
 
 
Vsebina posameznega letnega poročila neposrednega porabnika sredstev  
 

 
Foto 1: Luka Krajnc (Luka Lindič pri plezanju v prvenstveni smeri Mir, Patagonija 

 
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 2020 
 



IO KA ima načelnika in šest članov. V 2020 je bilo pri KA registriranih 44 alpinističnih kolektivov (odsekov 
in klubov), ki so skupaj združevali 879 registriranih članov (AI, alpinisti, pripravniki in tečajniki).  
 
S strani OKS so bili potrjeni naslednji rezultati kategorizacije; do 1. 10. 2020: 

Panoga Svetovni 
razred 

Mednarodni 
razred 

Perspektivni 
razred 

Državni 
razred 

Mladinski 
razred 

SKUPAJ 

PLANINSTVO - 
ALPINIZEM 

2 5 3 7 2 19 

 
Izbor najuspešnejših alpinistov za leto 2019 je bil v Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 30. 1. 2020, 
skupaj s Komisijo za športno plezanje in Komisijo za gorske športe. 
 
V letu 2020 je pot uspešno nadaljevala SMAR – Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca pod 
vodstvom Aleša Česna. 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.  
 
Ves čas se spremlja mlade perspektivne fante in dekleta preko taborov in ostalih akcij KA PZS za 
morebitne nove kandidate SMAR. 
 
V letu 2020 smo začeli s projektom Mladi alpinisti pod vodstvom Luke Stražarja, ki je lepo zaživel. 
Namen projekta je iskanje mladih talentov in mentorstvo s spodbujanjem alpinizma v smeri 
kakovostnega in vrhunskega športa. 
 
Zbor dejavnosti  
 
Seje KA in zbora načelnikov  
 
IO KA je imel v 2020 štiri redne seje ter zbor načelnikov v mesecu juniju. 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  

Peter Bajec, AO 
PD Železničar (do 
18. 6. 2020) 
 
Oto Žan, AO PD 
Radovljica (od 18. 
6. 2020) 
 

Miha Habjan, Akademski 
AO 
Jasna Pečjak, AO PD 
Domžale 
Nejc Pozvek, Posavski AK 
Alen Marinović, Šaleški AO 
Blaž Navršnik, AO PD TAM 
Matic Košir, AO PD Jesenice 

KA PZS - 7. seja IO - 
5.3.2020 
KA PZS - 8. seja IO – 
7.7.2020 
KA PZS - 9. seja IO – 
31.8.2020 
KA PZS - 10. seja IO – 
19.10.2020 
 
Več ZOOM sej v času 
obeh valov epidemije, s 
katerimi se je sproti 
korigiralo redni program. 
 
Zbor načelnikov: 
Ljubljana, 18. 6. 2020 

 

Kratek opis usposabljanj 



 

Usposabljanja v 2020 
 
V letu 2020 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 30 
kandidatov (uspešno opravilo 
17) 
 
1.rok letni del – sodelovalo 30 
kandidatov (uspešno opravilo 
17)  
 
1.rok teorija – sodelovalo 28 
kandidatov (uspešno opravilo 
26) 
 
2.rok – sodelovalo 18 
kandidatov (uspešno opravilo 
16) 
 
2.rok teorija – sodelovala 2 
kandidata (oba uspešno) 
 
Do 30.9. – izpitna tura 

30 
kandidato
v / 28 jih 
zaključi 

Alen 
Marinović, 
AI  
 
 

Janez Primožič, 
Slavko Rožič, Miha 
Habjan, Janez 
Toni, Peter Bajec, 
Alen Marinović, 
Nejc Pozvek, Tadej 
Mrak, Boris Sedej, 
Klemen Grobelnik, 
Jan Pinter, Matic 
Košir, Peter Robič, 
Peter Jeromel in 
Primož Sedej.  
 
Skupaj 15 različnih 
inštruktorjev. 

