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Zadeva: Zapisnik zbora načelnikov Komisije za alpinizem, 
 
ki je bil v sredo, 20. oktobra 2021, 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 Ota Žana. Trenutek tišine posvečen vsem, ki so 
izgubili življenje v gorah. 
 
Ad1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika ter verifikacijske 
komisije. 
 
Načelnika IO KA, Oto Žan, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi: 
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora 
Miha Zupin (AO PD Kranj) in Sandi Gričnik (AO PD TAM) – člana zbora 
 
Sklep 1.1.: 
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi: 
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi. 
Člana zbora – Miha Zupin (AO PD Kranj) in Sandi Gričnik (AO PD TAM) 
 
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa: 
Matjaž Šerkezi – zapisnikar, 
Jasna Pečjak (AO PD Domžale) in Gregor Kristan (AO PD Cerkno) – overovatelja zapisnika, 
Matic Košir (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: 
Jože Rovan, predsednik PZS 
Irena Mrak, podpredsednica PZS 
Kazimir Drašlar, predsednik Odbora alpinistov veteranov. 
Člani IO KA: Miha Habjan (ZOOM), Matic Košir in Jasna Pečjak. 
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi. 
 
Verifikacijska komisija je poročala, da je od 44 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 28.  
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel delo.  
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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 2020, 
5. finančno poročilo za leto 2020, 
6. plan dela za 2021 in 2022, 
7. finančni plan za 2021, 
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 18. 6. 2020 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 18. junija 2020 je bil soglasno sprejet. 

 
Ad 4/ Poročilo o delu v letu 2020 
Povzetek poročila o delu je podal Oto Žan. Poudaril je težave glede epidemije, saj so odpadle vse 
odprave. KA je ves čas skušala sproti reševati problematiko Covida, kar je uspevalo z večjim številom 
akcij. Izpostavi nesreče na izpitnih turah v zadnjih letih. Na to temo v KA poteka razprava kako izpite 
urediti v bodoče. Problematika SMAR-a, kjer je upad zanimanja za članstvo. Začeli smo s programom 
Mladi alpinisti, ki ga ocenjujemo kot delno uspešnega. Zbornik Slovenski alpinizem 2011-2012 je bil 
zaključen in poslan načelnikom odsekom. Miha Habjan je vodil projekt klini in svedri za slovenske 
stene. Kupila se je oprema (dve vrtalki, ploščice in sidrišča). 
 
Irena Mrak: vprašanje glede vrtanja v slovenskih stenah, da ne bi opremili klasik. Odgovor: Pojasni 
se, da je KA imela na to temo razpravo z odseki in da je bil pripravljen etični kodeks - Uporaba 
svedrovcev v slovenskih gorah - stališče IO KA PZS.pdf 
 
Sklep 4.1.: 
Poročilo o delu KA v letu 2020 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 5/ Finančno poročilo za leto 2020 
Poročilo, ki je priloga zapisnika, je predstavil in obrazložil Matjaž Šerkezi.  
 
Sklep 5.1.: 
Finančno poročilo za leto 2020 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 6/ Plan dela za 2021 in 2022 
Plan dela je predstavil Oto Žan.  
Predstavil je spremembe na področju usposabljanja, in sicer premostitveni modul iz programa 
alpinist vaditelj po novem zakonu o športu. Alpinisti po zakonu o športu niso strokovni sodelavci v 
športu. Z upoštevanjem naziva alpinist kot predhodne kompetence in dodatnim poslušanjem 22 ur 
obveznih vsebin in izpitnih obveznosti, bi se pridobil naziv alpinist vaditelj, ki je prva stopnja v športni 

https://www.pzs.si/javno/ka-2020/Uporaba%20svedrovcev%20v%20slovenskih%20gorah%20-%20stali%C5%A1%C4%8De%20IO%20KA%20PZS.pdf
https://www.pzs.si/javno/ka-2020/Uporaba%20svedrovcev%20v%20slovenskih%20gorah%20-%20stali%C5%A1%C4%8De%20IO%20KA%20PZS.pdf
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panogi planinstvo-alpinizem. S tem bi si alpinist razširil kompetenco tudi na področje usposabljanj in 
bi lahko aktivno sodeloval pri izvajanju alpinistične šole. Alpinist vaditelj je vpisan tudi v razvid 
strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ in kot takšen se upošteva tudi pri sofinanciranju v 
športu na lokalni ravni. Ko bo načrt izdelan, bomo na odseke poslali natančne informacije.  
 
Izveden je bil začetni alpinistični tečaj na Kamniškem sedlu. Uspelo nam je pridobiti dve novi 
zaposlitvi v Policiji. Matija Volontar je aktiven na projektu »Virtualni ferajn«, ki je spletna platforma 
za načelnike in člane. Projekt bo zaključen v letu 2021. V načrtu je akcija Patagonija 2022, ki jo vodita 
Luka Lindič in Luka Krajnc. Dela se na ureditvi arhivskega gradiva alpinizma, ki je velik zalogaj, in 
hkrati zelo pomemben za slovenski alpinizem. 
 
Irena Mrak – vprašanje glede odprav v Himalajo. Oto Žan pojasni, da je KA na to temo razpravljala in 
da če se bo pojavila želja, vodja in člani za osrednjo odprav KA v pogorje Himalaje, bo ta izvedena. Za 
zdaj je prišlo do odločitve za odpravo v Patagonijo. 
 
Sklep 6.1.: 
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KA za leto 2021 in 2022. 
 
Ad 7/ Finančni plan za leto 2021 
Finančni plan je priloga zapisnika. 
 
Sklep 7.1.: 
Finančni plan za leto 2021 je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 8/ Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
Vse prisotne je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Poudari pomembnost 
alpinizma v okviru PZS. Poudari kakovostno usposabljanje, ki je pogoj za varnost v gorskem svetu. 
Optimistično zaželi dobro delo naprej, kljub prizadetosti panoge zaradi koronavirusa. Pohvali dobro 
delo komisije.  
 
Kazimir Drašlar – Mikec se zahvali za povabilo. Predstavi delo odbora alpinistov veteranov. V letu 
2021 je bilo med veterane sprejetih nekaj novih članov. 
 
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 19.30. 
 
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS 
 
Overovatelja zapisnika:                                                                                                                 
Jasna Pečjak (AO PD Domžale) in Gregor Kristan (AO PD Cerkno) – overovatelja zapisnika. 
 

Oto Žan, načelnik KA PZS 
 
 
Priloge: 

- Finančno poročilo 2020. 
- Poročilo o delu za leto 2020. 
- Program dela 2021 in 2022. 
- Finančni plan 2021. 
- Zapisnik zbora načelnikov, 18. 6. 2020. 
- Lista prisotnosti. 


