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spremljajoče fotografije (do 5) 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja  
 
Komisija za alpinizem 
 
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 aktivnosti. 
 

Osnovna predstavitev delovanja KA 
 
Delovanje KA v 2014 
 
KA ima načelnika in šest članov. V 2014 je bilo pri KA registriranih 46 alpinističnih kolektivov (odsekov 
in klubov), ki so skupaj združevali 2120 registriranih članov (AI, alpinisti, pripravniki in tečajniki). S 



strani OKS so bili potrjeni naslednji rezultati kategorizacije; do 1.10.2014: 10 alpinistov – mednarodni 
razred, 1 alpinist – perspektivni razred, 1 alpinist – mladinski razred, 9 alpinistov državni razred. Izbor 
najuspešnejših alpinistov za leto 2013 je bil v Cankarjevem domu v Ljubljani, 26. 2. 2014, skupaj s 
Komisijo za športno plezanje. 
 
V letu 2014 je pot uspešno nadaljevala SMAR – Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca 
pod vodstvom Marka Prezlja. 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 2014 devet rednih sej ter volilni zbor načelnikov v mesecu maju na katerem je bil za 
načelnika ponovno potrjen Miha Habjan za obdobje enega leta. Vse ostalo delo je potekalo preko 
sodobnih poti obveščanja z namenom prihraniti sredstva in jih nameniti alpinizmu. Za kategorizacijo 
je zadolžen Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec. Alen Marinović pa je vodja usposabljanj KA PZS. 
Glede na smernice novega statuta PZS je delovanje KOTG prešlo pod delovanje KA PZS.  
 

Organ Načelnik(ca) člani Seje 

Komisija za 
alpinizem  

Do 13.5.2014:  
Miha Habjan, 
Akademski AO 
 
Od 13.5.2014: 
Miha Habjan, 
Akademski AO 

Do 13.5.2014:  
Alen Marinovič, Šaleški AK 
Rok Dečman, AO Celje 
Jasna Pečjak, AO Domžale 
Matej Kladnik, AO Kamnik 
 
Od 13.5.2014: 
Boštjan Štor, AO PD Celje – 
Matica 
Peter Bajc, AO PD 
Železničar 
Jasna Pečjak, AO PD 
Domžale 
 
Kasneje se pridružijo še: 
Nejc Pozvek, PAK Senovo 
Primož Lavrič, AO PD 
Kamnik 
Blaž Gladek, AO PD Kamnik 

KA PZS – 13. Seja, 
14.01.2014 
KA PZS – 14. Seja, 
28.01.2014 
KA PZS – 15. Seja, 
17.03.2014 
KA PZS – 16. Seja, 
24.03.2014 
KA PZS – 01. Seja, 
04.06.2014 
KA PZS – 02. Seja, 
27.08.2014 
KA PZS – 03. Seja, 
29.09.2014 
KA PZS – 04. Seja, 
12.11.2014 
KA PZS – 05. Seja, 
10.12.2014 
 
Volilni zbor načelnikov: 
Kranj, 13. 5. 2014 

 

 

Kratek opis usposabljanj 

 

Usposabljanja v 2014 
 
V letu 2014 so bile naslednje vzgojne akcije: izpiti za alpiniste in licenčni seminar. Seminarji ter izpiti 
za alpinistične inštruktorje niso bili izvedeni zaradi majhnega števila prijav. 
 



Naziv 
usposabljanja 

Termin in lokacija Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodja 
usposabljanja 

Člani vodstva 

Izpiti za 
alpiniste 

17.4. Kranj – 
informativni seminar 
za kandidate 
10.5. Vršič – zimski 
del 
11.5. Vipava – letni 
del 
13.5. Velenje in 
Kranj – teorija 
31.5. Vršič – zimska 
tehnika, popravni 
31.5. Dolžanova 
soteska – letna 
tehnika, popravni 
01.06. Dolžanova 
soteska – letna 
tehnika, popravni 
03.06. Kranj – 
popravni teorija 
 
Do 30.9. – izpitna 
tura 

46 
kandidatov / 
34 jih zaključi 

Alen 
Marinović, AI  
 
 

Aljaž Anderle, Janez 
Primožič, Mitja Šorn, 
Matic Standeker, 
Janez Toni, Tomo 
Šetina, Peter Jeromel, 
Mojca Žerjav, Peter 
Bajec, Alen Marinovič, 
Rok Zalokar, Slavko 
Rožič, Tina di Batista, 
Nejc Pozvek, Janez 
Levec, Marko Petek, 
Peter Mežnar, Gašper 
Rak in Tomo Česen. 

