
 
Datum: 13. 05. 2014 

 

Zadeva: Zapisnik zbora načelnikov Komisije za alpinizem, 
 
ki je bil v  sredo 13. maja 2014, ob 16. uri v prostorih Mestne občine Kranj. sred13. marca 2013, ob 
16.30 uri v prostorih Domžalskega doma v Domžalah. v sredo, 13. marca 2013,  
Uvodne besede načelnika Komisije za alpinizem Mihe Habjana. Trenutek tišine posvečen vsem, ki so 
izgubili življenje v gorah. 
 
Ad1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika ter verifikacijske 
komisije. 
 
Načelnik KA, Miha Habjan, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi: 
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora 
Luka Stražar (Akademski AO), Mišo Primc (AO Celje-Matica) – člana zbora 
 
Sklep 1.1.: 
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi: 
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi. 
Člana zbora – Luka Stražar (Akademski AO) in Mišo Primc (AO Celje-Matica) 
 
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa: 
Matjaž Šerkezi – zapisnikar, 
Mitja Kovačič (BRICALP) in Aleš Holc (AO Kamnik) – overovatelja zapisnika, 
Janez Ziherl (AO Kranj) in Tomislav Aurednik (AK Slovenska Bistrica) – 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 
Tomo Česen – strokovni sodelavec PZS 
Jasna Pečjak-načelnica KGŠ 
Člani KA: Matej Kladnik, Alen Marinovič 
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi 
 
Verifikacijska komisija je poročala, da je od 45 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 23.  
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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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 2013. 
5. Finančno poročilo za leto 2013. 
6. Plan dela za 2014. 
7. Finančni plan za 2014. 
8. Volitve načelnikov in članov 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. 2013 je bil poslan vsem načelnikom odsekov.  
Matjaž Šerkezi je na kratko preletel zapisnik in povedal, da so realizirani vsi sklepi. 
 

Aleš Holc (AO Kamnik): zavarovanje odprav je še vedno problem, saj v okviru Planinske zveze 
Slovenije nimamo možnosti nekega ugodnega zavarovanja članov, ki gredo na alpinistične 
odprave. 

 
Miha Habjan pojasnjuje, da se na tem dela in da projekt ni majhen. Zahteva veliko usklajevanja in 
ogromno energije. Upamo pa, da bomo z našo spodbudo prišli do primernega zavarovanja. 
 
Sklep 3.1.:  
Zapisnik zbora načelnikov z dne  13. marca 2013  je bil  soglasno sprejet. 

 
Ad 4/ Poročilo o delu  v letu 2013 
Miha Habjan je na kratko  podal pregled dela za leto 2013 (poročilo je priloga zapisnika) in pojasnil, 
da bo Zbornik slovenskega alpinizma izšel skupaj za leti 2011, 2012 in 2013. 
 
Sklep 4.1.: 
Poročilo  o  delu KA v letu 2013 je bilo sprejeto z večino glasov. 
 
Ad 5/  Finančno poročilo za leto 2013 
Poročilo, ki je priloga zapisnika je predstavil  in obrazložil Matjaž Šerkezi. Vsem odsekom se posreduje 
tudi finančno poročilo SMAR.  
 
Alen Marinović (Šaleški AO) vpraša kako, da je prispevek KA PZS večji kot prejšnja leta pri KOTG in KA 
skupaj? 
 
Delo PZS = Kritje skupnih stroškov. Bojan Rotovnik pojasni, da je formula prispevka za vse komisije 
enaka. Številka je večja,ker smo iz javnih sredstev prejeli več sredstev kot prejšnja leta, kar je 
posledica, da je alpinizem bil rangiran iz 3 v 2 razred pri rangiranju športnih panog po petstopenjski 
lestvici. Pred sprejetjem rebalansa 2014 (18. junija) se bo poskušalo tudi v tem delu alpinizma 
nameniti še kakšna sredstva. Planinski sklad so sredtsva PZS, ki ostanejo od članarine. Za delovanje 
SMAR je bilo dogovorjeno, da se za delovanje nameni določena sredstva, kar pa ne pomeni, da bodo 
ta sredstva trajna. To je bil tudi razlog, da se je prispevek zmanjšal, ker se je SMAR že utiril v sistem 
javnega sofinanciranja. 
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Sklep 5.1.: 
Finančno poročilo za leto 2013 je bilo sprejeto  z večino glasov predstavnikov alpinističnih kolektivov. 
 
Ad 6/  Plan dela za 2014 
Opravičilo Mihe Habjana za pozno poslan razpis za usposabljanje Alpinistični inštruktor. Novih 
projektov ni v planu zaradi združenja KOTG in KA, ker se bo to področje še tipalo. Bo pa prihodnost 
vsekakor prinesla korenite spremembe in predvsem prilagajanje financam.  
 
