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Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične
dejavnosti. KA sestavljajo načelnik (Miha Habjan) in člani komisije (Alen Marinovič, Rok Dečman,
Jasna Pečjak in Matej Kladnik). Ima eno podkomisijo (Podkomisija za tekmovalno ledno plezanje).
Glavne naloge KA so izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja
slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu, vodenje registra alpinističnih
kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino,
izvajanje različnih vrst alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti,
predlaganje kandidatov za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje
alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti.
Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu
Komisija za alpinizem (KA) v 2012 načrtuje 4 redne seje KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter dva
redna zbora načelnikov. Zbora načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih
odsekov ali klubov (preko 40). Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo
najkvalitetnejšim akcijam v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v domačih in
tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, mladinsko alpinistično reprezentanco

(priprave in akcije), organizacijo taborov za mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini,
mednarodno sodelovanje, tekmovalno ledno plezanje, vzgojo in izobraževanje z vsemi tečaji, izpiti in
seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, tesno
sodelovanje s KOTG, predsedstvom, UO PZS in službami PZS, s posameznimi alpinisti ter z zunanjimi
sodelavci in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v planu tudi nekaj novih akcij in
nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju KA.
Načrtovana usposabljanja
Naziv usposabljanja
Izpiti za alpiniste
Izpiti za alpinistične inštruktorje
Licenčni seminar za alpinistične
inštruktorje
Začetni alpinistični tečaj v zimskih
razmerah
Začetni poletni alpinistični tečaj v kopni
skali
Izpopolnjevalni seminar za sodnike in
postavljavce v tekmovalnem lednem
plezanju

Termin in lokacija
Maj – September, Vršič, Vipava,
Dolžanova soteska, slovenske Alpe
Februar – Junij, Vršič, Vipava,
Dolžanova soteska
?

Št. udeležencev
30

Marec, Zelenica

15

Julij, Kamniško sedlo

20

Za državne sodnike enodnevni
seminar pred tekmovanjem v SPLP,
za mednarodne sodnike dvodnevni
seminar pred tekmo svetovnega
pokala

2-6

12
50

Načrtovane aktivnosti doma
Naziv aktivnosti
Zbor alpinistov

Zbor alpinistov
veteranov
Poletni alpinistični
tabor v slovenskih
stenah

Termin in lokacija
April, Okrešelj,
organizira AO CeljeMatica
Maj
Avgust

Št. udeležencev
100

Namen
Neformalno srečanje in
druženje alpinistov

30 - 40

Srečanje alpinistov
veteranov

15

Plezanje v kopni skali
(mladi perspektivni
alpinisti)

Načrtovane aktivnosti v tujini
Naziv aktivnosti
Tabor Chamonix

Termin in lokacija
Marec, Chamonix

Tabor Dolomiti

Julij, Dolomiti

Št. udeležencev
Namen
10
Plezanje mladih perspektivnih
alpinistov v gorah nad Chamonixjem
10
Plezanje mladih perspektivnih

Mednarodno
srečanje v Angliji
Tabor – skalaalpinistke
Tabor alpinističnih
družin

Januar, Škotska

2

Julij, Alpe

14

Poletje

alpinistov v velikih dolomitskih
stenah
Spoznavanje škotskih sten in
angleškega načina plezanja
Druženje in plezanje slovenskih
alpinistk
Druženje in plezanje alpinističnih
družin

Pomembnejši projekti
Naziv projekta
Priročnik Alpinistična
šola

Namen
Posodobiti in dopolniti priročnik
Alpinistična šola za namen usposabljanja
alpinistov
Bolj usmerjena in načrtovana podpora
mladih perspektivnih alpinistov
Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo
alpinistično aktivnost v preteklem letu,
doma in v tujini
Promocija in ovrednotenje alpinističnih
dosežkov v preteklem letu

SMAR
Zbornik slovenski
alpinizem 2011
Izbor najuspešnejših
alpinistov v 2011

Stanje
Za 2012 se planira izdaja in tisk
priročnika
Za 2012 je pripravljen celoten
načrt aktivnosti
Tekom leta 2012

Izvedeno v januarju

Pomembnejše novosti
Naziv projekta
SMAR

Delovanje Komisije
za alpinizem
Organizirati
tematske »okrogle
mize«
Alpinistični razgledi

Namen
Priprava večletnega programa in
načrtovanja odprav skupaj s KOTG. Podpora
reprezentantom pri testiranjih, zdravniških
pregledih in pri ostalih alpinističnih akcijah.
Izboljšati in optimizirati delovanje KA.
Dopolniti delovanje KA, kadrovsko in
vsebinsko.
Skupaj s slovenskimi alpinisti spregovoriti o
aktualni problematiki alpinizma

Stanje
Projekt reprezentance je v
pripravi. V 2012 bo
reprezentanca v celoti začela z
vsemi planiranimi aktivnostmi.
Pripravljajo se načrti sprememb

Ponovno začeti izdajati Alpinistične razglede
(vsaj v elektronski obliki), interno glasilo z
alpinistično vsebino

Zaključek
Glavna prioriteta delovanja in usmerjanja KA še vedno ostajajo tri aktivnosti: vzgoja in izobraževanje,
vrhunski alpinizem ter podpora mladih perspektivnih alpinistov. Ob nedavnih, med alpinisti dobro
sprejetih, spremembah pri načrtovanju ter izvajanju procesov vzgoje in izobraževanja, ostaja glavna

skrb KA razvoj, usmeritev in dolgo(kratko)ročna vizija slovenskega vrhunskega alpinizma. Brez
vrhunskih rezultatov ni kategoriziranih alpinistov - športnikov, brez teh pa pride za alpinizem manj
denarja na KA (PZS) s strani države. Zato bo poleg ustaljenih akcij prioriteta KA delovanje SMAR.
KA bo v letu 2012 uvedla še en plezalni tabor - ženski alpinistični tabor, z namenom dodatno
motivirati alpinistke k druženju in plezanju.
Komunikacijo med KA in načelniki odsekov ter klubov po mnenju KA še vedno ni na ustrezni ravni. KA
se trudi z boljšim informiranjem načelnikov po odsekih in klubih, povratnih informacij dobi zelo malo.
KA si želi aktivnejših in bolj kritičnih načelnikov, tako na ravni odsekov kot na ravni KA. Prav tako si KA
želi tesnejšega sodelovanja z vrhunskimi slovenskimi alpinisti pri več aktualnih zadevah (Alpinistični
razgledi, plezalno-vodniška literatura, etični kodeks, itn).
Nujne so spremembe v vsebini, načinu dela in pri kadrih KA zlasti ob dodatnih napovedih zmanjšanja
proračunskih sredstev namenjenih alpinizmu s strani države (MŠŠ). Očitno se splošno stanje v
slovenski družbi in državi prenaša na vsa področja delovanja države in civilne sfere, kar pa lahko
pomeni v bodoče zmanjšan proračun KA, posledično pa spremembe prioritet in programa KA.
Pripravila: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec in Miha Habjan, načelnik KA

Miha Habjan, načelnik KA PZS

