
 

 

Datum: 03. 10. 2016 
 
 
 

ZAPISNIK 16. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ALPINIZEM PZS 

Zapisnik 16. redne seje Komisije za alpinizem PZS, ki je bila v ponedeljek, 03. 10. 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 

10/9 Razno 
Ideja:  
Za jesenski čas se pripravi posvete za alpinistične odseke po regijah. 
 
Osnova za nadgradnjo vizije KA PZS, pridobiti informacije s strani odsekov. Potrebno je pripraviti smernice 
delovanja KA, vizijo, kam gremo, kaj želimo ... 

 
 

Matjaž Šerkezi 

 
 
Rok 08/2015 

 

11/7 Razno 
a. Zbornik Slovenski alpinizem za leti 2011 in 2012 ter 2013 in 2014 je v zaključni fazi. PDF verzija 

naj bo barvna. Predlog samo za PDF verzijo, ki ga bomo obravnavali na zboru načelnikov. 
b. Problematika komunikacije z alpinističnimi odseki. KA ugotavlja, da komunikacija med KA in 

odseki (članstvom) ni na primerni oz. želeni ravni. Z zagonom FB KA bi radi vzpostavili bolj 
neposreden stik s članstvom. KA bo v 2016 naredila majice KA, ki bodo namenjene za 
promocijo oz. povezovanje med KA in članstvo 

c. Okrogla miza na temo drytoolinga – predlog, da se jo organizira na festivalu gorniškega filma ali 
ob drugi primerni priložnosti.  

d. Potrebno urediti bazo podatkov alpinistov in alpinističnih inštruktorjev. 
e. Tehnično strokovna komisija za usposabljanja (mejni primeri, kriteriji, časovnica ...). 

 
f. Etični kodeks je potrebno dopolniti in prenoviti. 

 
 
 
 

Miha Habjan 
 

Alen Marinović 
 

Člani KA PZS 
Miha Habjan 

 
 
 
 
Do 6.10.2015 
 
Do naslednje 
seje KA 
 
 

 

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. 
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. Izkaznica za strokovne kadre se potrdi in gre v tisk za vse inštruktorje KA PZS. 

   
Potrebno 
zaključiti 
do konca 
1/2016 

13/ Razno 
a. 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. 

 
 
 

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.  
 
V ocenjevanje se vključi še nekaj vrhunskih alpinistov. 

 
Miha Habjan 

 
Do konca 
6/2016 

 

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 taborih v letu, 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. 

   

15/2 Akcije KA PZS 
Izračun je bil pripravljen. Vodje vseh prijavljenih akcij so bili obveščeni o rezultatih razpisa.  

 
 

 
 

 



 
 

 

 
Izračun je priloga zapisnika. Miha Habjan pripravi dopis in pojasnilo vrednotenja akcij, ki se objavi na spletni 
strani KA PZS in se pošlje načelnikom alpinističnih kolektivov. 
 
Sklep 15.2.1: Izračun akcij KA PZS je potrjen. 

 
Miha Habjan 

 
3.6.2016 
 
 
POTRJENO 

15/3 Finančno poročilo KA PZS in poročilo o delu KA PZS 
V finančnem poročilu je potrebno pri postavki Ostalo še dodatno pojasniti in v poročilo o delu odpraviti 
pomanjkljivosti. Oba se potrdita na dopisni seji IO KA PZS. K poročilu se doda še pregled sezone 2015, logotip 
KA PZS, ostalo.  

 
Matjaž Šerkezi 

 
30.5.2016 

 

15/4 Finančni plan in plan dela KA PZS 
Potrdita se na dopisni seji IO KA PZS. Člani pogledajo finančni plan in plan dela in sporočijo pripombe. 

 
Matjaž Šerkezi 

 
30.5.2016 

 

15/5 SMAR plan dela in poročilo 
Potreba po novih članih. 
 
Možni kandidati: Domen Petrovčič, Sara Jaklič, Marija Jeglič in Matija Volontar. Predlagamo jih Marko Prezlju, 
da so možni kandidati za člane SMAR. Za Domna Petrovčiča se pripravi pogodba za podpis, za ostale se počaka, 
da bodo zadostili pristopnim pogojem.  
 
Sestanek o povezavi taborov in SMAR s člani KA in Markom Prezljem. 
 
Znotraj KA moramo najti nekoga, ki bo zadolžen za SMAR. 

 
 
 

Miha Habjan 
 
 

Peter Bajec 

  

15/6 Sklad plezališč 
Nejc Pozvek na kratko povzame delo sklada. Sklad bi bil sestavljen iz člana KŠP, KA in še enega člana.  
 
