja zapisnika, 
Sonja Živec (Obalni AK) – 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. 
Jože Rovan – načelnik KTK PZS in kandidat za predsednika PZS. 
Kazimir Drašlar – predsednik Odbora alpinistov veteranov. 
Jasna Pečjak - načelnica IO KGŠ. 
Člani IO KA: Nejc Pozvek, Peter Bajec, Miha Habjan in Oto Žan. 
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi. 
 
Verifikacijska komisija je poročala, da je od 42 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 21.  
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 2017, 
5. finančno poročilo za leto 2017, 
6. plan dela za 2018 in 2019, 
7. finančni plan za 2018, 
8. volitve načelnika in članov IO Komisije za alpinizem PZS, 
9. 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 14. 4. 2017 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  14. aprila 2017  je bil  soglasno sprejet. 

 
Ad 4/ Poročilo o delu  v letu 2017 
Izpostavljene so bile določene odprave, ki so v letu 2017 potekale brez uradnih dovoljenje. KA PZS se 
s takšnim načinom ne strinja, saj meče črno luč na celotno organizacijo in bo morebitne kršitve v 
prihodnje sankcionirala na način, da bodo odvzeta odobrena sredstva odpravi oz. bo takšen način 
tudi izpostavila. Kar nekaj odprav je odpadlo, nekatere med njimi brez pravega razloga, kar kaže na 
neresnost prijaviteljev, ki bodo v prihodnje izgubili kakšno od akreditacijskih točk pri višini 
sofinanciranja odprav s strani PZS. 
 
Tomi Aurednik, AK IMPOL Slov. Bistrica – izpostavi kriterije za dosego razreda v kategorizaciji, ki se 
mu zdijo previsoki.  
 
V pojasnilo Miha Habjan: kriteriji so regulirani in usklajeni z OKS, pri čemer je upoštevano predvsem 
pravilno razmerje glede na ostale tekmovalne športne. Je pa problem, ker alpinisti ne pošiljajo 
vzponov za državni razred oz. le te menjajo za registracijo.  
 
Sklep 4.1.: 
Poročilo o delu KA v letu 2017 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 5/  Finančno poročilo za leto 2017 
Poročilo, ki je priloga zapisnika je predstavil  in obrazložil Matjaž Šerkezi.  
 
Vprašanje glede minusa oz. manjka sredstev. Pojasnilo, da gre za dobropis, ki je viden na finančni 
kartici in ne za minus. Poslovanje KA PZS je bilo v letu 2017 pozitivno. 
 
Sklep 5.1.: 
Finančno poročilo za leto 2017 je bilo soglasno sprejeto. 
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Ad 6/  Plan dela za 2018 in 2019 
Predstavil ga je načelnik IO KA PZS Miha Habjan. Organizirati bo potrebno vsesplošni alpinistični 
tabor. Promocija alpnizma, druženje. Nadaljevanje posvetov z načelniki (Osrednja Slovenija, 
Gorenjska, Primorska regija). Selektor SMAR Marko Prezelj se poslavlja. Zamenjava zanj je Aleš 
Česen. Srečanje v Italiji preko ERAZMUS+ v jesenskem času. Zbornik 2015 in 2016 je v tisku. Za naprej 
pa se dogovarjamo, da se bi šlo samo v elektronsko izdajo in z dotiskom samo nekaj izvodov za 
odseke. Izpostavil usposabljanje.  
 
Zakon o športu. Usposabljanje strokovnih sodelavcev. 
Na razpis za odprave KA PZS sta prispeli dve ideji in se bo o tem odločalo na prvi redni seji KA PZS.  
 
Sklep 6.1.: 
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KA za leto 2018 in 2019. 
 
Bojan Rotovnik – Izpostavi 125 letnico Planinske zveze Slovenije, kateri se je kmalu pridružil tudi 
alpinizem. Novi prostori PZS so nova pridobitev, ki omogočajo odlično delo in odpirajo številne 
možnosti za planinske dogodke. UIAA je v letu 2017 začela kampanjo, da se bi alpinizem priznal kot 
posebnost pri UNESCU. PZS je prizadevanja podprla. Kot predsednik PZS večkrat prejema čestitke o 
uspehih alpinizma in jih sedaj prenaša na vse.  
 
Urejanje slovenskih plezališč je projekt PZS. Vzpostavljen je bil Projekt OSP. Vedno pogosteje se 
srečujemo z administrativnim delom plezališč (prostor, dovoljenja ...). Skupaj s KA in KŠP je bilo 
dogovorjeno, da se bodo pripravila priporočila za urejanje plezališč. 
 
Status alpnizma znotraj športa, kar ni vsem poznano, je ves čas pod drobnogledom. Alpinizem nima 
tekmovalnega sistema in je spicifika, ki jo je potrebno ves čas zagovarjati in spraviti skozi sistemske 
dokumente na področju športa. Umestitev alpinizma med športe je predvsem pomembna z vidika 
sofinanciranja tako na državni kot lokalni ravni. 
 
