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Kaj je SMAR 
• V okviru Komisije za alpinizem (v nadaljevanju KA PZS) pri Planinski zvezi Slovenije (v nadaljevanju PZS) od  

aprila 2012  deluje SMAR – Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca.  

 

• Člani SMAR postanejo mlade alpinistke in mladi alpinisti do 27. leta starosti, ki opravljajo kvalitetne alpinistične 
dosežke in jih KA PZS skupaj z vodjo povabi ter izbere v reprezentanco. 

 

• Člani reprezentance so alpinistično aktivni v vseh zvrsteh alpinizma.  

 

• Članstvo posameznika v SMAR je omejeno na 3 leta.  

 

• Reprezentanco vodi:  

• Vrhunski slovenski alpinist Marko Prezelj, ki  s svojimi dolgoletnimi bogatimi alpinističnimi izkušnjami in z 
dobrim poznavanjem razmer tako v slovenskem kot v svetovnem alpinizmu nudi podporo članom  SMAR. 

• Vodja-mentor spremlja alpinistično (plezalno) aktivnost reprezentantov, svetuje, koordinira, daje napotke, 
usmerja člane reprezentance … 

 

 





Namen reprezentance 

• Pomoč, nadgradnja perspektivnim mladim plezalcem, mentorstvo, 
osamosvajanje, timsko delo. 

 

• Pomemben je tudi socialni vidik. Člani reprezentance  preživijo precej časa 
skupaj, z vodjo (mentorjem) reprezentance in tudi z ostalimi slovenskimi in 
drugimi alpinisti, ki so sovoditelji različnih akcij reprezentance. Poleg 
plezanja je pomembno tudi (medgeneracijsko) druženje alpinistov, 
ustvarjanje novih navez in alpinističnih poznanstev, ne nazadnje tudi novih 
prijateljstev. Ideja je, da so člani reprezentance čim več v stiku z različnimi 
alpinisti, ki imajo za sabo pomembnejše alpinistične dosežke, se od njih 
učijo, prejemajo plezalne in ostale izkušnje, ki se plezanja dotikajo 
posredno. 





Cilji SMAR 

• Namen članstva mladih alpinistov v reprezentanci je doseganje 
kvalitetnih (vrhunskih) vzponov, spodbujati in izražati posameznikove 
plezalske in organizacijske sposobnosti ter izbiranje in uresničevanje 
lastnih kvalitetnih alpinističnih ciljev (doma, v Alpah in v drugih 
gorstvih).Celotna ideja ni usmerjena le v plezanje, ampak tudi v 
družbeno socialno umeščenost mladih alpinistov. Medgeneracijska 
in geografska povezanost je osnova. 

 

• V treh letih imajo člani možnost pod strokovnim vodstvom mentorja 
in z usmerjanjem v osebnostno rast postati samostojni, ambiciozni 
in razgledani alpinisti (alpinistke) 

 





Kako deluje SMAR 

• PZS / KA  delno ali celotno pokriva stroške na akcijah reprezentance, 
ki so v programu reprezentance. 

• Vodja nudi strokovno (so)vodenje na skupnih pripravah, treningih in 
akcijah reprezentance. 

• Izobraževanja in svetovanja. 

• Pomoč pri uresničevanju plezalnih idej članov reprezentance. 

• Usmerjanje mladih v postopno rast (osebnostno in plezalsko). 

 





• Vsak član reprezentance pripravi eno akcijo iz letnega programa, jo  v 
celoti načrtuje (vsebinsko in finančno) ter poskrbi za izvedbo 
plezalskega tudi logističnega dela, ter socialno-družabnega  s 
povezavo z lokalnimi plezalci, gosti tabora. 

• Ob koncu akcije udeleženci pripravijo skupno uradno poročilo pred 
objavami na socialnih omrežjih. Za medijsko promocijo je poskrbljeno 
preko PR PZS. 

• Samopromocija preko socialnih omrežij je nezaželjena pred objavo 
uradnega poročila o akciji, kar člani SMAR ne dojemajo kot kaprico 
ampak prednost. 

•  Samo po sebi umevno je, da predstavljajo državo in se morajo temu 
primerno obnašati, spoštovati lokalna pravila obnašanja in se 
medsebojno podpirati, spoštovani in sodelovati. 

 

 



Aktivnosti reprezentance 2012-2014 

• Plezalne aktivnosti reprezentance so različne akcije: 



2012 

• 1. akcija spoznavanje in skupno plezanje 

• Avstrija - Tirolska, 18. - 21. maj 2012 

 









• 2. akcija 

• Italija (Bosconero) od 29. junija do 2. julija 2012. Planinska koča 
Casera di Bosconero (1457 m), plezanje v Roccheti Alti in Sassu di 
Tonella. 

 



• 3. akcija 

• Val di Mello in Piz Badile (Italija) od 15. do 20. julija 2012 

 









• 4. akcija 

• Wielder Kaiser (Avstrija) od 24. do 26. avgusta 2012 

 



• 5. akcija 

• Eiger (Švica) od 17. do 19. novembra 2012 



2013 

• 1. akcija 

• Od 23. februarja do 3. marca 2013, japonski alpinisti v Sloveniji 









• 2. akcija 

• Od 18. do 26. maja 2013, peščenjaki Saške in Bohemije na Češkem 

• Gosta: Karel Belina (Dečin) in Petr John (Adršpach) 

 







• 3. akcija 

• Dauphine (Francija) od 22. do 30. junija 2013   

• Gost Manu Pellissier 

 









• 4. akcija 

• Chamonix (Francija) avgust 2013  



• 5. akcija - Glavna akcija 2013 

• Odprava Phola Gangchen ali Molamenqing (7661 m), ki leži na 
vzhodnem robu masiva Shisapangme od 8. septembra do 24. oktobra 
2013 

 













2014 

• 1. akcija 

• izmenjava z japonskimi alpinisti, 20. februar - 3. marec 2014 

• plezanje v japonskih Alpah v bližini Matsumota in plezanje v 
Jogasakiju, 

• gost Juji Hirajama 



• 2. akcija 

• obisk mladih francoskih alpinistov v Sloveniji od 28. junija do 6. julija 

• gosta Andrej Štremfelj in Peter Podgornik 







• 3. akcija 

• Švica, Mairingen, od 12. do 20. julija 2014  

• Gost Stephana Siegrist 









Planinska zveza Slovenije je članica Olimpijskega komiteja Slovenije 



Sofinanciranje projekta 

Sredstva SMAR se pridobivajo iz državnih sredstev za šport 
na podlagi vsakoletnega razpisa. 



Zaključek 

• dolgoročno ohranjanje oz. dvigovanje nivoja slovenskega alpinizma. 

Alle Fotos: Marko Prezelj und Archiv SMAR 