IO KA PZS predlaga za člana Blaža Gladka. Blaž pripravi dopis o plezališčih za drytooling (popis plezališč, koliko 
plezalcev (ocena), problematika, itn). 
 
Sklad bo šel neodvisno od ostalih financ – prostovoljni prispevki, donacije ... Med društva bo poslana anketa iz 
katere se bodo pridobile osnovne informacije in na podlagi tega tudi določile smernice. KA brezpogojno vztraja, 
da se v sklad vključijo tudi plezališča za drytooling. 
 
Priloga zapisnika je dopis načelnika KŠP Aleša Pirca. 

 
Blaž Gladek 

 
10.6.2016 

 

15/7 Tabori KA PZS Peter Bajec   



 
 

 

Peter Bajec je pripravil koncept, ki je bil poslan načelnikom KA PZS in objavljeno na spletni strani  KA.  Poletni 
tabor bo vodil Nejc Pozvek s pomočnikom. Tabor bo v Dolomitih. Razpis se objavi do 10. 6. 2016. 
Razpisi morajo biti pripravljeni ustrezno kmalu pred začetkom tabora. 
Izbor kandidatov bodo opravljali vodja in pomočnik tabora s pomočjo Petra Bajca in po potrebi z ostalimi člani 
KA. 

15/8 Razno 
a. Alpiročnik je potrebno dopolniti z vsebinami, popraviti napake. Postaviti časovne okvirje in način dela. 
b. Potrebno se dogovoriti glede zbora alpinistov. V 2016 ga organizira AO Ljubljana-Matica. 
c. Odprave za perspektivne alpiniste – potrebno pripraviti razpis in ga objaviti. Razpis bi bil v prvi vrsti bolj 

namenjen vodji. Odprava se bi planirala v letu 2017. Razpis v roku dveh tednov.  
d. Zbor načelnikov bo 21.6.2016 v Kranju. Do najkasneje 10.6.2016 morajo načelniki dobiti potrebno 

gradivo. 
e. Na KA strani je potrebno dopolniti: arhiv odprav in arhiv tabor oz. ostalih KA akcij. Časovne  okvirje 

bosta pripravila Matjaž in Boštjan. Pri SMAR bi morala biti tudi zbrana vsa poročila z akcij. 
f. Spletna stran KA – večino predlaganih dopolnil je bilo realiziranih, ostaja še ena zadeva. Matjaž o tem 

obvesti Branka Ivaneka. 
g. Kvalitetni vzponi 2015. Zaradi večje ravni kakovosti in objektivnosti ocenjevanja se k slednjemu povabi 

nekaj zunanjih sodelavcev – referenčnih alpinistov. 
h. KA zažene Fb profil Komisije za alpinizem z namenom direktnega stika oz. komunikacije med KA in 

članstvom. Potrebno pripravljati objave. To je na članih KA. 
i. Matjaž seznani člane KA s projektom Erasmus. Posreduje jim tudi ustrezno dokumentacijo. 
j. Zaradi izvajanja (implementacije) novega zakona o TNP v prakso bo PZS formirala delavno skupino, ki se 

bo ukvarjala s to tematiko. S KA bo za to skupino zadolžen Miha Habjan. 
k. Glede novosti zakona o športu bo Matjaž opozoril člane KA, če bo kaj se direktno navezovalo na 

alpinizem oz. delovanje Komisije za alpinizem. 
l. Naslednja redna seja IO KA se planira v septembru 2016. Točen datum določimo kasneje. 

 
Alen Marinović 

 
Miha Habjan 

 
 
 

Boštjan Štor, 
Matjaž Šerkezi 

 
Matjaž Šerkezi 
Miha Habjan 

 
TAKOJ 
 
10.10.2016 
 
 
 
10.5.2016 
 
 
 
30.5.2016 

 
 
 
 
 
 
 
Do tega 
datuma 
postaviti 
koncept 
in 
časovnice 
dela. 

 
Ad. 2) Aktivnosti in sklepi 

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

16/1 Pregled zapisnika 15. seje 
 
Sklep 16.1.1: Zapisnik 15. seje se soglasno potrdi. 

  
 
POTRJENO 

 



 
 

 

16/2 SMAR 
Novi člani Smara so postali Sara Jaklič, Marija Jeglič, Anže Klarič in Matija Volontar. 
 
V SMAR se povabi Žigo Oražma in Andreja Ježa in se ju ob njuni privolitvi aktivno vključi v plane za 2017. Fanta 
morata tudi v najkrajšem možnem času podpisati pogodbo glede članstva v Smaru. 
 
Stališče KA, da se na akcijah SMAR pričakuje, da je v prvi vrsti prioriteta alpinizem in da se športno pleza le "tu 
in tam". 
 
