
 

 

Datum: 13. 04. 2016 
 
 
 

ZAPISNIK 14. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ALPINIZEM PZS 

Zapisnik 14. redne seje Komisije za alpinizem PZS, ki je bila v sredo, 13. 04. 2016 v prostorih PZS v Ljubljani, Dvorakova 9 (velika sejna soba) v Ljubljani. Sejo 

je vodil načelnik komisije Miha Habjan. Zapisnik je napisal Matjaž Šerkezi. Na seji so bili prisotni štirje člani od sedmih. 

 

Pričetek seje ob: Konec seje ob: 

17:00 19:40 

 

 

Dnevni red: 

1. Pretekle aktivnosti in sklepi 
2. Tekoče aktivnosti in sklepi 
 

Prisotni: 

 člani: Miha Habjan, Peter Bajec, Alen Marinović in Nejc Pozvek 

 ostali: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec 

Opravičeno odsotni: 

 Jasna Pečjak, 

 Blaž Gladek, 

 Boštjan Štor. 

   

LEGENDA: Novosti so označene s poševno pisavo in zamude v stolpcih z odebeljeno. Izvedene ali neaktualne zadeve so prečrtane in se izbrišejo iz zapisnika 

naslednjega sestanka.  

 

 

 

 



 
 

 

Ad. 1) Pretekle aktivnosti in sklepi 

št. zadeve, naslov in opis odgovoren status/rok opombe 

4/8 Spletna stran – spremembe 
Boštjan Štor pripravi predlog za prenovo spletne strani. Izhodišča so pripravljena. Pomoč bosta nudila Primož 
Lavrič in Blaž Gladek. 

   

5/2 Usposabljanja v okviru KA 2014 in 2015 
Nadgradnja Alpiročnika z vsebinami za inštruktorje (pedagoško – didaktični del). Projekt za 3 leta.  
 
Poročilo za izpite za alpiniste se odda takoj, ko se zaključi s popravnimi izpiti, da se realizira čim prej plačilo. 
 
Potreba po prevetritvi višine plačil v okviru usposabljanj.   
 
9/5 Razno 
Alpiročnik se bo v letu 2015 dopolnil z dodatnimi deli za alpiniste. Dodatno se naredi še vsebine za alpinistične 
inštruktorje. V prihodnje je potrebno postaviti finančni plan in plan dela na Alpiročniku. 

  
 
 
 
 

 

7/6 Razno 
a. Zadeva kvalitetni vzponi je v teku (poročal Nejc Pozvek) in se zaključi do naslednje seje KA (1. 4. 2015). 

 
10/9 Razno 
Ideja:  
Za jesenski čas se pripravi posvete za alpinistične odseke po regijah. 

 
 
 
 
 

Matjaž Šerkezi 

 
 
 
 
 
Rok 08/2015 

 

9/3 Usposabljanja 
Alen Marinović je predstavil shemo plačevanja izpitov in tečajev. 
 
Peter Bajec poda predlog, da v kolikor pride s strani MIZŠ enaka višina sofinanciranja kot v letu 2015, se višina 
honorarja in kilometrine ohrani, v primeru, da bo ta manjša pa se kilometrina krči na 0,18 €. 
 
Vstopni pogoji za program alpinist se bodo prevetrili in napisali jasneje.  

 
 
 
 
 
 

Alen Marinović 

 
 
 
 
 
 
ROK 31.5.2015 

 

11/3 Kvalitetni vzponi 
Dokončen izračun bo pripravljen 1. 10. 2015, 8. 10. 2015 bo razpis zaključen. 

 
Matjaž Šerkezi 

 
POTRJENO 

 



 
 

 

11/7 Razno 
a. Potrebno uvesti kotizacijo za popravne izpite AI. V bodoče bo potrebno razmisliti tudi o višini 

honorarjev in plačil inštruktorjev. Razmislke o tem, da bi vsi inštruktorji prejeli majico z logom 
KA PZS. 

b. Zbornik Slovenski alpinizem za leti 2011 in 2012 je zaključen. PDF verzija naj bo barvna. Predlog 
samo za PDF verzijo.  

c. Problematika komunikacije z alpinističnimi odseki (majice, profil FB ...). 
d. Okrogla miza na temo drytoolinga – predlog, da se jo organizira na festivalu gorniškega filma.  
e. Potrebno urediti bazo podatkov alpinistov in alpinističnih inštruktorjev. 
f. Tehnično strokovna komisija za usposabljanja (mejni primeri, kriteriji, časovnica ...). 

 
g. Etični kodeks je potrebno dopolniti in prenoviti. 

