
 
 
Vsebina posameznega letnega poročila neposrednega porabnika sredstev  
 

 
Matija Volontar med plezanjem začetnih raztežajem (foto Bor Levičnik) 
 

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 2022 
 



IO KA ima načelnika in šest članov. V 2022 je bilo pri KA registriranih 45 alpinističnih kolektivov (odsekov 
in klubov), ki so skupaj združevali 966 registriranih članov (AI, alpinisti, pripravniki in tečajniki).  
 
S strani OKS so bili potrjeni naslednji rezultati kategorizacije; do 1. 10. 2022: 

Panoga Svetovni 
razred 

Mednarodni 
razred 

Perspektivni 
razred 

Državni 
razred 

Mladinski 
razred 

SKUPAJ 

PLANINSTVO - 
ALPINIZEM 

0 18 1 5 0 24 

 
V letu 2022 je pot uspešno nadaljevala SMAR – Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca. 
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 2022 smo nadaljevali s projektom podpore organizaciji alpinističnih taborov v alpinističnih 
kolektivih. Projekt je bil dobro sprejet. Namen projekta je spodbujanje alpinizma v smeri kakovostnega 
in vrhunskega športa. 
 
Zbor dejavnosti  
 
Seje KA in zbora načelnikov  
 
IO KA je imel v 2022 pet rednih sej ter zbor načelnikov v mesecu marcu. Poleg tega so člani ves čas 
spremljali dogajanje in se večkrat na teden konzultirali preko zoom. 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  

Oto Žan, AO PD 
Radovljica 
 

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 
Peter Bajec, AO PD 
Železničar 
Miha Zupin, AO PD Kranj 

KA PZS - 6. in 7. seja IO – 
23.2. in 9.3.2022 
KA PZS - 8. seja IO – 
8.6.2022 
KA PZS - 9. seja IO – 
28.9.2022 
KA PZS - 10. seja IO – 
14.12.2022 
 
Zbor načelnikov: 
Ljubljana, 4. 3. 2022 

 

Kratek opis usposabljanj 

 

Usposabljanja v 2022 
 
V letu 2022 so bile naslednje vzgojne akcije.  
 

Naziv 
usposabljanj
a 

Termin in lokacija Št. 
Udeležen
cev 

Vodja 
usposablja
nja 

Člani vodstva 



(udeležilo 
/ 
zaključilo) 

Izpiti za 
alpiniste 

1. rok zimski del - sodelovalo 28 
kandidatov (uspešno opravilo 
17) 
 
1. rok letni del  - sodelovalo 28 
kandidatov (uspešno opravilo 
14) 
 
1. rok teorija – sodelovalo 28 
kandidatov (uspešno opravilo 
28) 
 

9 kandidatov je v prvem roku 
opravilo vse izpitne obveznosti 
(praktično zimski del + praktično 
letni del + teorijo). 
 
2. rok - sodelovalo 18 
kandidatov (vsi uspešni) 
 
2. rok teorija – ni bil potreben. 

31 
kandidato
v / 27 jih 
zaključi 

Alen 
Marinović, 
AI  
 
 

Boris Sedej, Tadej 

Mrak, Matic Košir, 

Boris Bokavšek, 

Laura Dovč, Janez 

Toni, Miha 

Hauptman, Matej 

Balažic, Marjan 

Kozole, Janko 

Oprešnik, Alen 

Marinović, Primož 

Sedej, Janez 

Primožič, Sara 

Jaklič, Klemen 

Grobelnik (VŠP) in 

Jan Pinter.  

Skupaj 15 različnih 

inštruktorjev. 

 

Tabor 
Kamniško 
sedlo 

24. do 26. 6. 2022, Kamniško 
sedlo 

13 Janez Toni, 
AI 

Aleksander 
Kelnerič, Boris 
Sedej, Marjan 
Kozole, Matevž 
Kramer, David 
Pavlovič in Matic 
Košir. 

Alpinistični 
inštruktorji 

Objavljen je bil razpis. 
Usposabljanje se je začelo v letu 
2023. 

