
 

 

Datum: 04. 01. 2017 
 
 
 

ZAPISNIK 17. in 18. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ALPINIZEM PZS 

Zapisnik 17. in 18. redne seje Komisije za alpinizem PZS, ki je bila v sredo, 14. 12. 2016 in v sredo 04. 01. 2017 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 21:00 

 

 

Dnevni red: 

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

Prisotni: 

• člani: Miha Habjan, Peter Bajec, Alen Marinović, Jasna Pečjak 
(preko Skype). 

• ostali: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec 

Opravičeno odsotni: 

• Blaž Gladek, 

• Boštjan Štor 

• Nejc Pozvek 

   

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. Okrogla miza na temo drytoolinga – predlog, da se jo organizira na festivalu gorniškega filma ali 

ob drugi primerni priložnosti.  
b. Potrebno urediti bazo podatkov alpinistov. 
c. Tehnično strokovna komisija za usposabljanja (mejni primeri, kriteriji, časovnica ...). 

 
d. Etični kodeks je potrebno dopolniti in prenoviti. 

 
Miha Habjan 

 
 

Alen Marinović 
 

Miha Habjan 

 
 
 
 
 
 

 

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 

 

15/8 Razno 
a. 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.  
b. 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. 

 
Miha Habjan 

 
Matjaž Šerkezi 

 

 
TAKOJ 
 

 



 
 

 

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 

  

 
Ad. 2) Aktivnosti in sklepi 



 
 

 

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

18/1 Pregled zapisnika 16. seje 
 
Sklep 18.1.1: Zapisnik 16. seje se soglasno potrdi. 

  
 
POTRJENO 

 

18/2 Izbor vrhunskih dosežkov v alpinizmu 2016 
Prireditev bo 2. 2. 2017 na Gospodarskem razstavišču. 
Možni kandidati: 

• Alpinisti: Luka Lindič, Aleš Česen. 

• Alpinistke: Nastja Davidova, Tjaša Jelovčan. 

• Perspektivni alpinisti: Matija Volontar, Sara Jaklič, Marija Jeglič ... 
  

Priznanje za posebne dosežke: Aleš Česen, razmišlja se tudi o Domnu Kastelicu (posthumno). 
  
Preveriti je potrebno še Janeza Svoljška, Martina Žumra ... 
 
Zbrati je potrebno predloge, slikovno gradivo ... in jih posredovati skupini za izbor. 
 
Spisati je potrebno oceno sezone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejc Pozvek 
 
Peter Bajec 

  

18/3 Alpiročnik in usposabljanja KA PZS 2017  
  
Prenova usposabljanja iz programa alpinist bo aktualna, ko bo potrjen nov zakon o športu, kar se predvideva še 
v letu 2017. 

 
 
Alen Marinovič 
 

 
 
Rok 1.3.2017 

 

18/4 KA spletna stran 
Spletno stran je potrebno oživeti z določenimi vsebinami alpinistične narave: članki z alpinistično vsebino, 
kolumna, dopolniti arhive (odprave, tabori), … Dopolnitve smiselno vključiti tudi na Fb KA. 
 

   

18/5 Razno 
a. Pripraviti je potrebno seznam morebitnih perspektivnih alpinistvo, ki se bodo povabili na SMAR vikend, ki bo 
v Koči na Gozdu, 14. 01. 2017. 
 
b. SMAR – pozvati je potrebno Marka Prezlja in člane SMAR, da oddajo plan dela za leto 2017 in poročilo za leto 
2016. IO KA meni, da morajo biti akcije SMAR v celoti alpinističnega značaja, razen morebitne zaključne akcije, 

 
Peter Bajec 
 
 
Miha Habjan 
 

 
Rok 
18.12.2016 

 



 
 

 

kjer je prisoten socialni vidik na prvem mestu. 
 
c. Pripraviti je potrebno razpis za zimski tabor in ga poslati načelnikom odsekov, objaviti na spletu in FB. 
 
d. Pripraviti je potrebno razpis za BMC srečanje in ga poslati načelnikom odsekov, objaviti na spletu in FB. 
 
e. Kolumna KA – na spletu je potrebno urediti povezavo za objavljanje kolumn KA PZS. 
 
 
f. Redefinicija izpitov za alpinista. Čemu so namenjeni, zakaj jih sploh imamo, … Spisati kratek dopis. 
 
g. Naslednja seja KA je 15.2.2017 
 
h. K sodelovanju v KA povabiti morebitne nove člane (Zupin, Slavc, …) 
 

i. Analiza nesreč GRS, kjer so bili vpleteni alpinisti 
 

j. Tabori KA 2017 – pripraviti dopis in ga objaviti na strani KA. Ideja o ženskem alpinističnem taboru je 
spet živa. Najde se vodjo s pomočnico, idejo o lokaciji, termin, ter finančni plan. Za vodjo se je že javila 
Tina Di Batista. 
 

k. BMC tabor. Izbere se Miho Kerna in Miho Zupina. Ker so Angleži naknadno znižali participacijo na zgolj 
enega udeleženca, gre na BMC tabor Miha Kern. 
 

l. 14. In 15.1. se na Koči na Gozdu izpelje vikend s člani Smara in perspektivnimi alpinisti. Predavanje bo 
imel Aleš Česen. 
 

m. Marka Prezlja se pozove, da pošlje finančni načrt in plan dela Smara za leto 2017.  
 

n. Podaljšali smo rok za odpravo za perspektivne alpiniste v 2017 ali 2018. Na razpis se je prišla le ena 
prijava in sicer: Luka Stražar, ideja plezanje kombiniranih smeri na Aljaski. Odpravo bi KA rada celostno 
umestila v plan taborov v 2017, zato je poleg cilja in ideje zelo pomembna tudi finančna in časovna 
komponenta odprave. 

 
 
Peter Bajec 
 
Matjaž Šerkezi 
 
Miha Habjan 
Matjaž Šerkezi 
 
Miha Habjan 
 
 
 
Miha Habjan 
Matjaž Šerkezi 
Matjaž Šerkezi 
 
Peter Bajec 
 
 
Matjaž Šerkezi 
 
 
 
Miha Habjan 
 
 
Matjaž Šerkezi 
 
Miha Habjan 
Peter Bajec 
 
 



 
 

 

 

o. Še naprej se opravljajo pogovori za novega mentorja Smara, ko Marko Prezelj preneha z mentorstvom 
(31.12.2017). Konkretno se opravljajo razgovori z Alešom Česnom. Če Aleš odkloni ponudbo za 
mentorja oz. vodjo Smara ima KA na voljo še enega potencialnega kandidata. 

 

Miha Habjan 
 

 
Naslednja seja KA PZS bo 07.02.2017. 
 
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: 

- / 


