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Zadeva: Zapisnik zbora načelnikov Komisije za alpinizem, 
 
ki je bil v  sredo 13. marca 2019, ob 18. 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,  
 
Predavanje Črta Zavašnika o pravni odgovornosti alpinistov in interni pravilniki v primeru kazenskih 
postopkov. 
 
Predlog za vzorčni pravilnik za alpinistične odseke preko KA PZS. 
a 2013,  
Uvodne besede načelnika IO Komisije za alpinizem Peter Bajec. Trenutek tišine posvečen vsem, ki so 
izgubili življenje v gorah. 
 
Ad1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika ter verifikacijske 
komisije. 
 
Načelnika IO KA, Peter Bajec, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi: 
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora 
Jure Prezelj (AO PD Kamnik) in Tomislav Aurednik (AK IMPOL Sl. Bistrica) – člana zbora 
 
Sklep 1.1.: 
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi: 
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi. 
Člana zbora – Jure Prezelj (AO PD Kamnik) in Tomislav Aurednik (AK IMPOL Sl. Bistrica) 
 
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa: 
Matjaž Šerkezi – zapisnikar, 
Rok Zaletel (AO PD Železničar) in Marko Fabčič (AO PD Vipava) – overovatelja zapisnika, 
Danilo Sedej (PK Idrija) – verifikacijska komisija. 
 
Sklep 1.2.: 
Zbor je soglasno potrdil delovna telesa v predlagani sestavi. 
 
Prisotni načelniki oz. namestniki odsekov/klubov:  glej prilogo! 
 
Ostali prisotni: 
Člani IO KA: Peter Bajec, Miha Habjan, Matic Košir, Jasna Pečjak, Alen Marinović in Oto Žan. 
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi. 
 
Verifikacijska komisija je poročala, da je od 40 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 26.  
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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 2018, 
5. finančno poročilo za leto 2018, 
6. plan dela za 2019 in 2020, 
7. finančni plan za 2019, 
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 20. 3. 2018 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  20. marca 2018  je bil  soglasno sprejet. 

 
Ad 4/ Poročilo o delu  v letu 2018 
Alen Marinović izpostavi, da naj načelniki ocenijo ali so res njihovi kandidati primerni za izpit za 
alpiniste in naj preverijo prijavnice, saj je kar nekaj prijav, ki ne ustrezajo pogojem. Nivo znanja se je 
tekom let dvignil. 
 
Sklep 4.1.: 
Poročilo o delu KA v letu 2018 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 5/  Finančno poročilo za leto 2018 
Poročilo, ki je priloga zapisnika je predstavil  in obrazložil Matjaž Šerkezi.  
 
Sklep 5.1.: 
Finančno poročilo za leto 2018 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 6/  Plan dela za 2019 in 2020 
Peter Bajec 
V letnem času bosta organizirana dva tabora – v tujini in doma. Organiziralo se bo druženje članov 
SMAR in perspektivnih alpinistov. Udeležili se bomo mednarodnega srečanja BMC. 
 
Izpostavi projekt Slovenske stene. SMAR izvaja izmenjave s tujimi alpinisti. Ideja je tudi, da bi bile 
izmenjave na splošni ravni. KA dolguje še zbornik Slovenski alpinizem 2011-2012. 
 
Izpostavi izbor najuspešnejših alpinistk in alpinistov. Izbor počasi dobiva na pomenu. Letos je bil 
dobro obiskan.  
 
SMAR ima v letu 2019 glavno akcijo odpravo v Zanskar, Indija.  
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Okrogla miza v okviru festivala gorniškega filma o vrtanju v slovenskih stenah. Bila so soočena 
različna mnenja in ideje. Pohvala Mihi Habjanu za organizacijo. Potrebno bo narediti zaključke. 
Nadzor je praktično nemogoč, gre bolj za etično vprašanje in zrelost.  
 
Z okroglimi mizami se bo nadaljevalo. Ideja o drytoolingu v naših stenah, etika o (ne)opravljenih 
vzponih. 
 
Nadaljevalo se bo tudi s posveti z načelniki. Dvakrat letno na določeno temo kot je npr. Odgovornost 
v alpinizmu itd. 
 
Sklep 6.1.: 
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KA za leto 2019 in 2020. 
 
Ad 7/ Finančni plan za leto 2019 
Finančni plan je priloga zapisnika. 
 
Sklep 7.1.: 
Finančni plan za leto 2019 je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 8/ Razno 
Rok Zaletel (AO PD Železničar) opomni na ažurnost sporočanja kadar se zaseda z lokacijami določeno 
plezališče v okviru alpinistične šole. 
 
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 18.50 uri. 
 
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS 
 
Overovatelja zapisnika:                                                                                                                 
Rok Zaletel (AO PD Železničar) in Marko Fabčič (AO PD Vipava) – overovatelja zapisnika 
 

Peter Bajec, načelnik IO KA PZS 
 
 
 
 
Priloge: 

- Finančno poročilo 2018. 
- Poročilo o delu za leto 2018. 
- Program dela 2019 in 2020. 
- Finančni plan 2019. 
- Zapisnik zbora načelnikov, 13. 3. 2018. 
- Lista prisotnosti. 