   

 

Strokovni kadri (stanje na dan 31.12.2022)  
 

Naziv  Skupno število 

Registracija alpinistični tečajnik za leto 2022 43 

Registracija alpinističnih inštruktorjev za leto 2022 131 

Registracija alpinističnih inštruktorjev za leto 2022 (IFMG gorski vodnik) 23 

Registracija alpinistov za leto 2022 262 

Registracija mlajši alpinistični pripravnik za leto 2022 222 

Registracija starejši alpinistični pripravnik za 2022 285 

Skupaj 966 

 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 
 



Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in vodja Namen 

Alpinistični tabor | 
Grohot odličen za 
zimski alpinizem v 
slabi zimi 

14.01.2022 - 
16.01.2022 
Grohot 

6 alpinistov,  
vodja: Andrej Jež 

Stene nad Grohotom so se 
izkazale za odlično izbiro v 
letošnji slabo zasneženi zimi. 
To so ugotovili tudi mladi 
alpinisti, udeleženci tabora 
Komisije za alpinizem PZS. 

Ženski plezalni 
tabor | Mam to! 
Mene pa že nav 
tlele en led 

11.02.2022 - 
13.02.2022 
Vršič 

22 alpinistk, vodji: Anja 
Petek in Neli Penič 

1. ženski zimski alpinistični 
tabor. 

Lednoplezalni tabor 
UIAA | v šestih 
dneh smo plezali v 
sedmih dolinah 

20.02.2022 - 
26.02.2022 
Guillestre, 
Francija 

3 alpinisti, vodja: Gregor 
Šegele 

Slovenci smo redni gosti UIAA 
lednoplezalnega tabora v 
Guillestru, ki ga že 22 let 
organizira Christian Biard 
(Bibi) s pirenejskega kluba 
Club Alpin Toulouse. Tudi letos 
ni bilo nič drugače. 

Plezalni tabor Peca 
– plezanje v mokrih 
in sluzastih smereh 

06.05.2022 - 
08.05.2022 
Peca 

6 alpinistov, vodja: 
Andrej Jež 

Večina udeležencev je 
ugotovila, da se tudi v mokrem 
lahko kaj spleza, le nekoliko 
drugačni občutki so. 

13 deklet, 3 dni, 15 
vzponov, 1 
Paklenica 

13.05.2022 - 
16.05.2022 
Paklenica, 
Hrvaška 

13 alpinistk, vodji: 
Katarina Rogelj in Jelka 
Krajnc 

13 deklet nas je v Paklenici 
preizkušalo predsezonsko 
skalno formo. Visoke 
temperature (in motivacija) so 
nas vse prisilile v zgodnje 
vstajanje. Korist jutranjega 
hlada smo spoznale že v prvih 
metrih smeri, proti koncu 
smeri pa so se vrečke za 
magnezij praznile recimo da z 
eksponentno rastjo. 
Popoldanski skok v morje ali 
vsaj vetrič na obali sta bila 
zato več kot dobrodošla. 

Vikend plezanja 
mladih alpinistov 
nad Kamniškim 
sedlom 

24.06.2022 - 
26.06.2022 
Kamniško 
sedlo 

13 udeležencev, vodja: 
Janez Toni in 6 AI 

Letošnji tabor je potekal za 
razliko od preteklih let samo 
za vikend. Namen tabora je bil 
udeležence pripraviti na 
plezanje neopremljenih smeri 
v vodstvu s poudarkom na 
nameščanju zanesljivega 
varovanja, predvsem zabijanju 
klinov, ki so v naših gorah 
kljub porastu uporabe 
metuljev in zatičev, še vedno 
osnovno varovalo. 



Mednarodno 
srečanje alpinistk 
RHM v Gozd 
Martuljku 

30.06.2022 - 
10.07.2022 
Gozd Martuljk 

74 udeleženk, vodja: 
Ines Božič Skok in Jasna 
Pečjak 

Prvi teden julija 2022 je v Gozd 
Martuljku potekalo 52. 
srečanje alpinistk RHM - 
Randez Vous Hautes 
Montagnes. Po dveh 
odpovedanih terminih 2020 in 
2021 se nas je v soboto, 2. 
julija v kampu Špik zbralo 
rekordno število. Čez ves 
teden kar 74. 

Letošnji ženski 
alpinistični tabor 
tudi s francoskim 
pridihom 

04.08.2022 - 
07.08.2022 
Vršič 

9 udeleženk, vodja: 
Katarina Legat 

Glede na to, da je bil to prvi 
tovrstni tabor, zares jasnih 
ciljev ni bilo. Najbolj izrazit je 
bil ta, da smo plezale mešano, 
saj se le tako lahko bolje 
spoznaš. Pa tudi znanje se 
lažje izmenjuje. In pa seveda 
navezati stik za nadaljnje 
akcije. Vse to nam je tudi 
odlično uspelo. Francozinjam 
smo nekoliko približale naše 
gore in jim predstavile naš stil 
plezanja, ki se nekoliko 
razlikuje od njihovega. Po 
taboru jim je uspelo splezati še 
nekaj smeri, dejale so, da jim 
je bilo znanje z naše strani zelo 
uporabno. 

