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Zadeva: Okvirni terminski načrt alpinističnih taborov za perspektivne alpiniste za sezono 2017/2018 
 
 
 
Zdravo, 
na podlagi dobrega predloga, ki je prišel iz vrst načelnikov na lanskem Zboru načelnikov, se je UO KA 
odločil, da v začetku leta okvirno začrta datume za tabore perspektivcev. Na ta način upamo, da bodo 
zainteresirani alpinisti lažje načrtovali svoje lastne aktivnosti ter aktivnosti znotraj odseka.  
 
Želja za letošnje leto je vsekakor razširiti »bazen« perspektivnih alpinistk in alpinistov. To pomeni, da 
bi želeli videti na taborih kak nov in svež obraz, tako v moški, predvsem pa v ženski posadki. Želimo si 
prijav mladih perspektivnih alpinistov in starejših pripravnikov z nekaj ustrezne alpinistične 
kilometrine (v navezi z alpinistom). Če niste prepričani ali ste iz primernega testa za tabor, pokličite 
(Peter Bajec – Poli, 041 622 713) in se bomo pogovorili. Ne grizemo :).    
 
Tudi v tem letu bi radi na KA na splošno dvignili zavest pravega avanturističnega raziskovalnega 
alpinizma in visoko postavljene alpinistične etike. Upamo, da je bil lanski poletni tabor pod Malim 
Koritniškim Mangartom dober korak v tej smeri. Z alpinističnim plezanjem na taborih bi radi širili ta 
duh med mlade plezalce in posledično med odseke po Sloveniji. 
 
Leto 2017:  
 
Poletni tabor tujina 
Cilj: omogočiti mladim plezalcem spoznavanje in plezanje v alpskih stenah izven Slovenije, pod 
mentorstvom izkušenih alpinistov, ki poznajo območje ter znajo usmerjati njihove želje in cilje. 
Druženje mladih, spoznavanje novih plezalsko zanimivih področij in potencialno razvijanje novih 
navez, ki bi lahko stopile stopničko višje v njihovem alpinističnem razvoju.  

 Vrsta plezanja: praviloma kopna skala. 
 Datum: 22.-30. julij 2017. 
 Lokacija: določeno naknadno. 
 Vodje: določeno naknadno. 
 Število udeležencev: do 10 mladih perspektivnih alpinistk in alpinistov (med njimi do 2 člana 

SMAR). 
 Bivanje: kamp. 

 
Zimski tabor tujina 
Cilj: omogočiti mladim plezalcem spoznavanje in plezanje v alpskih stenah izven Slovenije, pod 
mentorstvom izkušenih alpinistov, ki poznajo območje ter znajo usmerjati njihove želje in cilje. 
Druženje mladih, spoznavanje novih plezalsko zanimivih področij in potencialno razvijanje novih 
navez, ki bi lahko stopile stopničko višje v njihovem alpinističnem razvoju.  



 
 

 Vrsta plezanja: praviloma ledno/snežne in kombinirane smeri. 
 Datum: 14.-22. oktober 2017. 
 Lokacija: predvidoma Chamonix. 
 Vodje: določeno naknadno. 
 Število udeležencev: do 10 mladih perspektivnih alpinistk in alpinistov (med njimi do 2 člana 

SMAR). 
 Bivanje: hostel. 

 
Poletni tabor Slovenija 
Cilj: omogočiti mladim plezalcem spoznavanje in plezanje v nekoliko manj poznanih in obiskanih 
območjih domačih gora. Druženje mladih, spoznavanje novih plezalsko zanimivih področij in 
potencialno razvijanje novih navez, ki bi lahko stopile stopničko višje v njihovem alpinističnem 
razvoju. 

 Vrsta plezanja: kopna skala. 
 Datum: 25.-27. avgust 2017. 
 Lokacija: nekje v Sloveniji, predvidoma lokacije, ki jih perspektivci ne obiskujejo pogosto 

(primer Trenta, Kot, itn).  
 Vodje: določeno naknadno. 
 Število udeležencev: do 16 mladih perspektivnih alpinistk in alpinistov (med njimi do 2 člana 

SMAR). 
 Bivanje: določeno naknadno. 

 
Leto 2018 
 
Zimski tabor Slovenija 
Cilj: omogočiti mladim plezalcem pridobivanje izkušenj v zimskem alpinizmu domačih gora. Glede na 
snežno/ledne razmere usmerjati mlade v prilagajanje ciljev. Druženje mladih, spoznavanje novih 
plezalsko zanimivih področij in potencialno razvijanje novih navez, ki bi lahko stopile stopničko višje v 
njihovem alpinističnem razvoju.   

 Vrsta plezanja: snežne/kombinirane smeri in/ali ledni slapovi. 
 Datum: februar 2018. 
 Lokacija: nekje v Sloveniji ali bližnji okolici. 
 Vodje: določeno naknadno. 
 Število udeležencev: do 16 mladih perspektivnih alpinistk in alpinistov (med njimi do 2 člana 

SMAR). 
 Bivanje: določeno naknadno, predvidoma bivanje v bivakih ali zimskih sobah. 

 
Pripravil: Peter Bajec, član IO KA PZS 

Miha Habjan, načelnik IO KA PZS 
 


