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Zadeva: Rezultati razpisa za akcije Komisije za alpinizem 2016 
 
 
Spoštovani. 
 
Komisija za alpinizem je 25. 5. 2016 na 15. redni seji potrdila zaključek razpisa za akcije Komisije za 
alpinizem 2016 (sklep 15.2.1). Rezultati so dokončni, prejemanje namenskih sredstev za posamezne 
akcije se je že (bo) začelo (po 25. 5. 2016) glede na časovno komponento posamezne odprave.  
 
Razpis za akcije KA PZS 2016 je bil objavljen 20. 1. 2016, zaključil se je 7. 3. 2016. Do konca marca je 
nato KA pripravila predlog finančne podpore posameznim akcijam. Ker so finančna sredstva s strani 
države namenjena za alpinizem prišla na PZS (šele) v zadnjih dneh aprila, smo na KA dokončen 
izračun naredili v prvih dneh maja 2016. 6. 5. 2016 so bili vsi vodje odprav seznanjeni z rezultati 
razpisa. 
 
Potek izbora 
Izbor odprav in določitev višine finančne podpore konkretni akciji sta potekala v skladu z razpisnimi 
pogoji. Glavna kriterija za izbor odprav  sta bila: 

  Zanimivost, kakovost, resnost in atraktivnost cilja, 

 Sposobnost ekipe, da ta cilj realizira. 
 
Prvi kriterij je moral biti v skladu s splošno priznanimi alpinističnimi trendi zadnjih let ter v duhu 
pravega avanturistično-raziskovalnega alpinizma ter visoko postavljene alpinistične etike. Drugi 
kriterij pa so bile predhodne odpravarske izkušnje posameznih alpinistov. 
 
KA je v manjši meri pri izboru upoštevala tudi aktualno kategorizacijo pri OKS ter splošno alpinistično 
aktivnost posameznih alpinistov v zadnjih treh letih. 
 
Vsi omenjeni kriteriji so bili sorazmerno upoštevani pri izračunu finančne podpore. Ker računski 
model ne da optimalno objektivnih rezultatov, je po končanem izračunu KA dodatno korigirala 
rezultate (do največ 15%), glede na logistično in finančno komponento posamezne odprave, ob 
upoštevanju predhodnih glavnih kriterijev. Pri tem smo upoštevali dejstvo, da so določene odprave 
finančno in logistično bolj zahtevne in da potrebujejo določeno minimalno podporo, da sploh lahko 
gredo na pot. 
 
Minimalni izjemi smo naredili pri dveh odpravah, kjer smo dodatno upoštevali komponento mladih 
perspektivnih alpinistov. 
 
Rezultati  
Na razpis je bilo prijavljenih 11 odprav. Do zaključka razpisa so bile 3 odprave zaradi različnih razlogov 
odpovedane (dve zaradi poškodbe, ena zaradi večjih finančnih težav). Izmed preostalih odprav, KA 
eni ni odobrila podpore, sedmim odpravam pa namenila finančno podporo v skupni višini 38.850,00€ 
namenskih sredstev, v višini do 50% stroškov posamezne odprave. Podrobnosti so v prilogi.  
 



 
 

Zaključek  
Vsi se moramo zavedati, da je izbor odprav in dodelitev finančnih sredstev posameznikom težko in 
zelo nehvaležno delo. Vsi vpleteni v izbor smo se trudili po najboljših močeh v upanju in veri, da 
delamo dobro in da smo se s končnim izborom približali optimalni rešitvi. 
 
Naj povem še to, da smo se letos na KA razveselili dejstva, da se po letu 2015 ponovno na pot 
odpravlja večje število himalajskih odprav z odličnimi cilji.  
 
KA bo skupaj s strokovno službo PZS v prihodnje poskusila narediti več za povezovanje alpinistov s 
podobnimi idejami, za organizacijo referenčnih odprav za mlade perspektivne alpiniste brez 
odpravarskih izkušenj ter poskusila alpinistom z vizijo omogočiti lažjo izvedbo alpinističnih ciljev v 
različnih gorstvih po svetu. Zavedati pa se moramo dejstva, da je s strani države vse manj finančnih 
sredstev za odprave in da se bo morala širša, aktivna in neaktivna, alpinistična srenja soočiti z 
realnostjo in ustrezno ukrepati, če se želimo Slovenci kot alpinistična nacija odpravarsko resno in 
načrtno udejstvovati tudi v prihodnje. Potrebni bodo alternativni viri financiranja odprav. 
 
Na koncu želim vsem odpravarjem vse dobro na odpravah, naj uresničijo zadane cilje, predvsem pa 
naj se varno vrnejo domov.  
 
Srečno! 
 
Miha Habjan, načelnik IO Komisije za alpinizem PZS 
 
 


