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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 in člani komisije. 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 KA
Delovanje KA v 2011
KA ima načelnika in pet članov. Ima eno podkomisijo (Podkomisija za tekmovalno ledno plezanje). V
2011 je bilo pri KA registriranih 42 alpinističnih kolektivov (odsekov in klubov), ki so skupaj združevali
2473 registriranih članov (AI, alpinisti, pripravniki in tečajniki). S strani OKS so bili potrjeni naslednji
rezultati kategorizacije; do 1.10.2011: 9 alpinistov - mednarodni razred, 1 alpinist – perspektivni
razred, 2 alpinista - mladinski razred, 15 alpinistov državni razred. Izbor najuspešnejših alpinistov za

leto 2010 je bil v Domu Franca Bernika v Domžalah, 13. 1. 2011, v organizaciji z Društvom za gorsko
kulturo in skupaj s Komisijo za alpinizem.
Podkomisija za tekmovalno ledno plezanje (PTLP) je izbrala tekmovalce za sodelovanje v svetovnem
pokalu v lednem plezanju. Sodelovali so tako slovenski tekmovalci kot slovenski sodniki.
Tekmovalci so sodelovali na dveh tekmah v kategoriji težavnosti in v kategoriji hitrosti. Za Slovenski
pokal v lednem plezanju so bile v lanskem letu organizirane tri tekme: Mlačca, Ljubelj in Vipava.
Izvedene so bile štiri od petih tekem za svetovni pokal v tekmovalnem lednem plezanju UIAA (tekma
v italijanskem Val Daone je odpadla zaradi smrti člana organizacijskega odbora).
Skupne uvrstitve naših v svetovnem pokalu:
 rezultati za svetovni pokal v hitrosti, kjer je Tjaša 8 od 36 tekmovalk
 v težavnosti pa 17.od 56 tekmovalk
 Matevž in Jernej pa 12.in 13. od 56 tekmovalcev v hitrosti .
 V težavnosti Matevž 25. in Jernej 31. od 65 tekmovalcev.
 Rezultati so na: http://www.theuiaa.org/ice_results_2011.html
KA je v letu 2011 oblikovala koncept delovanja komisije in izbor prednostnih nalog, ki so bile vezane
še na leto 2010. Veliko projektov je vezanih na več let skupaj. Nekatere projekte je komisija izpeljala
sama, nekatere pa s sodelovanjem s posameznimi alpinisti, z vodstvom in službami PZS, s KOTG ter z
zunanjimi sodelavci ali organizacijami.
Zbor dejavnosti
Seje KA in zbora načelnikov
KA je imela v 2011 tri redne in dve korespondenčni seji ter zbor načelnikov v mesecu juniju. Glavne
vsebine poleg prenove sistema delovanja KA, so bile priprave in vzpostavitev smernic za SMAR –
Slovensko alpinistično reprezentanco, ki je v zaključni fazi. V okviru KA je deloval še Tadej Debevec
zadolžen za kategorizacijo, ter Tomo Česen, vodja vzgoje in izobraževanja.
Organ
Komisija za
alpinizem

Načelnik(ca)
Miha Habjan,
Akademski AO

člani
Alen Marinovič, Šaleški AK
Rok Dečman, AO Celje
Jasna Pečjak, AO Domžale
Matej Kladnik, AO Kamnik

Podkomisija za
tekmovalno ledno
plezanje

Jasna Pečjak, AO
Domžale

Andrej Pečjak, AO Domžale
Branko Ivanek, AAO Kozjak
Žiga Šter,AO Kranj
Vili Guček AO Trbovlje
Peter Vukotič
Klemen Premrl,AO Tržič

Seje
2010_5. seja – 17. 2.
2011
2010_6. seja – 11. 5.
2011
2010_7. seja – 4. 10.
2011
Zbor načelnikov,
Domžale, 15. 06. 2011
(prisotnih 24
predstavnikov
alpinističnih kolektivov
od 41)

