Ljubljana, 10. 10. 2018

SKUPNI POSVET načelnikov KA PZS
Prisotni odseki:
AO Kranj, AO Radovljica, AO Jesenice, Obalni AK, TAM Maribor, AO Grmada Celje, AO Matica Ljubljana,
PK Idrija, AO Domžale, AO Železničar, PAK, AK Vertikala, AO Kamnik, AAO
DNEVNI RED
1. Izvedba zaključnega posveta z odseki
2. Več osebne komunikacije med odseki in KA
a. Več posvetov po regijah (tudi neformalnih, vsako leto?) – s tematikami
Posveti pri odsekih so dobro sprejeti, smiselno je nadaljevati tudi v prihodnje. KA predvideva
organizirati do 2 posveta na leto, praviloma bi bila organizirana v okviru Zbora načelnikov in Zbora
alpinistov ali vseslovenskega alpinističnega tabora. Na vsakem takem posvetu neformalne narave bi
obdelali eno temo, ki bi bila vnaprej najavljena. Na posvetih bi želeli videti tudi več članov odsekov, ki
bi jih izbrana tema zanimala.
b. Več sodelovanja med odseki
Med odseki je želja po sodelovanju, KA mora omogočiti ustrezne kanale prek katerega bo to mogoče,
tako na relaciji KA – odseki kot med samimi odseki. Izražene so bile želje po skupnih taborih,
izobraževanjih in drugih oblikah sodelovanja. Kot možno rešitev vidimo uvedbo »virtualnega ferajna«,
ki bo vseboval:
• Forum
• Koledar dogodkov
• Primeri dobrih praks
• Obrazec za vnašanje plezalnih nesreč
3. Smernice in predlogi za odseke za vodenje šol in vzgojo kadra
a. Načelniki naj spodbujajo člane, da se prijavljajo na akcije in tabore
b. Spodbujati alpinistične debate glede pomembnih tem (vrtanje, drytooling, etika,…)
Ker so se kolumne na spletni strani KA relativno dobro sprejele med člani odsekov in klubov, bo KA s
to prakso nadaljevala. Obenem pozivamo vse, ki bi radi svoja razmišljanja delili z našo skupnostjo, da
pošljejo svoja razmišljanja na ka.kolumna@pzs.si. Tematika kolumne je poljubna.
c. Smernice za izvedbo šol in vodenje odsekov
Smernice se objavijo v okviru vritualnega ferajna. Odseki imajo podobne težave, težave pri
organizacijah šol, problemi večnih pripravnikov,… V ta namen se izdela baza dobrih praks, ki bo
vključevala primere z odsekov, kjer so stvari urejene oz. funkcionirajo. Kot ena od možnih aktivnosti za
pripravnike je ponovna uvedba tabora na Kamniškem sedlu v manjših finančnih okvirjih.
d. Prostovoljno zbiranje podatkov o nesrečah z namenom učenja iz napak (KA pripravi
obrazec)
S tem lahko naša skupnost pridobi na varnosti, idealno bi bilo zadevo urediti na ravni GRZS in PZS,
poročila o nesrečah obstajajo, problemi so glede varovanja podatkov. Kot takojšna rešitev KA izdela
obrazec prek katerega lahko načelniki (prostovoljno, a zelo zaželjeno) vnašajo podatke o nesrečah (s
soglasjem ponesrečenca in brez njegovih osebnih podatkov, imen...), ti pa se ob koncu leta obdelajo in
objavijo. Pomembno je imeti podatke o okoliščinah, zakaj se je nesreča zgodila in kako bi se jo lahko

