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Zadeva: Zapisnik zbora načelnikov Komisije za alpinizem, 
 
ki je bil v sredo, 9. marca 2022, 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 
Tadej Marolt (AK Vertikala) in Gregor Bratož (Obalni AK) – člana zbora 
 
Sklep 1.1.: 
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi: 
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi. 
Člana zbora – Tadej Marolt (AK Vertikala) in Gregor Bratož (Obalni AK) 
 
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa: 
Matjaž Šerkezi – zapisnikar, 
Jasna Pečjak (AO PD Domžale) in Rok Zaletel (AO PD Železničar) – overovatelja zapisnika, 
Miha Habjan (AO PD Rašica) – 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 (ZOOM) 
Člani IO KA: Blaž Navršnik, Matic Košir in Jasna Pečjak. 
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi. 
 
Verifikacijska komisija je poročala, da je od 44 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 22.  
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel delo.  
 
Vse prisotne je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Zahvali se Otu Žanu, ker je 
na zadnji seji predsedstva predstavil problematiko alpinizma. Zaželi uspešno delo še naprej.  
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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 2021, 
5. finančno poročilo za leto 2021, 
6. plan dela za 2022 in 2023, 
7. finančni plan za 2022, 
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. 10. 2021 je bil poslan vsem načelnikom odsekov.  
Matjaž Šerkezi je na kratko preletel zapisnik in povedal, da so izvedeni vsi sklepi. Izpostavil je akcijo 
podpore taborom v alpinističnih odsekih. Realizacija je bila odlična, odziv vodij taborov s finančnimi 
in vsebinskimi poročili pa na visoki ravni. 
 
Sklep 3.1.:  
Zapisnik zbora načelnikov z dne 20. oktobra 2021 je bil soglasno sprejet. 

 
Ad 4/ Poročilo o delu v letu 2021 
Povzetek poročila o delu je podal Oto Žan. Zaradi težav z epidemijo koronavirusa veliko odprav ni šlo 
na pot. S tem je KA spodbudila podporo taborom v alpinističnih kolektivih, akcijam kategoriziranim 
športnikom. Poudari tudi kadrovsko odpravo v Patagonijo in nekaj težav pri udeležencih 
(https://ka.pzs.si/odprava.php?pid=85). Akcija je bila kasneje uspešno izvedena. V letu 2021 
pomembnejših premikov ni bilo, odprave niso šle na pot zaradi koronavirusa. 
Zgodila se je tudi nesreča pri izpitu za alpinista. Število aktivnih alpinistov (kategorizacija in 
registracija) ostaja na enakem nivoju in na tem moremo graditi v naprej. 
 
Sklep 4.1.: 
Poročilo o delu KA v letu 2021 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 5/ Finančno poročilo za leto 2021 
Poročilo, ki je priloga zapisnika, je predstavil in obrazložil Matjaž Šerkezi. Glavnina sredstev za 
kakovostni in vrhunski šport prihaja s strani letnega programa športa in Fundacije za šport. 
 
Sklep 5.1.: 
Finančno poročilo za leto 2021 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 6/ Plan dela za 2022 in 2023 
Plan dela je predstavil Oto Žan. Poudari, da bodo še vedno tekle vse stalne akcije. Skušale se bodo 
uvesti nekatere novosti. Podprli se bodo projekti ženskega alpinizma. V naslednjih dveh letih se bo 
organizirala kadrovska odprava. Komisija za alpinizem bo čim bolj aktivno sodelovala z odseki.  
 
Izpit za alpiniste – zaradi nekaj nesreč na izpitnih turah, se je razmišljalo v določenih popravkih. 
Izpitne ture letos ne bo. Analiza je tudi pokazala, da od začetka uvedbe izpitne ture, ta ni imela 

https://ka.pzs.si/odprava.php?pid=85
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bistvenega vpliva na selekcijo. Organiziran bo pripravljalni seminar. Izpitna tura bo del izpita za 
inštruktorje. S seminarjem se bo dvignil še nivo izpitov za alpinista.  
Vpeljal se bo naziv alpinist vaditelj, strokovni delavec 1. stopnje, ki je strokovni naziv. V načrtu je, da 
bo ta sodelavec potem pomočnik pri alpinističnih šolah in bo zavarovan za odgovornost. V tem 
trenutku imamo zavarovane vse alpiniste, ki so registrirani. 
 
Pojavilo se je tudi vprašanje, kako je glede sodelovanja gorskih vodnikov v alpinističnih odsekih in če 
so registrirani.  
Odgovor: Gorski vodniki niso strokovni kadri v športu in kot takšni ne spadajo pod Zakon o športu, ki 
je nov od leta 2019. Gorski vodniki imajo svoj zakon o gorskih vodnikih. 
 
Dogovor, da v okviru odsekov opravljajo delo pod enakimi pogoji, kot inštruktorji nikoli ni bil 
preklican. S tem namenom imamo pri registraciji posebno registracijo za GV-je, ki jih obravnavamo 
enako kot AI-je. Vsi GV-ji so registrirani in zavarovani za odgovornost pri delu v odsekih, enako velja 
za vse alpiniste. To vsakič posebej povemo na zboru načelnikov. 
 
Res pa je, da potem v odsekih mešate registracijo, kategorizacijo, strokovno usposobljenost in licenco. 
Dejstvo je, da GV-ji niso strokovni kader v športu in kot takšne potem ne morete uveljavljati na 
občinskem razpisu za sofinanciranje dejavnosti v športu.  
 
Kar pomeni, da oseba, ki je tako AI in GV, se lahko vpiše v razvid strokovnih delavcev v športu, ker mu 
to omogoča naziv AI. Hkrati pa ga lahko uveljavljate kot strokovni kader v športu pri občinskem 
razpisu. Je registriran in zavarovan za odgovornost. Drug primer je oseba, ki ni AI, je pa GV. V tem 
primeru se mu prizna enaka licenca kot AI, je registriran, če ste zanj oddali vlogo in posledično tudi 
zavarovan za odgovornost. Ker pa ni strokovni kader v športu po Zakonu o športu, ga ne morete 
uveljavljati pri občinskem razpisu kot AI. 
 
Skratka, za odgovornost so zavarovani vsi alpinisti, AI in GV, ki: 

• Imajo plačano članarino za tekoče leto. 

• Ste jih oddali na seznam registracije za tekoče leto. 
 
AO Črnuče je organizator zbora alpinistov. O podrobnostih bo sporočeno. 
 
Vzorec pravilnika za alpinistične odseke se še enkrat posreduje vsem načelnikom odsekov, da 
preverijo ustreznost svojega veljavnega pravilnika in ga popravijo po potrebi.  
 
Sklep 6.1.: 
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KA za leto 2022 in 2023. 
 
Ad 7/ Finančni plan za leto 2022 
Finančni plan je priloga zapisnika. 
 
Sklep 7.1.: 
Finančni plan za leto 2022 je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 8/ Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 20.30. 
 
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS 
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Overovatelja zapisnika:                                                                                                                 
Jasna Pečjak (AO PD Domžale) in Gregor Kristan (AO PD Cerkno) – overovatelja zapisnika. 
 

Oto Žan, načelnik KA PZS 
 
 
Priloge: 

- Finančno poročilo 2021. 
- Poročilo o delu za leto 2021. 
- Program dela 2022 in 2023. 
- Finančni plan 2022. 
- Zapisnik zbora načelnikov, 20. 10. 2021. 
- Lista prisotnosti. 