 
 

 
 
 
 
 

Miha Habjan 
 

Alen Marinović 
 

Člani KA PZS 
Miha Habjan 

 
 
 
 
 
 
 
Do 6.10.2015 
 
Do naslednje 
seje KA 
 
 

 

12/3 Kvalitetni vzponi 
Kvalitetni vzponi se izplačajo kot nagrada oz. se lahko izplačajo ob akciji z odprtjem potnega naloga. 

   

12/4 Višina plačil za usposabljanja, tabore in ostale akcije KA PZS 
Tabori: 

- Plezalni dan vodja in pomočnik 100 €. 
- Neplezalni dan vodja in pomočnik 50 €. 

 
Določi se kotizacijo za popravne izpite in pripravi predlog obračunavanja za usposabljanja.  
Smernica: Kilometrina se obračuna po 0,18 €/km in polno vozilo. 

 
 
 
 
 

Alen Marinović 

 
POTRJENO 
 
 
 
DO 
NASLEDNJE 
SEJE 

 

12/6 Vrhunski dosežki v alpinizmu 
Vodja Nejc Pozvek in Miha Habjan. 
Predlog, da je razglasitev na sejmu Alpe-Adria (KA, KŠP, KGŠ). 
Okrogla miza na temo Drytoolinga, potrebno pripraviti koncept, izpostaviti problem.  
Predstavitev filma GRZS in najava Gorniškega festivala.  

   

Razno 
a. Debata glede novih pogojev za izpite za alpiniste: 

i. pripravi se seznam priporočenih smeri, 
ii. po zaključku izpitov za alpiniste v letu 2016 se naredi analiza in se o pogojih premisli ali 

so usmerjeni v pravo smer ali ne. 

   
Potrebno 
zaključiti 
do konca 
1/2016 



 
 

 

b. Zbornik – Anja Peternelj ureja zbornik in zbornik bo natisnjen v januarju 2016. (sreda, 25.1.2016 – 
sestanek z Anjo Peternelj in Miho Habjanom na PZS) 

c. Akcije 2016 – razpis se objavi v decembru 2015. 
d. Izkaznica za strokovne kadre se potrdi in gre v tisk za vse inštruktorje KA PZS. 

13/2 SMAR 
Seje se je udeležil Marko Prezelj, ki je pojasnil delovanje in smernice SMAR za v naprej.  
 
SMAR se je začel v dobrem obdobju, bila so sredstva, prava energija in dobra ekipa posameznikov za člane 
SMAR. 
 
Naš mentorski program se od ostalih (tujih) loči po osebni noti. Gre za generacijske in medgeneracijske 
povezave. Izmenjave so se pokazale kot boljši del programa SMAR, saj so gostujoči morali imeti zalogo idej. 
Posebej pomemben pa je individualni pristop in tudi osebno življenje posameznika.  
 
Izmenjave in resnejše akcije v tujini morajo ostati.  
 
Ideja, da bi kakšen od perspektivnih alpinistov sodeloval na akcijah SMAR. Že na naslednji dve akciji se povabi 
po dva morebitna kandidata. Na prvo Matevž Vukotič in Matija Volontarja, na drugo Saro Jakič in Marijo Jeglič. 
Z vsemi se prej opravi razgovor, kjer se jim predstavi SMAR in se pogovori o splošnih in specifičnih zadevah. 
 
V letu 2017 bi morali v ekipo vključiti še enega bolj prostega plezalca in dva alpinista. 
 
Po debati se za dodatne člane SMAR preveri: Saro Jaklič, Matevž Vukotič, Marija Jeglič, Uroš Grilj in Matija 
Volontar. 
 
Marko Prezelj predlaga akciji Julijske Alpe in Briançon kot akciji na kateri lahko sodelujejo morebitni kandidati 
za SMAR. 
 
6/4 SMAR 
Sklep 6.4.1: KA PZS potrdi v SMAR štiri nove člane: Matej Balažic, Matej Mučič, Tjaša Jelovčan in Matevž Mrak. 
Zanje se čim prej uredijo pogodbe in ostale formalnosti za sprejem v SMAR. 
 
12/5 SMAR 

   



 
 

 

S članstvom v SMAR so uradno zaključili: L. Lindič, L. Kranjc, M. Žumer in T. Krišelj.  
 
Trenutno je ostalo pet članov: Tjaša Jelovčan, Matej Mučič, Matej Balažic, Matej Mrak in Janez Svoljšak. Ekipo 
bo potrebno dopolniti v naslednjem letu, torej do konca 2016.  
 
Možni kandidati: Domen Košir (se ne računa nanj, ker je poškodovan in je izgubil prste na nogi), Domen 
Petrovčič, Sara Jaklič, Marija Jeglič, Matevž Vukotič, Žiga Oražem, Matija Volontar, Uroš Grilj in Nejc Klemenčič. 
 
Poleg tega je potrebno razmisliti tudi glede novega selektorja. Marka Prezlja se povabi na januarsko sejo. 