Dež, kitara in tudi 
plezanje na 
plezalnem taboru V 
klinu 

19.08.2022 - 
21.08.2022 
Klin 

9 alpinistov, vodja: 
Gregor Šegel 

Navajen sem, da se na 
alpinističnih taborih umivamo 
nekoliko manj, tokrat pa smo 
iz sten sestopali bolj stuširani 
in oprani kot smo di njih 
dostopali. Kljub boljši 
napovedi bi vreme najbolje 
ocenili z besedo tragično. 
Vseeno je morala ostala 
visoka, splezanih je bilo nekaj 
smeri, zamenjanih nekaj klinov 
in izvedeni dve poučni 
predavanji. 

Perspektivci nad 
Trento – sami v 
steni, z izjemo 
nekaj mimoidočih 
živali 

14.10.2022 - 
17.10.2022 
Trenta 

9 alpinistov, vodja: 
Andrej Jež 

Plezanje v Trenti je vedno 
svojevrstno. Manjša 
opremljenost, daljši dostopi in 
težji sestopi, dajo poseben 
pomen sami turi in občutek 
prvinskega alpinizma. Še 
boljše pa je to, da ni znanih 
velikih klasik. Posledično smo 
imeli udeleženci kar nemalo 



težav z izbiro cilja na hitro. Kar 
pa ni nujno slabo. 

Jesenski alpinistični 
tabor KA letos v 
Slovaških in Poljskih 
Tatrah 

26.11.2022 - 
03.12.2022 
Tatre, Slovaška 

11 udeležencev, vodja: 
Martin Žumer in Nejc 
Marčič 

Ob misli na jesenski tabor sta 
bila vodji sklepčna, da ga 
organizirata stran od žičnic in 
drugih vzpenjač. Termin je bil 
izbran z namenom dviga 
forme in zagona motivacije na 
začetku zime, s katerim lahko 
nadaljujemo v zimskih 
razmerah naših gora. Tabor je 
bil razdeljen na dvodnevno 
plezanje v Slovaških in 
tridnevno plezanje v Poljskih 
Tatrah. 

 
Akcije slovenske mladinske alpinistične reprezentance – SMAR 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in vodja Namen 

Plezanje na 
Škotskem 

13. 2. do 20. 2. Vodja Bor Levičnik in 6 
udeležencev 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Trilogija Alp 15. 4. do 28. 4. Anja Petek in Andrej Jež Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Sekstenski Dolomiti  17. 6. do 24. 6. Matija Volontar in 6 
udeležencev 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Mini akcije tekom 
celega leta 

   

 
 
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. 

Projekt 
Slovenske 
stene 

Spletni vodnik plezalnih 
vzponov v slovenskih 
gorah. 

Faza vnosa vsebine. 

Projekt 
slovenske 
klasike 

Preopremljanje 
alpinističnih smeri z 
novimi klini. 

V teku. 

Projekt 
Virtualni ferajn 

Portal za načelnike AO – 
intranet. 

1. faza. 

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


Alpinistični 
podkasti 

V korak s časom. Priprava. 

 
Podeljena priznanja 
 
Izbor najuspešnejših alpinistov za leto 2020 in 2021 je potekala na Gospodarskem razstavišču, 24. 3. 
2022 - https://www.pzs.si/javno/ka-2021/pzs-brosura-podelitev-priznanj-2022_splet.pdf  
 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. Prejemnikov 

   

 
Zaključek 

 

V letu 2022 se je svet vrnil v normalne tirnice, zato je tudi Komisija za alpinizem lahko ponovno začela 

normalno delovanje. Poleg naših ustaljenih programov, kot so tabori za perspektivne, podpora 

akcijam in izobraževanja za alpiniste smo se osredotočili še na novejše projekte kot sta podpora 

taborov odsekov in izdelava informacijskega sistema. Posebej smo ponosni na uspešnost in zagon na 

ženskih taborih, ki so odlično obiskani. Tako kot v preteklosti delujemo v duhu povezovanja in odprte 

komunikacije, s čimer želimo nadaljevati tudi v prihodnjem letu. 

 

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

https://www.pzs.si/javno/ka-2021/pzs-brosura-podelitev-priznanj-2022_splet.pdf