Akcijski plan: potni nalog do takrat, poročilo do takrat, računi ... Za 2017 in naprej mora KA določiti roke za 
pisanje poročil in ostalega z vseh Smar akcij. Do naslednje seje IO KA PZS. 
 
Miha Habjan se pogovori o aktualnih zadevah s selektorjem, ki se ga povabi na naslednjo sejo IO KA PZS. 

   

16/3 Razpis za akcije 2017 
Pregleda se obstoječi razpis, ki se ga dopolni in objavi. Rok za pregled razpisa je 10.10.2016. Razpis se objavi do  
7.11.2016. Zaključek razpisa 23.1.2017. 

 
M. Habjan 

 
POTRJENO 

 

16/4 Majice KA PZS 
S pomočjo majic tokrat zbiramo sredstva, ki bodo donirana v sklad za Dejana Korena – v dobrodelne 
alpinistične namene. 
Majice prejmejo brezplačno na zboru alpinistov v Kamniški Bistrici: 

- novi alpinisti in AI (tisti, ki bodo sami prišli iskati diplome na zbor alpinistov), 
- predsedstvo PZS, 
- oblikovalci, 
- člani KA, 
- inštruktorji, ki so vpeti v sistem usposabljanj. 
- V bodoče mora KA bolj natančno definirati namen tiska majic. Prav tako mora določiti kdo in na 

kakšen način bo odgovoren za samo izdelavo in tisk majic (glede barve, slik, loga, itn). 

  
POTRJENO 

 

16/5 Zbor alpinistov 
Zbor alpinistov bo v Kamniški Bistrici, 8.10.2016. Aktivnosti potekajo po načrtovanem. 

   

16/6 Statusa Romana Beneta 
Tone Škarja je postavil vprašanje ali se smatra Romena Beneta kot Slovenca, ki ga moramo vključiti v 
"slovensko alpinistično statistiko ". Je zamejski Slovenec, po državljanstvu ne (je Italjan), po rodu pa je 
Slovenec. Ali ga moramo tretirati kot Slovenca ali ne in ga vključiti v statistike Slovenci v Himalaji? 

 
 
 
 

  



 
 

 

 
KA PZS se glede tega pozanima pri predsedstvu PZS. KA PZS si glede tega vzame čas za premislek, za mnenje bo 
tudi vprašala nekaj slovenskih alpinistov 

 
M. Šerkezi 

16/7 Izbor vrhunskih dosežkov v alpinizmu 2016 
Predlog za življenjsko delo v alpinizmu: Andrej Štremfelj. Predlog napiše Marko Prezelj 

 
M. Habjan 

 
POTRJENO 

 

16/8 Usposabljanja KA PZS 
Za AI se bi pripravil nov koncept usposabljanj.  
 
Alpiročnik: 
- poglavje Zgodovina – dogovor z A. Marinovićem. 
- predlog za določiti višino plačila za administriranje Alpiročnika. Potrebno pripraviti predlog.  

 
A. Marinović 

  

16/9 Tabori KA PZS 
Letos se je pri izboru prvič upoštevala resnost kandidata. Ker dva kandidata na zadnjem razpisu nista bila resna 
in sta zadnji trenutek brez zadovoljivih razlogov odpovedala udeležbo ter splošne neodzivnosti in sta s tem dva 
druga ostala tudi doma, tokrat nista prišla v izbor. 

   

16/10 Alpinisti veterani 
Sklep 16.10.1: Komisija za alpinizem uradno sprejema alpiniste veterane pod okrilje KA PZS, ki finančno niso 
odvisni od sofinanciranja KA PZS oz. od namenskih sredstev za kakovostni in vrhunski alpinizem. Vsa nadaljnja 
komunikacija glede odprtih in aktualnih zadev bo potekala med KA in predsednikom alpinistov veteranov. 

  
POTRJENO 

 

16/11 Razno 
a. Skupna akcija perpsektivnih alpinistov in SMAR  v jesenskem času. Potrebno določiti termin. 
b. Srečanja zbora alpinistov veteranov se bosta udeležila Miha Habjan in Peter Bajec. 
c. Seja UO PZS, četrtek 6.10.2016 – udeleži se je Miha Habjan. 
d. Ideja za spletni internetni vodnik. Potrebno pripraviti idejni projekt.  
e. Matej Mučič je zapustil SMAR. Poslal je pisno obrazložitev. KA potrjuje njegov odstop. 
f. Na naslednjo Erasmus akcijo, ki bo junija 2017 na Slovaškem, se poleg članov SMAR povabi tudi nekaj 

perspektivnih alpinistov. Razmerje bo določila KA na eni izmed spomladanskih sej v 2017. 

 
M. Habjan 

  

 
Naslednja seja KA PZS bo 11/ 2016. 
 
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: 

- / 


