
 

Program dela KA PZS za leto 2016 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja 
 
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične 

dejavnosti. IO KA sestavljajo načelnik (Miha Habjan) in člani komisije (Blaž Gladek, Boštjan Štor, Jasna 

Pečjak, Nejc Pozvek, Peter Bajec ter Alen Marinović, ki skrbi za področje usposabljanj.  Glavne naloge 

KA so izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s 

poudarkom na vrhunskem alpinizmu in razvoja mladih perspektivnih alpinistov, 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 2016 načrtuje 6 rednih sej IO KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter 

en redni zbor načelnikov. Zbora načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih 

kolektivov (odsekov, klubov in sekcij (preko 40)). Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in 

zajema podporo najkvalitetnejšim akcijam oz. posameznikom v izven evropska gorstva, podporo 

najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih 

alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično reprezentanco – SMAR (akcije) in slovensko člansko 

alpinistično reprezentanco - SČAR, organizacijo taborov za mlade perspektivne alpiniste doma in v 

tujini, mednarodno sodelovanje, vzgojo in izobraževanje z vsemi tečaji, izpiti in seminarji, sodelovanje 

z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, vse ostale teme, ki so posredno 

ali neposredno dotikajo alpinizma, tesno sodelovanje predsedstvom 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 same KA. 

 

Načrtovana usposabljanja  

 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izpiti za alpiniste Maj – September, Vršič, Vipava,  

Dolžanova soteska, slovenske Alpe 

40 

Izpiti za alpinistične inštruktorje Februar – Junij, Vršič, Vipava, 

Dolžanova soteska 

15 

Licenčni seminar za alpinistične 

inštruktorje – ledeniška tehnika 

Junij, Avstrija 50 

Začetni poletni alpinistični tečaj v kopni Julij, Kamniško sedlo 20 



 
skali 

 

 

Načrtovane  aktivnosti  

 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Zbor načelnikov Maj 47  

Zbor alpinistov November 150 - 200 Neformalno srečanje in 
druženje alpinistov 

Zbor alpinistov veteranov Oktober 30 - 40 Srečanje alpinistov veteranov 

Plezalni vikend November 15 Plezanje in druženje mladih 

perspektivnih alpinistov skupaj 

s člani SMAR 

Poletni alpinistični tabor v 

slovenskih stenah 

Avgust 15 Plezanje v kopni skali  (mladi 

perspektivni alpinisti) 

 

Načrtovane  aktivnosti v tujini  
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. 

udeležencev 

Namen 

Zimski tabor 

Chamonix 

Oktober, Chamonix 12 Plezanje mladih perspektivnih 

alpinistov v gorah nad Chamonix-jem 

Poletni tabor - Alpe Julij - Alpe 12 Plezanje mladih perspektivnih 

alpinistov v velikih dolomitskih stenah 

Mednarodno 

srečanje v Angliji 

Januar 2 Spoznavanje angleških sten in 

angleškega načina plezanja 

Mednarodno 

srečanje – Valle 

Orco 

September, Valle 

Orco 

2 Plezanje velikih granitnih sten 

 

Pomembnejši projekti 

 

Naziv projekta Namen Stanje 

Priročnik Alpinistična 

šola 

Posodabljanje in dopolnjevanje 

alpinističnih vsebin v spletnem 

priročniku (»alpiročnik«).  

V pripravi  

Izmenjava s tujimi 

alpinisti 

Plezanje in druženje s tujimi alpinisti Dogovarjanje in iskanje možnih 

držav za izmenjavo 

Zbornik slovenski 

alpinizem 2011-2014, 

2015 

Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo  

alpinistično aktivnost v omenjenem 

obdobju, doma in v tujini 

Prvi tekom leta 2016, drugi 

konec 2016 



 
Izbor najuspešnejših 

alpinistov v 2015 

Promocija in ovrednotenje alpinističnih 

dosežkov v preteklem letu 

Izvedeno v januarju 2016 

 

Pomembnejše novosti 
 

Naziv projekta Namen Stanje 

Slovenska mladinska 

alpinistična reprezentanca - 

SMAR 

Dopolnitev ekipe Smar z novimi člani  Uresničevanja programa 

SMAR in nadgraditev 

programa 

Alpinistični sklad Ustanoviti sklad za nepolnoletne otroke 

preminulih slovenskih alpinistov 

Pripravlja se načrt 

možnosti ustanovitve 

sklada 

Delovanje Komisije za 

alpinizem 

Izboljšati in optimizirati delovanje KA. 

Dopolniti delovanje KA z novimi in 

aktualnimi projekti. 