Kratek opis usposabljanj
Usposabljanja v 2011
V letu 2011 so bile naslednje vzgojne akcije: izpiti za alpiniste, izpiti za alpinistične inštruktorje,
začetni alpinistični tečaj v zimskih razmerah in začetni poletni alpinistični tečaj v kopni skali.
Naziv
usposabljanj
a

Termin in lokacija

Izpiti za
alpiniste

14.5. Vršič – letni del
15.5. Vipava – letni del
1., 2. in 6. 6.
Dolžanova soteska,
Kotečnik – letni del in
popravni izpiti
3.6. Vršič – zimski del
17.5. Velenje in Kranj
– teorija
31.5. Kranj – popravni
teorija
Do 30.9. – izpitna tura
LEDNO PLEZANJE
Seminar
29.januar v Prednji
glavi (Vršič)
(Mojstrana) in na
Jesenicah,
Teoretični del:
Predavanja – Oprema,
Varnost pri lednem
plezanju
Izpiti – 1.rok
5.februar pod
Prisojnikom,
Izpiti – 2.rok
19.februar pod
Prisojnikom,

Izpiti za
alpinistične
inštruktorje

ZIMSKA IN LEDENIŠKA
TEHNIKA
Seminar
19 in 20.marca na
Vršiču
Izpiti – 1.rok
9.april na Vršiču,
Izpiti – 2.rok
16.april na Vršiču
LETNA TEHNIKA
Seminar

Št.
udeležencev
(udeležilo /
zaključilo)
40
kandidatov /
37 jih zaključi
+ 4 kandidati
generacije
2010

Vodja
usposabljanja

Člani vodstva

Tomo Česen,
AI

12
kandidatov /
9 jih zaključi

Aljaž Anderle,
AI

Tomo Šetina, Aljaž
Anderle, Alen
Marinovič, Peter
Jeromel, Tina di
Batista, Janez
Primožič, Miha
Habjan, Matic
Standeker, Janez Toni,
Aleš Česen, Mitja
Šorn, Peter Mežnar,
Slavko Rožič, Tadej
Mrak in Mojca Žerjav
Miha Habjan, Aljaž
Anderle, Janez
Primožič, Matjaž
Šerkezi, Alen
Marinovič, Dušan
Polajnar, Mitja Šorn,
Boris Lorenčič, Janez
Levec, Marjan Kregar,
Tadej Debevec

16.april v Vipavi
Izpiti – 1.rok
9. in 10.maj v
Dovžanovi soteski
Izpiti – 2.rok
2.junij v Dovžanovi
soteski

Začetni
alpinistični
tečaj v
zimskih
razmerah
Začetni
poletni
alpinistični
tečaj v kopni
skali

TEORETIČNI DEL
Izpiti – 1.rok
17.maj v Kranju
Izpiti – 2.rok
31.maj v Kranju
23. – 27.3. - Zelenica

6. – 10.7. – Kamniško
sedlo

13
udeležencev

Alen
Marinovič, AI

Andrej Pahovnik,
Miha Habjan, Peter
Jeromel in David
Pavlovič

20
udeležencev

Alen
Marinovič, AI

Marinović Alen, Ajnik
Luka, Završnik Karel,
Pahovnik Andrej,
Dušič Matjaž, Lužnik
Nejc, Boris Sedej,
Matic Standeker, Aleš
Janžekovič, Petek
Marko

Strokovni kadri (stanje na dan 31.12.2011)
Naziv
Alpinistični
inštruktorji
Alpinisti
Alpinistični
pripravniki

Skupno število
210
678
1085

Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …)
Naziv aktivnosti
Tabor Chamonix
Tabor Mont Blanc
Tabor Triglav
Mednarodno
srečanje severni

