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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. IO KA PZS sestavljajo načelnik in člani komisije. Glavne naloge IO 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 2017 
 



IO KA ima načelnika in šest članov. V 2017 je bilo pri KA registriranih 42 alpinističnih kolektivov 
(odsekov in klubov), ki so skupaj združevali 909 registriranih članov (AI, alpinisti, pripravniki in 
tečajniki).  
 
S strani OKS so bili potrjeni naslednji rezultati kategorizacije; do 1.10.2017: 

Panoga Svetovni 
razred 

Mednarodni 
razred 

Perspektivni 
razred 

Državni 
razred 

Mladinski 
razred 

SKUPAJ 

PLANINSTVO - 
ALPINIZEM 

0 12 6 7 1 26 

 
Izbor najuspešnejših alpinistov za leto 2016 je bil v Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 2. 2. 2017, 
skupaj s Komisijo za športno plezanje in Komisijo za gorske športe. 
 
V letu 2017 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. Trenutni člani so: Matija Volontar, Marija Jeglič, Tjaša Jelovčan, Anže Klarič, Sara Jaklič, Žiga 
Oražem, Andrej Jež in Jernej Ortar. Žal se je v letu 2017 na akciji Bavarske Alpe smrtno ponesrečil 
Domen Petrovčič.  
 
Ves čas se spremlja mlade perspektivne fante in dekleta preko taborov in ostalih akcij KA PZS za 
morebitne nove kandidate SMAR. 
 
Zbor dejavnosti  
 
Seje KA in zbora načelnikov  
 
IO KA je imel v 2017 pet rednih sej ter zbor načelnikov v mesecu aprilu. 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. 
 

Organ Načelnik(ca) člani Seje 

Komisija za 
alpinizem  

Miha Habjan, 
Akademski AO 

Boštjan Štor, AO PD Celje – 
Matica 
Peter Bajc, AO PD 
Železničar 
Jasna Pečjak, AO PD 
Domžale 
Nejc Pozvek, PAK Senovo 
Blaž Gladek, AO PD Kamnik 
Alen Marinović, Šaleški AO 

KA PZS - 18. seja IO - 
04.01.2017 
KA PZS - 19. seja IO – 
06.03.2017  
KA PZS - 20. seja IO - 
24052017  
KA PZS - 21. seja IO – 
12.09.2017  
KA PZS - 22. seja IO – 
23.11.2017  
 
Zbor načelnikov: 
Kamnik, 13. 4. 2017 

 

Kratek opis usposabljanj 

 

Usposabljanja v 2017 
 



V letu 2017 so bile naslednje vzgojne akcije: izpiti za alpiniste. 
 

Naziv 
usposabljanj
a 

Termin in lokacija Št. 
udeležen
cev 
(udeležilo 
/ 
zaključilo) 

Vodja 
usposablja
nja 

Člani vodstva 

Izpiti za 
alpiniste 

1.rok zimski del - sodelovalo 25 
kandidatov (uspešno opravilo 9) 
 
1.rok letni del  - sodelovalo 25 
kandidatov (uspešno opravilo 
10) 
 
1.rok teorija – sodelovalo 20 
kandidatov (uspešno opravilo 
15) 
 
2.rok - sodelovalo 18 kandidatov 
(uspešno opravilo 17) 
 
2.rok teorija – sodelovali 9 
kandidati (uspešno vseh devet) 
 
Do 30.9. – izpitna tura 

25 
kandidato
v / 22 jih 
zaključi 

Alen 
Marinović, 
AI  
 
 

Tadej, Mrak, Luka 
Stražar, Blaž 
Navršnik, Slavko 
Rožič, Marko 
Petek, Nejc 
Pozvek, Peter 
Jeromel, Peter 
Bajec, Miha Zupin, 
Janez Ločičnik, 
Alen Marinovič, 
David Pavlovič, Jan 
Pinter, Luka 
Juhart, Igor 
Kremser in Miha 
Hauptman. 

 

Strokovni kadri (stanje na dan 31.12.2017)  
 

Naziv  Skupno število 

Alpinist 247 

Alpinistični inštruktor 151 

Gorski vodnik 26 

Mlajši pripravnik 135 

Pripravnik 31 

Starejši Pripravnik 294 

Tečajnik 25 

 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Tabor za 
perspektivne 
alpiniste Chamonix 

11. – 18.03. 12 alpinistov,  
vodji: Peter Bajec in 
Nejc Marčič 

Plezanje mladih perspektivnih 
alpinistov v gorah nad 
Chamonixom. 

Tabor za 
perspektivne 
alpiniste Chamonix 

14. – 21.  10. 12 alpinistov,  
vodji: Rok Kurinčič in 
Boštjan Mikuž 

Plezanje mladih perspektivnih 
alpinistov v gorah nad 
Chamonixom. 