preprečilo (samo dejstva: kaj se je zgodilo, posledice, zakaj se je zgodilo, kako bi nezgodo lahko
preprečili, kaj se lahko naučimo. Za zimske nesreče še stanje snežne odeje, vremenske razmere...
Podatke – vzroke in kako bi nezgode lahko preprečili – bi odseki lahko uporabili tudi v izobraževalne
namene alpinističnih šol).
4. Pretok znanja
a. Izmenjave inštruktorjev med odseki za potrebe šol, skupnih tur, skupne akcije
b. Obisk inštruktorjev z odsekov na izpitih KA
c. Kandidati za alpiniste dobijo kontakte med seboj (preveriti skladnost z uredbo GDPR.
Kot smo ugotovili, to ne bo mogoče zaradi skladnosti z uredbo GDPR. Raziskali bomo
možnost ureditve tega v okviru virtualnega ferajna, kjer bi lahko odprli posebno mapico
»Izpiti za alpiniste« in tam bi se lahko kandidati povezali med seboj in skupaj vadili manevre
in podobno)
d. Obveščanje načelnikov o poteku izpitov kandidatov
Inštruktorji, ki jih zanima aktualna izvedba izpitov za alpinista so dobrodošli, da pridejo na izpite in jih
opazujejo. Načelnikom katerih člani opravljajo izpit za alpinista predlagamo, da komunicirajo z njimi in
tako spremljajo uspešnosti svojih članov.
5. Uvedba naziva skalni plezalec: -> SP lahko opravi samo letni del (preveriti možnost uvedbe,
upoštevati pri prenovi programov usposabljanj)
V izobraževalnih programih v okviru PZS bo prišlo do sprememb, Nejc Pozvek (član odbora za
preventivo in usposabljanje) je prisotne seznanil z bodočimi spremembami. Glede na določbe novega
Zakona o športu, uvedba novega naziva/programa, ki bi zajemal samo del znanj in vseeno štel kot
formalni naziv, ki bi omogočal delo pri alpinističnih šolah trenutno žal ni možna. KA bo sicer nadaljevala
z razmisleki v smeri oblikovanja in uvedbe neke vrste programa, ki bi sledil željam izraženim na
posvetih.
6. Izdela se seznam alpinistov, ki lahko predavajo po odsekih (veterani)
Seznam je bil pripravljen v sodelovanju z Alpinisti veterani in je bil posredovan odsekom (načelnikom).
7. Slovenske stene na internetu
Izdelan je bil okviren načrt projekta, hkrati so bile pridobljene ponudbe za izdelavo spletne strani.
Spletna stran je zamišljena po vzoru Primorskih sten, s tem, da bo zajemala področje celotne Slovenije.
Podpora med odseki je visoka, zato se bo projekt nadaljeval. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana,
ki je pričel z deli. Prvo delovno verzijo je pričakovati v prihodnjih mesecih.
8. Informacijske rešitve
a. Vtičnik za vnašanje vzponov (telefon?) – avtomatsko izpolnjevanje – povezava s
slovenskimi stenami in plezanje.net
Odseki imajo sami že svoje rešitve za vnašanje in spremljanje vzponov po odsekih. V Kranju so izdelali
svoj vtičnik, podobno uporabljajo na Štajerskih odsekih. V AO Domžale gradijo bazo smeri. AO Kranj
ponuja svojo rešitev za nadgradnjo oz. Uporabo, če je interes. Po pogovoru med interesenti se je
izkazalo, da zadeva ni zanimiva, zato se z njo ne bo nadaljevalo.
b. Okvirni Izračun točk za kategorizacijo
Zaželjeno je, da, da se članom odsekov omogoči dostop do okvirnega izračuna točk za kategorizacijo.
KA bo poskušala to izvesti v bližnji prihodnosti. Obenem pa poziva člane, ki imajo znanja iz statistike,
matematike, programiranja, da priskočijo na pomoč pri izdelavi tovrstnega »kalkulatorja« v programu
excel.

c. Virtualni ferajn
Točka 2b.
9. Vseslovenski tabor
a. Izvaja se po obstoječih taborih odsekov
Tabor je bil lani izveden v okviru tabora Nejc Zaplotnika na Ledinah v sodelovanju z AO Kranj. Obiskalo
ga je približno 50 udeležencev in je bil pozitivno sprejet, zato je želja po nadaljevanju v prihodnje. Letos
želimo tabor izvesti v sodelovanju z AO Kamnik v okviru tabora Pipa miru.
10. Vrtanje v hribih
a. Potrebna širša diskusija na to temo (kolumne na strani KA)
S kolumnami smo odprli širšo diskusijo na to temo, želeli bi si še več prispevkov in pogledov. Tema je
kompleksna in ima več možnih rešitev, od nadaljevanja z obstoječim etičnim kodeksom, do
prevrtavanja z dovoljenjem avtorjev in omejenih območij kjer se lahko vrta oz. prevrtava. Na to temo
je bila organizirana okrogla miza v okviru festivala gorniškega filma, ki je bila solidno obiskana. KA
pripravlja zaključni predlog, s katerim bomo seznanili slovensko alpinistično javnost.
11. Obveščanje
a. Zavarovanja (vse podrobnosti so predstavljene na spletni strani KA, vsako leto ob
registraciji pa so po e-pošti z njimi obveščeni tudi načelniki)
b. Obveznosti kategoriziranih (vse informacije in podatki so dostopni na spletni strani
KA. KA bo razmislila o možnosti, da bi bili kategorizirani alpinisti o svojih obveznostih
obveščeni po e-pošti)
c. Pravočasno obveščanje o akcijah in izobraževanjih
d. Obveščanje odsekov o akcijah KA v plezališčih (predlagamo, da odseki in klubi
sporočajo svoje aktivnosti AŠ in posledično zasedenost plezališč in/ali poligonov –
Vipava – na portale gore-ljudje.net in friko.si)
12. Projekt Osp, sodelovanje odsekov
Veliko odsekov ima lastna plezališča, ki jih ureja z lastnimi sredstvi in močni. Ostali odseki, ki
tovrstnih naravnih danosti nimamo, pa lahko prispevamo za obnovo plezališč preko projekta Osp
ali pa podpremo odseke, ki plezališča urejajo sami. Navsezadnje smo redni uporabniki plezališč
tako za trening, zabavo kot za potrebe alpinističnih tur.

Zapisnik pripravil: Oto Žan