Alpinisti se morajo skupaj truditi za prepoznavnost športa. Zahvala vsem alpinističnim kolektivom za 
razvoj in promocijo alpinizma. Zahvala Mihi Habjanu za ves prispevek. Njegova velika zasluga je, da 
imamo danes SMAR. 
 
Jože Rovan – tradicija slovenskega alpinizma je izjemna. Spremlja alpinizem preko družinskih članov, 
ki so alpinisti.  
 
Kazimir Drašlar – odbor združuje tisto skupino alpinstov nad 65+. Nekaj jih je še iz dobe, ki ohranjajo 
spomin na prva dva alpinistična odseka. Veterani so se formirali znotraj PZS. Začetnik je bil Rado 
Kopač. Poskušajo posredovati tradicijo in povezovati starejše in mlajše generacije.  
 
Ad 7/ Finančni plan za leto 2018 
Finančni plan je priloga zapisnika. 
 
Sklep 7.1.: 
Finančni plan za leto 2018 je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 8/ Volitve načelnikov in članov Komisije za alpinizem PZS 
Miha Habjan – intenzivno se je delalo na tem, kdo bi prevzel načelništvo IO KA in v zadnjem trenutku 

uspelo dogovoriti za primerno zamenjavo, saj je delo v IO KA PZS pomembno za nadaljnji razvoj 

alpinizma. 
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Sklep 8.1.: Potrdi se razrešnica dosedanjega načelnika in članov IO KA PZS. 

 

Za načelnika Komisije za alpinizem je prišel predlog za Petra Bajca, dosedanjega člana IO KA PZS. 

 

Sklep 8.2.: Z glasovanje vseh načelnikov KA se potrdi novega načelnika IO KA Petra Bajca za obdobje 

štirih (4) let / do zbora načelnikov v letu 2022. 

 

Za člane so prispeli naslednji predlogi: 

- Matic Košir (AO Jesenice), 

- Blaž Navršnik (AO TAM), 

- Oto Žan (AO Radovljica)-namestnik, 

- Jasna Pečjak (AO Domžale), 

- Miha Habjan (Akademski AO), 

- Nejc Pozvek (Posavski AO). 

- Alen Marinović - usposabljanja 

 

Sklep 8.3.: Z glasovanje vseh načelnikov KA PZS se potrdi sedem članov IO KA, in sicer:  

- Matic Košir (AO Jesenice), 

- Blaž Navršnik (AO TAM), 

- Oto Žan (AO Radovljica)-namestnik, 

- Jasna Pečjak (AO Domžale), 

- Miha Habjan (Akademski AO), 

- Nejc Pozvek (Posavski AO), 

- Alen Marinović (Šaleški AO) – usposabljanja. 

 

Za vodjo usposabljanja Komisije za alpinizem je predlagan Alen Marinović. 

 

Sklep 8.4.: Z glasovanje vseh načelnikov KA se potrdi vodjo usposabljanja Komisije za alpinizem, 

Alena Marinovića. 

 
Ad 9/ Razno 
Zbor alpinistov v letu 2018 bosta organizirala AO TAM in AO Kozjak iz Maribora. 
V letu 2019 pa bo zbor alpinistov potekal pod okriljem AO Železničar Ljubljana.  
 
Zbor alpinistov v letu 2017 je bil kar se tiče udeležbe zelo slab. Ideja o organizaciji avtobusnega 
prevoza iz Ljubljane do kraja dogodka.  
 
Miha Zupin (AO Kranj) izpostavi dilemo glede pripravnikov, ki so člani njihovega odseka. Ali je lahko 
oseba kategorizirana pri večih društvih za drugo športno panogo. 
Matjaž Šerkezi pojasni, da je po pravilniku o kategorizaciji to možno.  
 
Rok Zaletel – dvojna članarina PZS.  
Pojasnilo Matjaža Šerkezija – nižja članarina v drugem društvo je bila stvar že večkratnih razprav v 
različnih organih PZS, vendar je sklep, da je tega tako malo v celotni organizaciji PZS, da do te 
odločitve ni prišlo. 
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Sandi Gričnik in Tomislav Aurednik izpostavita temo glede zavarovanja odsekov in strokovnih kadrov.  
Matjaž Šerkezi pojasni, da bo IO KA PZS v letu 2018 podal predlog za zavarovanje odgovornosti tudi 
za alpiniste. Informacija o tem bo poslana vsem načelnikom AO in AK.  
 
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 18.50 uri. 
 
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS 
 
Overovatelja zapisnika:                                                                                                                 
Danilo Sedej (PK Idrija) in Boris Bokavšek (AO LJ- Matica) – overovatelja zapisnika 
 

Peter Bajec, načelnik IO KA PZS 
 
 
 
 
Priloge: 

- Finančno poročilo 2017. 
- Poročilo o delu za leto 2017. 
- Program dela 2018 in 2019. 
- Finančni plan 2018. 
- Zapisnik zbora načelnikov, 14. 4. 2017. 
- Lista prisotnosti. 