Termin
lokacija
9. – 21.3.
Chamonix

in Št. udeležencev in
vodja
12 udeležencev, vodji:
Tomaž Jakofčič, Tina Di
Batista
9. – 14.7.
12 alpinistov,
vodji: Andrej in Tanja
Grmovšek
30. 9. – 2. 10.
9 alpinistov,
vodji: Marko Prezelj in
Tomaž Jakofčič
8. – 15.5.
Matic Obid in Karel
Završnik

Namen
Plezanje mladih perspektivnih
alpinistov v gorah nad
Chamonix-jem
Plezanje mladih perspektivnih
alpinistov v gorah nad
Courmayerjem
Spoznavanje in plezanje v
dolini Vrat.
Spoznavanje angleškega
načina plezanja

Wales
Mednarodno
srečanje
Kandersteg
Zbor alpinistov

7. – 9. 1.
16.4.

Dejan Koren, Tadej
Krišelj in Rožle
Repanšek
Organizatorji AO Rašica
in AO Črnuče
35: udeležencev: France
Zupan
16 udeležencev/Matjaž
Šerkezi

Srečanje lednih plezalcev,
izmenjava izkušenj.

Druženje alpinistov in
plezalcev raznih držav in
domačinov – Slovencev,
spoznavanje novih plezalnih
področij in dežele.
Druženje

Zbor alpinistov
veteranov
Obisk
Messnerjevega
muzeja v Bolzanu
alpinistov
veteranov
Neformalno
srečanje lednih
plezalcev

1. 10. 2010 Vršič
17. – 18. 7.

15. – 23. 1.

40 udeležencev/KA in
Francoise Call – The
Alpine Club

Tabor alpinističnih
družin na Tirolskem

24. – 30. 8.

49 udeležencev/Tadej
Debevec

Neformalno srečanje in
druženje alpinistov
Srečanje alpinistov veteranov
Praznovanje 30. obletnice
odbora alpinistov veteranov.

Pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja)
Naziv projekta
Alpinistična šola –
priročnik
Nova spletna stran
Alpinistična
reprezentanca
Projekt zavarovanja
alpinistov v tujini

Zbornik Slovenski
alpinizem 2009 in
2010

Namen
Posodobiti in dopolniti priročnik
Alpinistična šola za namen
usposabljanja alpinistov
Izboljšati pretok podatkov in
informacij med KA in alpinističnimi
kolektivi ter alpinisti
Bolj usmerjena in načrtovana
podpora mladih perspektivnih
alpinistov
Raziskati področje zavarovanja za
alpiniste in pripraviti predlog oblike
zavarovanja za alpiniste v bodoče.
V projekt je vključenih več
alpinistov in strokovnjakov na tem
področju.
Zajeti in zabeležiti vso
pomembnejšo alpinistično
aktivnost v preteklem letu, doma in
v tujini

Stanje
Vsebinsko se trenutno ureja
tehnični del alpinistične šole.
Oddana je bila prijava na FŠO.
Stran bo zaživela konec marca
2012
Reprezentanca bo začela z
aktivnostmi pomladi 2012.
Projekt se je zaključil
decembra 2011. Uvedena je
bila članarina A+, ki vsebuje
primerljivo zavarovanje z
OEAV.
Zbornik je izšel novembra
2011.

Podeljena priznanja
Naziv priznanja
Najuspešnejša
alpinistka,
najuspešnejši alpinist
in najbolj perspektiven

Pogoj za prejem
Vrhunski alpinistični
vzponi v domačih ali
tujih stenah, ki so
najbolj zaznamovali leto

Št. Prejemnikov
3 prejemniki (Luka Krajnc - AO CeljeMatica, Anastasija Davidova – AO
Ljubljana-Matica , Luka Stražar –
Akademski AO)

alpinist v 2011
Nagrada za posebne
dosežke v alpinizmu

2011
Vrhunski alpinistični
vzponi v domačih ali
tujih stenah, ki so
zaznamovali leto 2011

9 prejemnikov (Andrej Grmovšek – AO
Kozjak iz Maribora, Nejc Marčič – AO
Radovljica, Tomaž Jakofčič – Akademski
AO, Aleš Holc – AO Kamnik, Igor Kremser –
Akademski AO, Peter Juvan – Akademski
AO, Neda Podergajs – AO Ljubljana-Matica,
Tina Di Batista – AO Ljubljana-Matica in
Matic Obid – AO Nova Gorica)

