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Zadeva: Zapisnik zbora načelnikov Komisije za alpinizem, 
 
ki je bil v  četrtek 14. aprila 2017, ob 17. uri v prostorih Občine Kamnik. sred13. marca 2013, ob 16.30 
uri v prostorih Domžalskega doma v Domžalah. v sredo, 13. marca 2013,  
Uvodne besede namestnika načelnika IO 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. 
 
Namestnik načelnika IO KA, Peter Bajec, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi: 
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora 
Tomislav Aurednik (AO Slovenska Bistrica) in Rok Zaletel (AO Železničar Ljubljana) – člana zbora 
 
Sklep 1.1.: 
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi: 
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi. 
Člana zbora – Tomislav Aurednik (AO Slovenska Bistrica) in Rok Zaletel (AO Železničar Ljubljana) 
 
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa: 
Matjaž Šerkezi – zapisnikar, 
Tadej Marolt (AK Vertikala) in Andrej Pečjak (AO Domžale) – 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 
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 43 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 21.  
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. 
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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 2016, 
5. finančno poročilo za leto 2016, 
6. plan dela za 2017, 
7. finančni plan za 2017, 
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 21. 6. 2016 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  21. junija 2016  je bil  soglasno sprejet. 

 
Ad 4/ Poročilo o delu  v letu 2016 
Nejc Pozvek je podal poročilo o delu KA za leto 2016 in uvodoma povedal, da je KA delovala po 
ustaljenih smernicah. IO KA, ki ga poleg načelnika sestavlja še 6 članov, se je sestal na 5 rednih sejah, 
večino zadev pa je urejal korespondenčno. V letu 2016 je bilo pri KA registriranih 45 alpinističnih 
kolektivov s skupno 927 registriranimi člani. Med vsemi nalogami je Nejc podrobneje predstavil delo 
na izobraževalnem področju, ki ga vodi Alen Marinovič; izvedeni so bili izpiti za alpiniste, seminar in 
izpiti za alpinistične inštruktorje in licenčni seminar za alpinistične inštruktorje. IO KA se je v minulem 
letu bistveno bolj angažiral na področju organizacije taborov za perspektivne alpiniste, katerih 
koordinacijo je prevzel Peter Bajec. Odziv je dober, še vedno pa velja spodbuda vsem, da se prijavijo, 
prav tako tudi pobuda načelnikom, da v svojih kolektivih naredijo reklamo za tabore. IO KA je bdela 
tudi nad ekipo SMAR, ki je korenito prevetrila in pomladila svoje vrste. Člani SMAR so izvedli 
načrtovane aktivnosti, poleg tega pa bili vključeni tudi v projekt Plezanje za vse v okviru Erasmus+. 
Podprta je bila udeležba na mednarodnem srečanju BMC, zbor alpinistov in alpinistov veteranov, 
izšel je zbornik Slovenski alpinizem 2013/2014 (zbornik 2011/2012 je pred izdajo), tekla je 
komunikacija o nadgradnji Alpiročnika. Priznanja najuspešnejšim alpinistom so bila podeljena v okviru 
sejma Na-tour Alpe Adria na GR v Ljubljani. Ne nazadnje je IO KA poskrbela tudi za razdelitev sredstev 
odpravarjem (članski alpinistični reprezentanci), ki so opravili nekaj odmevnih vzponov, podprla 
kvalitetne vzpone in opravila izbor za kategorizacijo, ustvarila dodaten komunikacijski kanal (FB 
profil), zbirala dobrodelna sredstva z majicami itn. 
 
Matjaž Šerkezi in Peter Bajec sta na kratko predstavita projekt EREZMUS+ Sport, ki ga je PZS pridobila 
skupaj še z ostalimi partnerji (Čehi, Slovaki, Hrvati, Italijani in Madžari) in bo znotraj treh let pokril 
stroške za dvakratni celotedenski plezalni aktivnosti v eni izmed omenjenih držav. 
 
Sklep 4.1.: 
Poročilo o delu KA v letu 2016 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 5/  Finančno poročilo za leto 2016 
Poročilo, ki je priloga zapisnika je predstavil  in obrazložil Matjaž Šerkezi.  
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Načelniki so se strinjali, da bi bilo smiselno urediti zavarovanje odgovornosti za alpiniste. 
 
Sklep 5.1.: 
Finančno poročilo za leto 2016 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 6/  Plan dela za 2016 in 2017 
Plan dela za leto 2017 je podal član IO KA Nejc Pozvek. Program dela alpinistične dejavnosti je 
ustaljen in zajema podporo najkvalitetnejšim akcijam oz. posameznikom v tujih gorstvih, podporo 
najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih 
alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično reprezentanco – SMAR (akcije) in slovensko člansko 
alpinistično reprezentanco, organizacijo taborov za mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, 
mednarodno sodelovanje,  usposabljanje z vsemi tečaji, izpiti in seminarji, sodelovanje z alpinisti 
veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, vse ostale teme, ki so posredno ali 
neposredno dotikajo alpinizma, tesno sodelovanje predsedstvom in službami PZS, s posameznimi 
alpinisti ter z zunanjimi sodelavci in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v planu 
tudi nekaj novih akcij in nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju same KA. Med njimi je Nejc 
poudaril izvedbo 5 taborov (4 za perspektivce in 1 ženski tabor), večjo podporo udeležbi na 
mednarodnih srečanjih, upa tudi na izvedbo več aktivnosti (tudi taborov) namenjenih alpinističnim 
začetnikom (npr. letni tabor Kamniško sedlo). IO KA želi bo več energije vlagala tudi v komunikacijo 
med KA in vrhunskimi alpinisti (stroko), načelniki ter člani odsekov. 
 
