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Zadeva: Zapisnik volilnega zbora načelnikov Komisije za alpinizem, 
 
ki je bil v  četrtek 18. junija 2020, 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,  
a 2013,  
Uvodne besede načelnika Komisije za alpinizem Petra Bajca. 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 Jaka Capuder (AO PD Jezersko) – 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 Jaka Capuder (AO PD Jezersko) 
 
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa: 
Matjaž Šerkezi – zapisnikar, 
Jasna Pečjak (AO PD Domžale) in Tomislav Aurednik (AK IMPOL Slovenska Bistrica) – overovatelja 
zapisnika, 
Darko Juhant (AO PD Litija) – 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, Luka Stražar, Nejc Pozvek in Oto Žan. 
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi. 
 
Verifikacijska komisija je poročala, da je od 43 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 27.  
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel delo.  
 
Ad 2/ Sprejem predlaganega dnevnega reda 
Predsednik zbora je prebral predlagani dnevni red. 
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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 2019, 
5. finančno poročilo za leto 2019, 
6. plan dela za 2020 in 2021, 
7. finančni plan za 2020, 
8. volitve načelnika 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 13. 3. 2019 je bil poslan vsem načelnikom odsekov.  
Matjaž Šerkezi je na kratko preletel zapisnik in povedal, da so izvedeni vsi sklepi. 
 
Sklep 3.1.:  
Zapisnik zbora načelnikov z dne 13. marca 2019 je bil soglasno sprejet. 

 
Ad 4/ Poročilo o delu v letu 2019 
Povzetek poročila o delu je podal Peter Bajec. Poudaril je, da naj spodbujajo alpiniste, da oddajo 
vzpone za kategorizacijo, ker je od tega tudi odvisno sofinanciranje. Prav tako je poudaril 
pomembnost taborov za perspektivne alpiniste in da naj prav tako načelniki svoje mlade člane 
spodbudijo, da se prijavijo na aktivnosti. 
 
Sklep 4.1.: 
Poročilo o delu KA v letu 2019 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 5/ Finančno poročilo za leto 2019 
Poročilo, ki je priloga zapisnika, je predstavil in obrazložil Matjaž Šerkezi.  
 
Sklep 5.1.: 
Finančno poročilo za leto 2019 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 6/ Plan dela za 2020 in 2021 
Plan dela je predstavil Peter Bajec, ki je poudaril težave pri realizaciji zaradi obdobja epidemije v 
katerem je bila prekinjena celotna alpinistična dejavnost in tudi prihodnost ni svetla, saj je alpinizem 
vezan na tuja gorstva, kjer pa veljajo omejitve. 
V letnem času bosta organizirana dva tabora – v tujini in doma. Organiziralo se bo druženje članov 
SMAR in perspektivnih alpinistov.  
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 2018. 
 
Izpostavi izbor najuspešnejših alpinistk in alpinistov. Izbor počasi dobiva na pomenu. Letos je bil 
dobro obiskan.  
 
Sklep 6.1.: 
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KA za leto 2020 in 2021. 
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Ad 7/ Finančni plan za leto 2020 
Finančni plan je priloga zapisnika. 
 
Sklep 7.1.: 
Finančni plan za leto 2020 je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 8/ Volitve načelnika Komisije za alpinizem PZS 
 

Sklep 8.1.: Potrdi se razrešnica dosedanjega načelnika IO KA PZS, Petra Bajca. 

 

Za načelnika Komisije za alpinizem je prišel predlog za Ota Žana, dosedanjega člana IO KA PZS. 

 

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

dveh (2) let / do zbora načelnikov v letu 2022. 

 

Oto predstavi plan v njegovem mandatu in izpostavi tri projekte, ki so projekti vseh alpinistov v 

Sloveniji: 

 

1. Slovenske stene 

Matic Košir je predstavil projekt interaktivnega spletnega vodnika Slovenske stene, ki je objavljen na 

www.slovenskestene.si in k delu povabil vse načelnike, da seznanijo svoje člane, ki naj pošiljajo 

splošne pripombe na info@slovenskestene.si in pripombe o smereh na smeri@slovenskestene.si.  

 

2. Svedri v gorah 

Miha Habjan poudari, da se je KA lotila projekta resno in skušala dobiti mnenje članstva in preko 

posvetov, okroglih miz, kolumn in individualnih pogovorov prišla do dokumenta, ki je kompleksen in 

iz njega je razvidno, da večina članstva stoji za tem, da smeri ostanejo takšnega karakterja kot ob 

nastanku. Vseeno sveder ni izključen kot tabu tema, v dokumentu je le opisan postopek kako ravnati 

v primeru pobude, da se neka smer navrta. 

 

Dokument je stališče komisije predvsem z vidika, ker je to tudi stališče večine članov in alpinistične 

srenje. Dokument je osnova, ki se bo gradila naprej. Sledi sprememba alpinističnega kodeksa.  

 

Sklep 8.2.2.1: Zbor načelnikov je potrdil dokument z naslovom Uporaba svedrovcev v slovenskih 

gorah. 

 

Projekt dela z mladimi plezalci 

Projekt predstavi Luka Stražar, ki je tudi idejno pripravil celoten koncept. Delo z mladimi od 18. do 22. 

let. Poziv načelnikom, če so na odseku mladi člani, da jih opozorijo, da bo program z letošnjim 

poletjem štartal. Ideja je v usmerjanju mladih plezalcev do kakovostnega in vrhunskega športa. Bolj 

natančno bo projekt predstavljen. 

 

Kazimir Drašlar Mikec, načelnik odbora alpinistov veteranov 

http://www.slovenskestene.si/
mailto:info@slovenskestene.si
mailto:smeri@slovenskestene.si
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Pozdravi zbrane in prenese pozdrave tudi od ostalih veteranov. Povzame v nekaj besedah pomen 
alpinizma in sodelovanje z vrhunskimi alpinisti. Vsak od načelnikov prejme knjigo Plezalno tehniko od 
Marjana Keršiča - Belača. 
 
Ad 9/ Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 19.45 uri. 
 
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS 
 
Overovatelja zapisnika:                                                                                                                 
Jasna Pečjak (AO PD Domžale) in Tomislav Aurednik (AK IMPOL Slovenska Bistrica) – overovatelja 
zapisnika, 
 

Oto Žan, načelnik KA PZS 
 
 
 
 
Priloge: 

- Finančno poročilo 2019. 
- Poročilo o delu za leto 2019. 
- Program dela 2020 in 2021. 
- Finančni plan 2020. 
- Zapisnik zbora načelnikov, 13. 3. 2019. 
- Uporaba svedrovcev v slovenskih gorah. 
- Lista prisotnosti. 