Obrazložitev razlik med planom 2011 in poročilom za 2011
V glavnem bi lahko ocenil, da je bila večina planov za leto 2011 izpeljanih, nekaj pa je izjem. Projekt
nove »alpinistične šole« (v tiskani obliki) je veliko bolj kompleksen kot smo predvidevali. Po drugi
strani pa smo v sodelovanju s AO Rašica začeli sodelovati na projektu alpinističnega priročnika –
»Alpiročnika«, ki je vsebinsko enak alpinistični šoli, le da obstaja v digitalni obliki. Oddali smo prijavo
za finančna sredstva za podporo tiskani obliki alpinistične šole. Čakamo na rezultate. KA kljub dobri
organizaciji in vodenju PLTP premalo sodeluje s podkomisjo. Na tem področju bo potrebno več
konkretnega sodelovanja. Testiranj vrhunskih alpinistov ni bilo, priložnost na tem področju bo z
vzpostavitvijo članov mladinske alpinistične reprezentance - SMAR. Kljub prizadevanju KA z sorodno
organizacijo na Novi Zelandiji ni prišlo do sodelovanja, razlog je tudi začetek delovanja SMAR in njen
vsebinski program. Problema sta bila predvsem dva, sama problematika organizacije ter zlasti stroški
izmenjave alpinistov. Poleg tega smo zaradi bodoče SMAR projekt izmenjave alpinistov v 2011
opustili. Organizacija tematskih pogovorov na temo alpinizma v 2011 ni bilo, to ostaja za leto 2012 in
2013. Nova internetna stran KA bo tudi začela delovati v 2012 kljub delu opravljenem v 2011.
Zaključek
Poleg ustaljenih akcij KA, tako na področju vrhunskega alpinizma kot pri vzgoji in izobraževanju, je bil
v 2011 glavni poudarek na začetek delovanja slovenske mladinske alpinistične reprezentance –
SMAR. Kljub temu, da se je uradni začetek prestavil v 2012 je bilo večino priprav opravljenih v 2011.
Druga stvar, ki pa je tudi zelo zaznamovala delovanje KA v 2011, je bilo sodelovanje KA s službami PZS
pri pripravi nove oblike zavarovanja za alpiniste (in ostale aktivnejše gornike) za naslednja tri leta.
Zavarovanje za alpiniste je z A in predvsem A+ članarino pri PZS sedaj boljše kot je bilo v preteklih
letih. Vseeno bo v prihodnjih letih potrebno še dodatnega poglobljenega dela na tem področju.
Velika zasluga za to gre prav KA in njenim zunanjim sodelavcem, ki so skupaj s službami PZS delali na
tem projektu.
KA je v letu 2011 pri različnih projektih dobro sodelovala s KOTG.
Prav tako je KA poglobila sodelovanje s vodstvom in službami PZS. Sodelovanje je bilo v 2011 dobro in
uspešno. KA se je tudi aktivneje vključevala v UO PZS. Za KA je zelo pomembna je tudi finančna
pomoč namenjena s Planinskega sklada, ki ga je v 2011 vodstvo PZS skupaj z UO PZS namenila
mladim perspektivnim alpinistom.
Z izpeljanim programom aktivnosti v letu 2011 smo lahko zadovoljni, vedno pa ostajajo zadeve, ki so
še za urediti. To ostaja izziv in naloga KA v 2012 in v prihodnje.
Pripravila: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec in Miha Habjan, načelnik KA PZS
Miha Habjan, načelnik KA PZS

