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Zadeva: Zbor načelnikov slovenskih alpinističnih kolektivov – dopis načelnika KA 
 
 
Spoštovane načelnice, spoštovani načelniki. 
 
Jutri, v torek, 21. junija 2016, ob 17. uri v Mestni občini Kranj (Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba 
št. 16), bo letošnji redni zbor načelnikov alpinističnih kolektivov.  
Več na: http://www.ka.pzs.si/novica.php?pid=11026 
 
Pozivam vse, da se zbora udeležite ali ob vaši odsotnosti na zbor pošljete vašega namestnika ali drugo 
pooblaščeno osebo. Brez vaše prisotnosti zbor načelnikov nima pravega pomena.  
 
Lani se zbora načelnikov niste udeležili sledeči načelniki alpinističnih kolektivov (glede na listo 
prisotnosti): AS Ajdovščina, Alpski gorniški klub, AO Bohinj, AO Bovec, AK Črna na Koroškem, AO 
Črnuče, AO Grmada Celje, AO Gorje, AO Jezersko, Koroški alpinistični klub, AO Litija, AO Mengeš, AO 
Mojstrana, AO Nova Gorica, AO Rašica, Alpinistični klub Ravne, PK Rifnik Šentjur, AK Rinka, AK Slovenj 
Gradec, Sekcija PD Slovenska Bistrica, AO Trbovlje, AO Tržič, AK Vertikala, AO Vipava.  
 
Da bodo teme dnevnega reda potekale tekoče, vam pošiljam ta dopis z nekaj obrazložitvami in nekaj 
aktualnimi temami pod točko »razno«. V prilogi ste dobili priloženo gradivo: zapisnik zadnjega zbora 
načelnikov, poročila, plane in rezultate razpisa za akcije 2016. Vse bomo obravnavali na zboru. 
 
Spletna stran KA je zaživela že pred časom. Trudimo se redno objavljati vso aktualno dogajanje na KA. 
Da bi se še bolje približali članstvu smo pred kratkim naredili Fb profil KA PZS. Na njem bomo 
objavljali vse aktualno na KA ter ostalo povezano z alpinizmom. Obvestite svoje člane, da lahko 
pridejo do informacij in podatkov tudi na Fb KA PZS.  
 
KA v letu 2016 planira izpeljati 4 alpinistične tabore, 2 v domačih gorah, dva v tujini. Podrobnosti na: 
http://www.ka.pzs.si/novica.php?pid=10964 
 
Tabori so namenjeni vsem mladim perspektivnim alpinistom, ki imajo željo po plezanju in druženju 
ter kreiranju novih alpinističnih poznanstev in idej. 
 
Brez zadostne udeležbe tabori ne bodo dosegli pravega namena, zato KA potrebuje vašo pomoč in 
poziva načelnice in načelnike (ter posredno vodje alpinističnih šol), da spodbudite mlade plezalce k 
prijavi na alpinistične tabore. Tudi če nekateri ne bodo izbrani letos v ekipo, KA ceni željo po udeležbi 
in že naslednje leto bo ponovna možnost. 
 
Trenutno je aktualen razpis za alpinistični tabor v Dolomitih: 
http://www.ka.pzs.si/novica.php?pid=11013 
 
Ostali razpisi bodo pravočasno objavljeni tekom leta. 
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Aktualen je tudi razpis za začeti alpinistični tečaj na Kamniškem sedlu. Podrobnosti na: 
http://www.ka.pzs.si/novica.php?pid=11032 
 
Tabor je namenjen vsem alpinističnim tečajnikom in pripravnikom, ki bi radi dobili potrebno 
kilometrino in pomembne izkušnje pri plezanju alpinističnih smeri v kopni skali pod vodstvom 
izkušenih alpinistov.  
 
KA ima do svojih članov še velik dolg s prejšnjih let in sicer Zbornik slovenski alpinizem. Zadeve smo 
se lotili polno paro in rezultat je tu. Zbornik slovenski alpinizem 2013-2014 bo stiskan v petek, 
24.6.2016. Temu sledi še zbornik 2011-2012, ob koncu leta pa še zbornik za 2015. Planirano je bilo, 
da bi bil zbornik končan do jutrišnjega zbora načelnikov, pa se zaradi tehničnih zapletov ni izšlo. Kljub 
temu, naslednji teden bo stiskan prvi zbornik, temu v kratkem sledi še drugi. 
 
KA je za letos že zaključila z izborom in podporo odprav za leto 2016. Rezultate ste dobili v prilogi.  
V kratkem bomo objavili razpis za odpravo za perspektivne alpiniste v tuja gorstva, ki jo planiramo za 
2017 ali 2018. Smo še v fazi zbiranja idej in možnih ciljev. Razpis bomo objavili do konca meseca 
junija 2016. 
 
Letos bo zbor alpinistov organiziral alpinistični odsek Ljubljana Matica, za leto 2017 pa moramo na 
zboru izbrati nove organizatorje. Prostovoljne ideje več kot zaželene. 
 
Obnovitveni licenčni seminar za alpinistične inštruktorje je bil prestavljen na jesen 2016. Točen 
datum bo objavljen naknadno.  
 
Vabim vas vse, da jutri ob začetku zbora napoveste morebitno aktualno temo pod točko razno, ki jo 
bomo po sprejetem dnevnem redu tudi obravnavali.  
 
Še enkrat vas vse pozivam, da se zbora načelnikov udeležite ali najdete ustrezno zamenjavo. 

Se vidimo jutri. 

Lep pozdrav. 

Miha Habjan, načelnik komisije za alpinizem PZS 
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