 
Potrebno razmisliti o morebitnem novem konceptu organiziranosti SMAR. KA je mnenja, da bi morala biti še 

večja povezava med perspektivnimi alpinisti med katerimi so morebitni novi člani za SMAR in člani SMAR. Z 

letom 2016 se to že realizira. 

 

11/7 Razno 
SMAR – takoj po vrnitvi selektorja iz odprave bo potrebno podpisati pogodbe z vsemi člani SMAR. Potrebno 
tudi razmisliti o novem selektorju, ki bo nadomestil Marka Prezlja. Potrebno tudi razmisliti o testiranjih članov 
SMAR, svetovanju za treninge, prehrano ... 

13/3 Zaposlovanje v državni upravi 
Zapisnik sestanka z OKS in PZS je priloga zapisnika. Člani KA smo bili seznanjeni z novostmi pri zaposlovanju 

vrhunskih športnikov  v javni upravi. KA vsako leto na zahtevo OKS predloži prednostni seznam športnikov pri 

zaposlovanju v javni upravi. Tudi v 2015 je KA to storila. KA predlaga Luko Lindiča in Luko Kranjca za zaposlitev v 

javni upravi. Če se izkaže dejanska in realna možnost, da pride do zamenjave pri zaposlitvi, bo IO KA na prvi 

redni seji sprejel sklep, kjer uradno predlaga zamenjavo in zaposlitev Luke Lindiča in Luke Krajnca. 

   

13/4 Usposabljanja 
Alpinistični inštruktorji: 
Sklep 13.4.1: Popravni izpit se plača po sklopih v višini 30 € na sklop. 
Sklep 13.4.2: Višina kilometrine ostane 0,37 €/km. V kolikor usposabljanje poteka skupaj več dni se obračuna 

kilometrina za prihod in odhod za en dan. Enako velja za prevoze inštruktorjev na kraj usposabljanja, kamor se 

inštruktorji peljejo skupaj.  Če se bo izkazalo, da se inštruktorji neopravičeno sami (posamezno) ali večkrat 

vozijo na kraj usposabljanja, se lahko določena kilometrina ali del te ne upošteva pri izplačilu. Enako velja pri 

   



 
 

 

izpitih za alpiniste. 

Sklep 13.4.3: Kotizacija za izpite ostane 250 € na osebo.  
Sklep 13.4.4: Višina plačila za delo inštruktorjev na usposabljanjih - 12 €/h bruto za inštruktorje, 9 €/h bruto za 
alpiniste. KA na usposabljanjih ne plačuje več nobene pijače! 

13/5 Stališče KA PZS o morebitni nadelavi nove zavarovane poti (ferate) na Triglav 
 
Sklep 13.5.1: Člani KA PZS potrjujejo predlog oz. dopis, ki je priloga zapisnika in se pošlje predsedstvu PZS. 

   

13/ Razno 
a. Na spletno stran KA PZS je potrebno dodati prenovljene vsebine pri usposabljanjih, ki jih je pripravil 

Alen Marinović. 
b. Boštjan Štor pripravi kaj je še potrebno storiti na strani KA oz. kaj je bilo dogovorjeno z Ivanekom, da se 

še stori. To se posreduje Ivaneku, da v najkrajšem možnem času konča. KA je v 2015 namenila 500 € za 
novo spletno stran KA, ki jo je naredil B. Ivanek. Stran še ni dokončana, plačilo pa je bilo že realizirano, 
zato pričakujemo, da se stran konča kot je bilo dogovorjeno v najkrajšem možnem času. 

c. Damjan O. naj pošlje članom KA gradivo glede Erasmusa+ po sestanku na Češkem. 
a. Damjan Omerzu in Matjaž Šerkezi sva se udeležila prvega sestanka v Pragi, kjer smo dorekli 

zgolj nekaj smernic. Naslednji sestanek bo v Mojstrani in sicer 9. in 10. 5. 2016 in na katerega se 
povabi načelnika IO KA PZS. 

d. Člani KA pregledajo razpis za akcije 2016, posredujejo pripombe Matjažu Šerkeziju in ta v roku tedna 
objavi razpis in ga pošlje na odseke. 

e. Matjaž in Miha pripravita poročilo za 2015 in plan za 2016.  

 
Matjaž Šerkezi 

 
DO 18.01.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 18.1.2016 

 

 
Ad. 2) Aktivnosti in sklepi 

št. zadeve, naslov in opis odgovoren status/rok opombe 

14/1 Pregled zapisnika 13. seje 
 
Sklep 14.1.1: Zapisnik 13. seje se soglasno potrdi. 

  
 
POTRJENO 

 

14/2 Finančni plan KA PZS in stanje financ KA PZS 
Finančni plan se pripravi, ko bodo znana še sredstva MIZŠ in se potrdi na naslednji seji KA PZS. 