Realizacija in analiza 

sprememb zastavljenih v 

letu 2014 

Organizirati tematske 

»okrogle mize« 

Skupaj s slovenskimi alpinisti spregovoriti 

o aktualni problematiki alpinizma 

V pripravi za jesen 2016 

Članska alpinistična 

reprezentanca 

Izbor članov v člansko alpinistično 

reprezentanco za leto 206 

Pomlad 2016 

Spletna stran KA Dokončati spletno stran KA V pripravi 

 
Aktivnosti SMAR – slovenske mladinske alpinistične reprezentance 
 

Naziv projekta Namen Stanje 

Plezanje v Julijskih 

Alpah  

Zimsko plezanje in medsebojna izmenjava idej 

za plezanje prek leta. 

22. – 24. 1. 2016 

Briancon  Ledno plezanje. 06. – 14. 2. 2016 

Paklenica   Skalno plezanje. 18. – 20. 3. 2016 

Ecrins  Alpsko plezanje v velikih stenah in 

spoznavanje manj popularnih alpskih predelov 

20. – 29. 5. 2016 

Izmenjava z 

norveškimi alpinisti 

 Plezanje z norveškimi alpinisti v Sloveniji in 

bližnji okolici – izmenjava pristopov do 

plezanja, izkušenj in idej. 

30. 7. – 7. 8. 2016 

Vališke Alpe  Alpsko plezanje v okolici Matterhorna. 03. – 11. 9. 2016 

Turčija  Skalno plezanje. 11. – 20. 11. 2016 

 
Aktivnosti SČAR – slovenske članske alpinistične reprezentance 
 
V letošnji sezoni gre na pot kar nekaj ambicioznih alpinističnih odprav, ki so za cilje izbrale resne 
himalajske cilje. KA bo finančno podprla 7 odprav. KA se po eni strani veseli ponovnega vzpona 
zahtevnih in drznih himalajskih ciljev, saj to nakazuje na ponovni dvig kakovosti odpravarskih ciljev, 



 
po drugi strani pa nas to skrbi, ker se soočamo z zmanjšanjem finančnih sredstev namenjenih za 
odprave. 
Dodatni izziv predstavlja način, kako omejeni obseg sredstev razdeliti med odprave. Seveda je idej in 
predlogov, kako povečati razpoložljiva sredstva za odprave veliko, a njihova realizacija ob trenutni 
kadrovski sestavi komisije enostavno ni možna. Resnično bi si želeli konstruktivnega pristopa in 
sodelovanje pri reševanju omenjene problematike tudi drugih alpinističnih kolegov. Nižanje finančnih 
sredstev za alpinizem je (že sistemski) problem. Brez skupnega zavedanja in ukrepanja širše aktivne 
ter ne aktivne alpinistične populacije KA ne bo mogla več finančno podpirati odprav v dosedanjem 
obsegu. To pa posledično pomeni prekinitev dolgoletne kontinuitete slovenskih alpinističnih odprav v 
izven evropska gorstva. 
Navsezadnje gre za prihodnosti slovenskega alpinizma.  
 
Zaključek  
 
Prioriteta delovanja in usmerjanja KA so usposabljanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih 

perspektivnih alpinistov. Glavna skrb KA ostaja razvoj, usmeritev in dolgo(kratko)ročna vizija 

slovenskega vrhunskega alpinizma, predvsem pa skrb za ohranitev sedanje finančne podpore 

alpinistom za izvajanje njihovih akcij v izven evropskih gorstvih ter drugih alpinističnih akcij.  

KA bo poskušala izboljšati komunikacijo med KA in vrhunskimi alpinisti (stroko) ter načelniki odsekov 

in klubov. Vse bolj ugotavljamo, da je komunikacija slaba in da je delovanje KA preveč oddaljeno od 

članstva slovenskih alpinističnih kolektivov. KA bo poskušala spremeniti to stanje, seveda pa brez so-

aktivnosti zlasti načelnikov ne bo želenega učinka.  

Za 2016 predvidevamo povečanje števila taborov za perspektivne alpiniste. Ponovno bomo 

organizirali poletni tabor v slovenskih gorah ter novost, zimski tabor v domačih gorah. KA bi rada na 

ta način spodbudila mlade perspektivne alpiniste k plezanju (in druženju) v domačih gorah, zlasti v 

stenah, ki niso tako obiskane.  

Planirane so določene spremembe v vsebini in načinu delovanja KA. Nekaj projektov s prejšnjih let je 

ostalo nedokončanih, te nameravamo dokončati v 2016. Plan je sprotno in uspešno izvajanje 

programa KA za 2016 ter vseh ostalih aktualnih zadev (z nekaj novostmi), ki se dotikajo alpinistične 

tematike. 

 

Miha Habjan, načelnik KA PZS 