Tabor za 
perspektivne 

20. – 30. 07. 9 alpinistov, vodji: 
Andrej Grmovšek in 

Plezanje mladih perspektivnih 
alpinistov v Dolomitih. 



alpiniste Val Masino Nejc Pozvek 

Zimski tabor v 
skupini Velikega 
Špičja 

18. – 19. 02. 12 alpinistov, vodji: 
Peter Bajec in Nejc 
Marčič 

Zimski plezalni tabor za mlade 
perspektivne alpiniste v 
stenah skupine Velikega 
Špičja. 

Jesenski plezalni 
tabor v Peci 

06. – 08. 10. 10 alpinistov, vodja: 
Grega Lačen 

Letni plezalni tabor za mlade 
perspektivne alpiniste v Peci 
na Koroškem. 

Mednarodno 
srečanje BMC 

13.5. – 20.5. Miha Kern Spoznavanje angleškega 
načina plezanja. 

Zbor alpinistov 14. 10. – Vršič Organizatorji AO 
Jesenice 

Neformalno srečanje in 
druženje alpinistov 

Zbor alpinistov 
veteranov 

 6. 10. - Vršič Kazimir Drašlar Srečanje alpinistov veteranov 

 

 
Alpinisti veterani na rednem srečanju v Koči na gozdu, Vršič 2017. 

 
Akcije Slovenske mladinske alpinistične reprezentance – SMAR 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Izmenjava z 
ameriškimi plezalci 

19.1. – 22.1. 6 udeležencev, vodja: 
Marko Prezelj 

Izmenjava izkušenj s tujimi 
alpinisti in izkušenimi 
slovenskimi alpinisti. 

Škotska 12.2. – 19.2. 7 udeležencev, vodja: 
Marko Prezelj 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 



značilnostmi. 

Bavarske Alpe 18.3. – 25.3. 6 udeležencev, vodja: 
Matej Balažic 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Albanija 10.7. – 21.7. 3 udeleženci, vodja: 
Matija Volontar 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Slovaška 18.6. – 24.6. 15 udeležencev Drugi plezalni teden v okviru 
projekta ERAZMUS+ Sport. 

Paklenica, Hrvaška 24.9. – 30.9. 15 udeležencev Tretji plezalni teden v okviru 
projekta ERAZMUS+ Sport. 

Picos de Europa 11.8. – 23.8. 5 udeležencev, vodja: 
Tjaša Jelovčan 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Maroko 9.11. – 26.11. 7 udeležencev, vodja: 
Aleš Česen 

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 deluje: 
(http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Glavna_st
ran) Vsebinsko in oblikovno se je gradivo v 2017 
dopolnilo. 

Slovenska 
mladinska 
alpinistična 
reprezentanca 

Dolgoročna usmerjena 
podpora mladim 
perspektivnim alpinistom. 

Po smrtni nesreči Domna Petrovčiča, člana Smar, 
ena akcija v poletnem času ni bila izvedena. 
Jeseni  2017 se je program akcij odvil po planu. 
Ekipa je bila dopolnjena.  

 
Podeljena priznanja 
 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. Prejemnikov 

Najuspešnejša 
alpinistka, 
najuspešnejši alpinist 
in najbolj perspektiven 
alpinist v 2016 

Vrhunski alpinistični 
vzponi v domačih ali 
tujih stenah, ki so 
najbolj zaznamovali leto 
2016 

4 prejemniki (Luka Lindič – AO Celje-
Matica, Tjaša Jelovčan – AO Kranj in naveza 
Marija Jeglič - AO Ljubljana-Matica in Sara 
Jaklič - AO Kranj) 

Priznanje za posebne 
dosežke v alpinizmu 

Vrhunski alpinistični 
vzponi v domačih ali 
tujih stenah, ki so  
zaznamovali leto 2015 

2 prejemnika (Aleš Česen – Alpski gorniški 
klub in posthumno Domen Kastelic – 
Akademski AO) 

Priznanje za življenjsko 
delo v alpinizmu 

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

1 prejemnik (Andrej Štremfelj – AO Kranj) 

 
Zaključek 

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


 

Večina planov za leto 2017 je bilo izpeljanih. Prioriteta KA je poleg usposabljanja, še vedno podpora 

mladih perspektivnih alpinistov ter vrhunski alpinizem. Temu je bila namenjena velika večina 

pozornosti delovanja KA in tudi finančnih sredstev namenjenih za alpinizem. Vse tekoče zadeve so se 

v dobrem sodelovanju s strokovno službo urejale sproti. Nekaj projektov je še vedno v teku (npr. 

zbornik Slovenski alpinizem) in še niso v celoti izpeljani do konca.  

Glede na trende v zadnjih letih bo potrebno tudi v prihodnje zelo racionalno upravljati s financami in 

določiti resnične prioritete delovanja KA, predvsem da bosta lahko nemoteno delovala usposabljanje 

novih strokovnih kadrov ter program vrhunskega alpinizma. Velik izziv za komisijo v prihodnje bo 

sodelovanje KA z odseki in klubi po Sloveniji z namenom, da se ohranja sistem usposabljanja novih 

alpinistov ter ohranja mrežo aktivnih alpinističnih odsekov in klubov. 

 

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


