
Seja KA, 7.7.2020 

Prisotni: Jasna Pečjak, Blaž Navršnik, Matic Košir, Miha Habjan, Nejc Pozvek, Oto Žan 

Lokacija: Pri Mihu v Kamniku 

 

Dnevni red: 

1. Finance 

2. Izobraževanje 

3. Projekti 

4. Organizacija dela 

5. Razno 

 

 

1. Finance 

Zaradi odpadlih akcij KA bo v letu 2020 finančni presežek sredstev. Ker sredstva niso prenosljiva jih je 

v letu 2020 potrebno smotrno izkoristiti.  

Nakup opreme  - KA kupi kline, svedrovce in sidrišča z namenom pre-opremljanja obstoječih smeri. 

Odsekom se pošlje dopis s pozivom za pobude za preopremljanje obstoječih alpinističnih smeri. Poleg 

tega nastane kolumna o etiki puščanja klinov v stenah.– Miha Habjan 

Tabori: 

• KA na mesečni bazi organizira tabore v Sloveniji in tujini, v kolikor razmere to dopuščajo. 

Želimo izvesti jesenski tabor v Chamonixu, ženski zimski tabor (2021). – Miha Habjan 

• Organizira se tabor za »povabljene«, na visokem skalnem nivoju, izvede se tudi omejen razpis 

– Miha Habjan 

• Preveri se možnost izmenjave s Čehi – Matjaž Šerkezi 

• V kolikor je to možno, KA finančno podpre javne tabore v organizaciji alpinističnih odsekov - 

Matjaž 

• Na taborih se udeležence spodbudi k prispevanju gradiva za vodnik Slovenske stene – Matic? 

SMAR: 

• Kontaktiramo Aleša glede akcij SMAR, želimo večje število – Oto  

 

2. Izobraževanje 

Kljub temu da se je v preteklih letih naredil velik preskok v kvaliteti izobraževanja nas na tem 

področju še vedno čaka veliko dela: 

• Alpiročnik – gradivo se ne posodablja, med gradivom so napake, gradivo se da izboljšati s 

fotografskimi in video vsebinami. V pomoč vodji se formira skupina ki vnaša gradivo in odloča 

o vsebinah   

• Kvaliteta usposabljanj – težave na seminarju za izpite za AI. Pri  izbiri inštruktorjev je 

potrebno posvetiti pozornost izbiri kvalitetnih inštruktorjev 

• Alpinistom iz letošnje generacije se pošlje anketa – Nejc 

• Oblikuje se skupina ki bo spremljala novosti na področju alpinistične tehnike in za vpeljavo v 

alpinistično izobraževanje – dolgoročen projekt 

• Alpinistične ture vsaj v letošnjem letu ostanejo 



• Alpinist – alpinist vaditelj – smiselnost obeh nazivov, ali lahko dodatne vsebine za vaditelja 

umestimo v pripravljalni vikend za izpite? 

• »Slovenska ENSA« - Mikec pride predstavit idejo na sejo KA – Oto 

• V septembru se izvede seja KA izključno na temo izobraževanja, do takrat morajo biti vse 

kadrovske potrebe zagotovljene 

 

3. Projekti: 

a. Zbor alpinistov – načelnikom se pošlje poziv za organizacijo zbora alpinsitov, KA 

dodatno podpre zbor. Če organizatorja ne bo in bo situacija dopuščala, zbor 

organizira KA – Matjaž 

b. Virtualni ferajn – Sestanek 8.7.  glede vodenja projekta – Oto 

c. Alpinistični arhiv – Jasna in Oto gresta na sestanek k Franciju Savencu 

d. SMAR – kontakt z mentorjem glede programa in mentorstva – Oto 

e. Mladi v gorah – projekt Luke Stražarja – KA gre z razpisom v javnost v tem tednu 

f. Slovenske stene – Urednik za kot – kontaktira Oto 

 

4. Organizacija dela 

a. Člani IO KA nadaljujejo z delom na enakih področjih  

b. Digitalni repozitorij – naredi se spletni repozitorij, ki bo vseboval vse predloge za 

razpise, poročila, zapisnike in druge podatke. V kolikor bo uporabna rešitev PZS 

uporabimo to, sicer naredimo na Google Drive - Matjaž 

c. Z Matjažem se dogovorimo o komunikaciji z odseki, objavljanju novic in poročil,… - 

Oto 

5. Razno 

Sodelovanje z Borisom Sedejem pri projektu Slo – Alp – Oto kontaktira 

 