Licenčni 
seminar za 
alpinistične 
inštruktorje 

21. 9. – Velenje 32 
udeležencev 

Peter Jeromel Alen Marinovič, Luka 
Ajnik, Karel Završnik 

Začetni 
alpinistični 
tečaj v kopni 
skali 

2.7. – 6.7. – 
Kamniško sedlo 

18 
udeležencev 

Alen 
Marinović 

Završnik Karel, 
Pahovnik Andrej, 
Lužnik Nejc,  
Boris Sedej, 
Marko Petek, 
Dejan Koren, 
Jan Pinter, 
Kladnik Matej. 

 

Strokovni kadri (stanje na dan 31.12.2014)  
 

Naziv  Skupno število 

Alpinistični 
inštruktorji 

178 

Alpinisti 711 

Alpinistični 
pripravniki 

1231 

 
 
 
 



Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Tabor Chamonix - 
poletni 

17. – 24.10. 12 alpinistov,  
vodji: Luka Stražar in 
Peter Bajec 

Plezanje mladih perspektivnih 
alpinistov v gorah nad 
Chamonix-jem 

Tabor Valle dell' 
Orco - poletni 

9. – 16.  8. 14 alpinistov,  
vodji: Andrej Grmovšek 
in Nastja Davidova 

Plezanje mladih perspektivnih 
alpinistov. 

Mednarodno 
srečanje Glenmore 
Lodge 

26.1. – 2.2. Nejc Marčič in Martin 
Žumer 

Spoznavanje angleškega 
načina plezanja. 

Mednarodno 
srečanje Valle dell' 
Orco 

15. – 20.9. Matic Košir in Domen 
Petrovčič 

Spoznavanje s plezalci iz 
tujine. 

Zbor alpinistov 11. 10. – 
Kamniška 
Bistrica 

Organizatorji AO PD 
Kamnik  

Neformalno srečanje in 
druženje alpinistov 

Zbor alpinistov 
veteranov 

 3. 10. 2014 - 
Vršič 

Kazimir Drašlar Srečanje alpinistov veteranov 

 
Akcije Slovenske mladinske alpinistične reprezentance – SMAR 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Tabor Osp 16. – 17. 3. 11 udeležencev, vodja: 
Miha Habjan 

Druženje perspektivnih 
alpinistov s člani SMAR. 

Izmenjava z 
japonskimi alpinisti 

20. 2. – 3. 3. 6 udeležencev, vodja: 
Marko Prezelj in 10 
japonskih plezalcev 

Izmenjava izkušenj s tujimi 
plezalci. 

Plezanje v Sloveniji 
z mladimi 
francoskimi alpinisti 

28.6. – 6. 7. 9 udeležencev, vodja: 
Marko Prezelj in 6 
francoskih plezalcev 

Izmenjava izkušenj s tujimi 
plezalci. 

Švica 12. – 20. 6. 6 udeleženci, vodja: 
Luka Krajnc 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

 
Pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja) 

Naziv projekta Namen Stanje 

Alpinistični 
priročnik - 
Alpiročnik 

Za namen  
usposabljanja in  
izobraževanja  
alpinistov 
pripravljeno 
učno gradivo 
v elektronski  
(spletni) obliki 

Alpiročnik že deluje: 
(http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Glavna_stran) 
Vsebinsko in oblikovno se gradivo nadgrajuje in 
dopolnjuje. 

Projekt 
zavarovanja za 
alpiniste v 

Raziskati 
področje 
zavarovanja za 

Pri pripravi nove oblike zavarovanja za člane PZS je 
KA ponovno sodelovala pri pripravi predloga 
zavarovanja za alpiniste in vse ostale, ki potrebujejo 

http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Glavna_stran


tujini alpiniste in 
pripraviti predlog 
oblike 
zavarovanja za 
alpiniste v 
bodoče. 

nadstandardno zavarovanje. 

Zbornik 
Slovenski 
alpinizem 2011 
- 2014 

Zajeti in 
zabeležiti vso 
pomembnejšo  
alpinistično 
aktivnost v 
preteklem letu, 
doma in v tujini 

Konec leta 2013 se je začelo zbirati gradivo za 
omenjeni zbornik, ki bo izšel v 2015.  

Članska 
alpinistična 
reprezentanca 

Bolj usmerjena in 
načrtovana 
podpora 
alpinistom. 

Priprava pogojev za formiranje članske alpinistične 
reprezentance. 

Alpinistični 
sklad 

Zbirati finančna 
sredstva za 
družine 
ponesrečenih 
alpinistov 

Preučevanje možnosti ustanovitve omenjenega 
sklada. Preučevanje možnosti sodelovanja z 
sorodnimi organizacijami. 

