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PROGAM DELA VK ZA OBDOBJE 2019 – 2022 

 

Sem Franc Gričar, vodnik Planinske zveze Slovenije od leta 1978, inštruktor 

planinske vzgoje od leta 1995.  

Od leta 1987 in do ustanovitve VK 2002 sem bil član odbora za planinske 

vodnike in vodja vodniškega odseka MDO Zasavja. Od samega  začetka 

mojega vodniškega dela, sem v MDO Zasavja aktivno sodeloval pri licenčnih 

izobraževanjih. 

Sodeloval sem pri MK , kjer sem imel dvoletni mandat vodje odbora za vzgojo 

in izobraževanje in bil dva mandata član odbora za mentorje. 

V vseh letih od kar sem IPV sem vsako leto sodeloval na vodniških tečajih, 

kakor tudi na licenčnih usposabljanjih kot vodja ali tehnični vodja. 

Ob ustanovitvi Vodniške komisije leta 2002 sem bil izvoljen za načelnika VK. 

Funkcijo načelnika sem s svojimi sodelavci  opravljal do leta 2006 in od leta 

2010 do 2018. 

Na razpis za  načelnika VK se prijavljam po ponovnem razpisu in temeljitem 

premisleku. V kolikor bom izvoljen na to funkcijo se bom zavzemal za dobro bit 

vodništva in realizacijo začrtanih programov. 

- A) Vzpostavitev novega sistema usposabljanja VPZS na podlagi in v 

okvirih novega Zakona o športu. Do uresničitve in uradne potrditve 

novega sistema (programov) pa se izvajajo samo izpopolnjevanja VPZS. 

Poleg izvajanja predvidenih nalog iz pravilnikov VK je uvedba novih 

programov glavna naloga Vodniške komisije. 

- B) Ustrezna umestitev obstoječih vodnikov PZS v novi sistem usposabljanj 

in licenc brez zmanjševanja  obstoječih pravic in kompetenc. 



- C) Posodobitev učnih programov, povečanje števila ur praktičnega 

usposabljanja, več dela na terenu s praktičnim poučevanjem tehnike 

vodenja in dejanskim vodenjem (sodelovanjem) tečajnikov. Zmanjšanje 

učnih pritiskov učenja »na pamet«, vsebinska prevetritev in zmanjšanje 

števila in obsega pismenih testov na tečajih. 

- D) Opustitev manj pomembnih, balastnih tem in predavanj in na ta 

račun več ur usposabljanja temeljnih praktičnih (in teoretičnih) znanj, ki 

jih vodnik PZS za varno in suvereno delo mora obvladati. Podrobnejše 

definicije praga znanja, ki je minimum za opravljen tečaj.  

- E) Opustitev izvajanja zastarelih postopkov vrvne tehnike (nekatere se 

pokaže le informativno), opustitev zastarele in neustrezne tehnične in 

osebne opreme. Zagotovitev skupne tehnične opreme za izvedbo 

usposabljanj s strani VK. 

- F) Podrobnejše definicije ocenjevanja tečajnikov, dvig zahtevnosti 

tečajev in nivoja znanja. Osip tečajnikov naj ne bo le izjema.  

- G) Večja skrb za promocijo in ugled prostovoljnega vodništva ob 

hkratnem tvornem sodelovanju z ostalimi dejavniki vodenja po gorah in 

ostalimi (policija, šole, društva….). Ažurno objavljanje usposabljanj na 

spletni strani, oživitev medsebojne vodniške komunikacije (spletni forum, 

srečanja, usposabljanja na PD, občasne zahtevnejše planinske ture za 

inštruktorje). 

- H) Učinkovitejše ukrepanje ob škodljivem  ali spornem delovanju 

posameznikov (vodnikov ali inštruktorjev), ki škodijo ugledu Vodniške 

komisije in kvarijo vzdušje in sodelovanje med člani VK. 

- I) Skrb za vodniški naraščaj ( več aktivnosti v šolah, sodelovanje z 

mentorji in obojestranska izmenjava izkušenj in znanj. Izvede naj se  

tečaj za IPV, kljub manjšemu številu prijav. 

- J)  Spremeniti odnos inštruktor – tečajnik v medsebojno sodelovanje pri 

učnem procesu. Uvesti občasni nenapovedan nadzor izvajanja akcij 

(izobraževalni »koordinator-nadzornik«). 

- K) Zagotoviti (določiti) osnovni poenoten učbenik vrvne tehnike za 

kopne in snežne ture v kakršnikoli obliki, ki je dostopna vsem.  

- L) Upoštevanje dogovorov in pravilnikov za izbiro vodij akcij, ki 

onemogočajo nejasnosti in posledično konflikte med prijavljenimi.  

- M) Zmanjševanje obremenjenosti vodstvenih ekip in vodje akcije z 

birokracijo in pisarniškimi obveznostmi. Okrepiti delo Strokovnega 

odbora za usposabljanje z odzivnimi, strokovnimi in komunikativnimi 

člani, ki delujejo timsko in predstavljajo enovito in trdno strokovno-  

kadrovsko jedro VK. 



- N) Oživiti krogotok avtorjev gradiv za izpopolnjevanja, pogoj je obvezna 

prisotnost avtorja ob obravnavi gradiv. Strožje spoštovanje nekaterih 

predpogojev za inštruktorsko sodelovanje na akcijah (prisotnost na 

usklajevanju, na seznamu IPV ali predavateljev, itn.) 

- O) Olajšati komunikacijo vodnikov z PZS (e-načini, e-prijave..). Zagotoviti 

podporo in aktivnosti organov PZS za obrambo pred neupravičenimi 

medijskimi in drugimi napadi posameznikov na načelnika, inštruktorje in 

člane odborov VK.  

- P) Tesnejše sodelovanje z OUP, predsedstvom in MDO na področju 

planinskih vprašanj, problematike, akcij in tudi na področju 

mednarodnega sodelovanja. 

 

 

 

Franc Gričar 

                                                                                          

Trbovlje, 19. 10. 2018 