 

Strokovni kadri (stanje na dan 31.12.2020)  
 

Naziv  Skupno število 

Registracija alpinistični tečajnik za leto 2020 33 

Registracija alpinističnih inštruktorjev za leto 2020 149 

Registracija alpinističnih inštruktorjev za leto 2020 (IFMG gorski vodnik) 24 

Registracija alpinistov za leto 2020 241 

Registracija mlajši alpinistični pripravnik za leto 2020 158 

Registracija starejši alpinistični pripravnik za 2020 274 

Skupaj 879 

 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in vodja Namen 

Tabor za 
perspektivne 

14. – 16. 2. 
Loška stena 

5 alpinistov,  
vodji: Miha Zupin in 
Miha Zupan 

Zimski plezalni tabor za mlade 
perspektivne alpiniste v 
stenah nad Loško steno. 



alpiniste Alpe 
Slovenija 

Tabor za 
perspektivne 
alpiniste Alpe 
Slovenija 

26. – 28. 06. 
Vršič 

11 alpinistov, vodji: 
Miha Habjan in Luka 
Stražar 

Poletni plezalni tabor za mlade 
perspektivne alpiniste v 
stenah nad Vršičem. 

Tabor za 
perspektivne 
alpiniste Nemčija 

25. 7. – 1. 8. 
Berchtesgadn 

10 alpinistov, vodja: 
Luka Lindič 

Tabor je zaznamovala nesreča 
s smrtnim izidom Luke 
Šinkovca. 

Ženski alpinistični 
tabor 

3. – 5. 7. 
Logarska 
dolina 

24 udeleženk ,vodji: 
Sara Jaklič in Marija 
Jeglič 

 

VIII. tabor Nejca 
Zaplotnika 

21. – 23. 8. 
Ledine 

AO PD Kranj  Spominski tabor. 

 
Akcije slovenske mladinske alpinistične reprezentance – SMAR 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in vodja Namen 

Stene nad Ovčjo 
vasjo 

28. 2. do 6. 3.  Vodja Bor Levičnik in 5 
udeležencev 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Akcija Trenta 25. do 26. 7. Vodja Krištof Frelih in 4 
udeleženci 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Courmayeur, Italija 7. do 17. 8. Vodja Bor Levičnik in 5 
udeležencev 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Cadarese in Arco, 
Italija 

28. 9. do 6. 11.  Vodja Krištof Frelih in 3 
udeleženci 

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_stra
n) Vsebinsko in oblikovno se je gradivo v 2020 
dopolnilo. 

Slovenska 
mladinska 
alpinistična 
reprezentanca 

Dolgoročna usmerjena 
podpora mladim 
perspektivnim alpinistom. 

Ekipa je bila dopolnjena.  

Projekt 
Slovenske 
stene 

Spletni vodnik plezalnih 
vzponov v slovenskih 
gorah. 

Faza vnosa vsebine. 

Projekt Mladi 
alpinisti 

Mentorstvo, usmerjanje Realizacija. 

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


Projekt 
slovenske 
klasike 

Preopremljanje 
alpinističnih smeri z 
novimi klini. 

V teku. 

Projekt 
alpinistični 
arhiv 

Skrb   

 
Podeljena priznanja 
 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. Prejemnikov 

Najuspešnejša 
alpinistka, 
najuspešnejši alpinist 
in najbolj perspektiven 
alpinist v 2019 

Vrhunski alpinistični 
vzponi v domačih ali 
tujih stenah, ki so 
najbolj zaznamovali leto 
2019 

3 prejemniki (Luka Lindič – AO PD Celje-
Matica, Sara Jaklič – AO PD Kranj, Bor 
Levičnik – AO PD Ljubljana-Matica) 

Priznanje za posebne 
dosežke v alpinizmu 

Vrhunski alpinistični 
vzponi v domačih ali 
tujih stenah, ki so  
zaznamovali leto 2019 

2 prejemnika (Janez Svoljšak – posthumno 
in Miha Zupin – AO PD Kranj) 

Priznanje za življenjsko 
delo v alpinizmu 

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

1 prejemnik (Tone Sazonov - Tonač) 

 
Zaključek 

 

Leto 2020 je bilo posebno leto zaradi epidemije koronavirusa, ki je na glavo obrnila vse načrte. Kljub 

zelo negotovi situaciji, številnim ukrepom, ki so se spreminjali dnevno, je članom IO KA PZS uspelo 

uspešno »krmariti barko« in realizirati program v celoti s sprotnimi prilagoditvami in spremembami 

ciljev. Vsekakor nas čaka zanimivo leto 2021, ki se bo srečevalo z epidemijo, ukrepi in sanacijo zapadle 

situacije.  

 

 

Pripravila: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec in Oto Žan, načelnik IO KA PZS 