Sklep 6.1.: 
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KA za leto 2014 
 
Ad 7/ Finančni plan za leto 2014 
Plan dela, ki je priloga zapisnika, je bil pripravljen na podlagi prejetih sredstev s starni MIZŠ in FŠO. 
Tekom leta se bo spremljala poraba sredstev, da ne bi prišlo do ponovnih likvidnostnih težav kot v 
letu 2013.  
 
Miha Habjan predstavi in obrazloži razpredelnico za podporo odpravam za leto 2014. Poudari, da so 
vse akcije s strani članov in da bi bilo v prihodnje dobro, da bi kakšna odprava bila predlagana s strani 
KA, kar naj bi bil izziv za novo vodstvo KA PZS. 
 
Finančni plan je priloga zapisnika. 
 
Sklep 7.1.: 
Finančni plan za leto 2013 je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 8/ Volitve načelnikov in članov Komisije za alpinizem PZS 
 

Miha Habjan se zahvali vsem članom KA PZS s katerimi smo sodelovali tekom celotnega mandata. 

Alpinisti bodo morali pogledati naprej in uvideti, da KA mora obstajati in peljati alpinizem naprej. 

Poziva načelnike, da apelirajo na svoje člane, da se pridružijo ekipi KA PZS. 

 

Sklep 8.1.: Potrdi se razrešnica dosedanjega načelnika in članov KA PZS. 

 

Za načelnika Komisije za alpinizem je prišel predlog za Miha Habjana (Akademski AO). 

 

Miha Habjan predlaga, da je za obodbje enega leta pripravljen peljati KA in v tem času poskrbeti za 

novega načelnika KA.  

 

Tomi Aurednik je mnenja, da bo v bodoče potrebno delo načelnika in članov tudi finančno 

ovrednotiti.  

 

Miha Habjan je mnenja, da bo v prihodnje morala biti vloga strokovnega sodelavca bistveno večja kot 

do sedaj. 

 

Bojan Rotovnik pojasni, da delo v planinski organizaciji bazira na prostovoljstvu, tudi v teh oteženih 

in necenjenih časih za prostovoljstvo. Vse organe v PZS vodijo prostovoljci, strokovna služba je 

podporni servis. Novi statut omogoča veliko večjo avtonomnost komisijam.  
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Sklep 8.2.: Z glasovanje vseh načelnikov KA se potrdi novega načelnika KA Miha Habjana za obdobje 

enega (1) leta / do naslednjega zbora načelnikov. 

 

Za člane so prispeli naslednji predlogi izmed katerih se voli tri člane: 

- Boštjan Štor (AO PD Celje - Matica), 

- Peter Bajc (AO PD Železničar), 

- Jasna Pečjak (AO PD Domžale). 

 

Sklep 8.3.: Z glasovanje vseh načelnikov KA se potrdi tri nove člane KA, in sicer:  

 

Za vodjo usposabljanja Komisije za alpinizem je predlagan Alen Marinović. 

 

Sklep 8.4.: Z glasovanje vseh načelnikov KA se potrdi vodjo usposabljanja Komisije za alpinizem, 

Alena Marinovića. 

 
Ad 9/ Razno 
a. Tomo Česen formalno zaključuje funkcijo vodje usposabljanja pri KA PZS. Na kratko obrazloži svoja 
videnja dela pri usposabljanju. Ugotavlja, da se je nivo znanja zelo spremenil, na bolje. Od tega se v 
bodoče ne sme odstopat. Usposabljanje za katerikoli naziv je velik finančni zalogaj za komisijo in bo 
potrebno razmisliti o dvigu kotizacije, ki je nizka.  
Za novega vodjo usposabljanja predlaga Alena Marinovića, ki je primeren kandidat za vodjo in se ga 
bo potrdilo na naslednji seji KA. Seveda pa KA lahko predlaga drugega kandidata. 
 
Janez Ziherl (AO Kranj) vpraša zakaj ni vključena ledna tehnika. Tomo Česen odgovori, da si bi to tudi 
sami želeli, problem je, da v tem času ni več ledu in tega ne moreš preverjati.  
 
b. Novi pravilnik Komisije za alpinizem Planinske zveze Slovenije:  
Predlog je, da se pripombe pošlje do konca meseca maja. Pravilnik se nato uskladi, naredi čistopis in 
se ga korespondenčno potrdi do 10. junija.  
 
c. AO Kranj bo orgarniziral zbor alpinistov 2014. 
 
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 20. uri. 
 
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS 
 
Overovatelja zapisnika:                                                                                                                 
Mitja Kovačič (BRICALP)  
Aleš Holc (AO Kamnik) 

Miha Habjan, načelnik KA PZS 
 
Priloge: 

- Finančno poročilo 2013 
- Poročilo o delu za leto 2013 
- Program 2014 
- Finančni plan 2014 
- Zapisnik zbora načelnikov_20 03 2012 
- Lista prisotnosti 