Nejc je na koncu podal apel načelnikom, da si v IO zelo želijo dodatnih, svežih moči, saj je projektov in 
idej veliko, pripravljenih na prevzemanje odgovornosti in njihove izvedbe je pa zelo malo. Prav tako je 
poudaril, naj načelniki spodbudijo svoje aktivne člane, ki uspešno plezajo, da prijavijo vzpone za 
kategorizacijo, saj je le-ta eden od kazalnikov za sofinanciranje slovenskega alpinizma, tako na 
državni kot na lokalni ravni. Predvsem gre za pomanjkanje kandidatov z vzponi, ki veljajo za 
pridobitev državnega in mladinskega razreda v sistemu kategorizacije. Ob tem je bila izražena pobuda 
Tomija Aurednika, da bi IO KA npr. na spletni strani dopolnila poglavje namenjeno kategorizaciji in 
podrobneje predstavila točkovanje ter okvirne ocene na primeru najbolj plezanih smeri. 
 
Sklep 6.1.: 
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KA za leto 2017 in 2018. 
 
Ad 7/ Finančni plan za leto 2017 
Finančni plan je priloga zapisnika. 
 
Sklep 7.1.: 
Finančni plan za leto 2017 je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 8/ Razno 
Bojan Rotovnik, predsednik PZS: Zahvala vodstvoma obeh komisij; KA in KGŠ, za vso opravljeno delo, 
kjer aktivnosti tečejo kot je potrebno. V torek je bila na Izvršni seji OKS potrjena kategorizacija za 
novo štiriletno obdobje, ki je osnovni sistemski dokument na področju športa in je tudi merilo za 
sofinanciranje športnih panog in kjer je alpinizem kot posebnost saj nima tekmovalnega športa. Med 
športnimi delavci v Sloveniji ima alpinizem mesto prepoznavnosti in veliko podporo, ki temelji na 
osnovi tradicije in kvalitete. Vsak odsek lahko prispeva k prepoznavnosti statusa alpinista v Sloveniji 
in sicer, da povečamo število registriranih športnikov in da se vsi pozivi in razpisi s strani KA PZS 
vzamejo kot resen poziv.  
 
Pomembna je prepoznavnost SMAR, tudi izven meje Slovenije in aktivnosti članske reprezentance, saj 
je od njunih aktivnosti tudi odvisno sofinanciranje s strani države.  
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Obe komisiji (KA in KGŠ) se udejstvujeta ne mednarodnem področju, kar veča ugled. Izpostavil je 
projekt ERAZMUS+ s katerim smo prejeli določena dodatna sredstva.   
 
Miha Zupin (AO Kranj) – ali se letos načrtujejo kakšne spremembe pri izpitih za alpiniste?  
Alen Marinović odgovarja, da se spremembe ne načrtujejo, se bo pa pomladila inštruktorska ekipa.  
 
V prenovi je usposabljanje za alpinističnega inštruktorja in s tem razlogom tudi ni bilo razpisa. Alen 
Marinović pojasni okvirni koncept, ki bo predstavljen še v letošnjem letu.  
 
AO Železničar – zbor alpinistov 2019. 
 
AO Jesenice – predstavi, da bodo v letu 2017 izdali zbornik ob 70 letnici. Zbornik bo opremljen s 
skicami, opisi smeri, ki so jih jeseniški alpinisti splezali v 70. letih delovanja. Načelnika zanima ali je 
možna kakšna podpora s strani KA PZS ali PZS. 
Pojasnjeno je bilo, da naj na alpinizem@pzs.si pošljejo prošnjo s predstavitvijo zbornika in KA PZS je v 
interesu, da zbornik tudi finančno podpre.  
 
Predlog, da se bi plezališča opremila tudi z lažjimi smermi, ki so primerne za začetnike.  
 
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 18.50 uri. 
 
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS 
 
Overovatelja zapisnika:                                                                                                                 
Tadej Marolt (AK Vertikala) in Andrej Pečjak (AO Domžale) – overovatelja zapisnika  
 

Peter Bajec, namestnik načelnika IO KA PZS 
 
 
 
 
Priloge: 

- Finančno poročilo 2016. 
- Poročilo o delu za leto 2016. 
- Program dela 2017 in 2018. 
- Finančni plan 2017. 
- Zapisnik zbora načelnikov, 3. 6. 2016. 
- Lista prisotnosti. 

mailto:alpinizem@pzs.si