   

14/3 Spletna stran KA PZS 
Potrebno urediti vsebine na spletni strani KA PZS (tabori in odprave). 

 
Boštjan Štor 

  



 
 

 

Gre predvsem za urejanje vsebin in sicer: odprave in tabori, ki so se čez čas nabrale v arhivu in jih je potrebno 
naložiti na spletno stran. Vsebine usposabljanja bo uredil oz. dopolnjeval  Alen Marinović, strokovni sodelavec 
pa sprotne vsebine (zapisniki sej, registracija, kategorizacija …). 

14/4 Akcije 2016 
Razpis za akcije je zaključen. Na razpis se je prijavilo 11 odprav, ki so se že ovrednotile. Akcije bodo pogledali še 

posamezni vrhunski alpinisti in podali svoj predlog, nato bo KA naredila zaključke po načinu navedenem v 

razpisu za akcije 2016. Zaradi omejenih finančnih sredstev namenjenih za odprave 2016 bo KA podprla 

omejeno število najkvalitetnejših in logistično ter finančno zahtevnejših akcij. 

KA bo sprejela sklep o končni dodelitvi finančnih sredstev posameznikom na prijavljenih akcijah, ko bo znana 

višina zneska s MIZŠ.  

 
Po zaključku vrednotenja se rezultati javno objavijo. 

  
Do 18.4.2016 

 

14/5 Izpiti za alpiniste 
Poteka debata glede pogojev. Počaka se na oceno prijav in se o kvaliteti pogojev odloči na osnovi tega. 
 
Ostaja pomislek pri zimskih pogojih in sicer pri zahtevani težavnosti zimskih smeri, ki so se ob novih razpisnih 
pogojih povišali. Prijave (bodočih) kandidatov bodo pokazale ali so šli pogoji v pravo smer ali ne. 

   

14/6 Kvalitetni vzponi 2015 
Kvalitetni vzponi za leto 2015 so zaključeni. Potrebno je narediti izračun in razdeliti sredstva. 
 
KA še nadgradi oz. izpopolni lanski način izračunavanja.  

 
Miha Habjan 

 
Do konca 
4/2016 

 

14/7 SMAR 
V SMAR je potrebno pripeljati novo energijo in pomladiti ekipo. Nejc Pozvek je mnenja, da bi moral biti SMAR 
celotno delovanje KA (skupni tabori, akcije ...). Vedno manj bo generacij, ki bi bile pripravljene posvetiti tri leta 
življenja plezanju.  
 
Predlog, da se na naslednjo sejo KA povabi Marka Prezlja in še dva bivša člana SMAR, da se z njimi pogovori o 
izkušnjah in njihovih pogledih na prvo triletje Smara. Po tem se naredi kadrovski plan za 2016.  
 
KA je mnenja, da se morajo akcije SMAR in zlasti ustaljeni tabori KA bolj prekrivati. Člani SMAR  na akcijah KA in 
»perspektivci« na akcijah SMAR (npr. po dva člana oz. kolikor posamezna akcija dopušča). 

 

   



 
 

 

KA mora aktivno razmišljati o Markovem nasledniku ter se pripravljati na iskanje kandidatov. 

14/8 Tabori 
Peter Bajec bo koordinator vseh taborov z namenom pregleda udeležencev, organizacije itd. Do naslednje seje 
pripravi predlog za tabore. 
 
Poletni tabor bosta vodila Andrej Grmovšek in Nejc Pozvek. 
Poletni tabor se organizira tudi v Sloveniji.  
 
Razmisliti o štirih letnih taborih, vikend tabori v smislu druženja in plezanja.  

 
Peter Bajec 

  

14/9 Razno 
a. Naloga načelnika KA PZS je tudi, da razmisli koga še povabiti k delu KA PZS, ki bo prevzel katerega od 

projektov. 
b. Sklepa 14.9.1: IO KA PZS potrjuje sklepa 1. in 2. dopisne seje IO KA PZS. Dokumenta sta prilogi 

zapisnika. 
c. Opomba: Problematika padca državnih razredov v sistemu kategorizacije. Na zboru načelnikov je 

potrebno izpostaviti to problematiko in načelnike prositi, da pomagajo pri spodbujanju posameznikov 
za oddajo vloge.  

d. Razmisliti je potrebno o novem predlogu zaposlovanja vrhunskih alpinistov v javni upravi. 

   

 
Naslednja seja KA PZS bo 18. 05. 2016, ob 18. uri. 
 
Spodaj navedeni s podpisom potrjujem vsebino zapisnika. Sklepi zapisnika začnejo veljati takoj, ko zapisnik potrdijo vsi na seji prisotni člani KA PZS. 

Zapisnik: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS  

 Miha Habjan, načelnik KA PZS 

Priloge: 

- / 