 
Podeljena priznanja 
 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. Prejemnikov 

Najuspešnejša 
alpinistka, 
najuspešnejši alpinist 
in najbolj perspektiven 
alpinist v 2013 

Vrhunski alpinistični 
vzponi v domačih ali 
tujih stenah, ki so 
najbolj zaznamovali leto 
2013 

3 prejemniki (Luka Krajnc – AO Celje-
Matica, Anastasija Davidova – AO 
Ljubljana-Matica in Martin Žumer – AO 
Radovljica) 

Nagrada za posebne 
dosežke v alpinizmu 

Vrhunski alpinistični 
vzponi v domačih ali 
tujih stenah, ki so  
zaznamovali leto 2013 

5 prejemnikov (Andrej Grmovšek – AO 
Kozjak iz Maribora, Domen Kastelic – 
Akademski AO, Janez Svoljšak – AO Kranj, 
Luka Lindič – AO Celje-Matica, Marko 
Prezelj – AO Kamnik, Tadej Krišelj – AO 
Kamnik, Tina Di Batista – AO Ljubljana-
Matica, Tomaž Jakofčič – Akademski AO) 

Nagrada za življenjsko 
delo v alpinizmu 

Nagrada za prispevek in 
razvoj na področju 
alpinizma / kvalitetnega 
in vrhunskega 

1 prejemnik (Anton Škarja – AO Kamnik) 

 
 
 
Zaključek 

 

Večina planov v letu 2014 je bilo izpeljanih. Zaradi slabega vremena se ni izpeljal poletni plezalni 

tabor v domačih gorah. Zaradi zmanjšanja stroškov planiranih pri izdaji zbornika Slovenski alpinizem 

smo leto 2013 združili z letom 2014. Zbornik slovenski alpinizem (2011-2014) bo izšel v 2015, v dveh 

izdajah. KA tudi ni organizirala seminarjev ter izpitov za alpinistične inštruktorje zaradi premalo 



prijav. Zelo verjetni razlog za premalo prijav je bila pozna objava razpisa, za kar je (bila) seveda 

odgovorna KA.  

Prioriteta KA je še vedno poleg vzgoje in izobraževanja, podpora mladih perspektivnih alpinistov ter 

vrhunski alpinizem. Temu je bila namenjena velika večina pozornosti delovanja KA in tudi finančnih 

sredstev namenjenih za alpinizem. Nekaj projektov je še vedno v teku (npr. dopolnjevanje učnega 

gradiva za Alpiročnik) in še niso v celoti izpeljani do konca.  

Leto 2014 je bilo volilno leto, saj je prejšnji sestavi KA potekel štiri letni mandat. Sestavljena je bila 

nova KA, ki se je aktivno pripravljala na nove zadolžitve. Ponovno ni bilo kandidata za načelnika KA, 

zato je »stari« načelnik svoj mandat podaljšal za eno leto. 

Večjih posebnosti pri delovanju komisije v 2014 ni bilo. Pozna se vsakoletno zmanjšanje finančnih 

sredstev s strani države namenjenih alpinizmu. Posledična prilagoditev programa dela je bil verjetno 

še največji izziv. Na žalost, se ta trend prenaša tudi v naslednje leto.  

Velik izziv delovanja KA je bil s planirano finančno shemo izpeljati dovolj kvaliteten program dela s 

poudarkom na usposabljanju ter vrhunskem alpinizmu. Da je slovenski alpinizem še vedno v stiku z 

svetovnim vrhunskim alpinizmom dokazujejo vsakoletne, tudi lanske, številne odprave v tuja gorstva 

s kvalitetnimi cilji in ne nazadnje ponoven prejem Zlatega cepina v 2014.  

Delovanje SMAR-a se razvija, nadgrajuje in idejno ter akcijsko izpopolnjuje. Staž prve generacije se 

bliža koncu (v 2015 se nekaj članom izteče triletno obdobje), zato smo na KA ekipo SMAR-a konec 

leta 2014 pomladili, zelo možno je, da se bo v 2015 ekipi priključil še kak nov član. 

Razvili smo tudi idejo in koncept članske alpinistične reprezentance, ki bo zaživela v letu 2015. 

Ostajajo ideje in projekti, ki zaradi kadrovskih omejitev KA še niso mogli zaživeti. Še vedno tudi ostaja 

izziv kako izboljšati komunikacijo in sodelovanje med KA in odseki ter klubi po Sloveniji. 

 

Pripravila: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec in Miha Habjan, načelnik KA PZS 


