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PLAN DELA IO VK IN VK V LETU 2022
V prihodnjem letu bomo poskušali realizirati vse akcije usposabljanj, ki bodo objavljene na
spletni strani VK (usposabljanja za prvo in drugo stopnjo ter licenčna usposabljanja). Še naprej
bomo sodelovali z ostalimi komisijami v PZS, kakor tudi s strokovno službo in vodstvom PZS.
Tudi v prihodnje bomo sodelovali z zunanjimi organizacijami kot so Slovenska vojska in Policijo
pri izvedbi preventivnih akcij, v kolikor bodo dopuščale razmere in potrebe.
Po najboljših močeh bomo reševali tudi tekočo problematiko, ki se pojavlja v društvih in med
vodniki.
V kolikor se bo pokazala potreba po sodelovanju z drugimi organizacijami, predvsem s
planinskimi zvezami, si bomo prizadevali za skupno rast in sobivanje.
Glede na razmere, bomo v letu 2022 poskušali izvesti sestanek z vodji akcij pred akcijami in po
akcijah usposabljanj.
Prizadevali si bomo izvesti vsakoletno usklajevanje inštruktorjev in predavateljev.
V kolikor bosta na Zboru predstavnikov vodniških odsekov PD sprejeta oba pravilnika, se bodo
na željo in potrebo izvedli tudi informativni dnevi glede akcij v prihodnjem letu.

OKVIRNI PLAN DELA IO VK IN VK V LETU 2023
Tudi v tem letu bomo poskušali realizirati vse izobraževalne akcije, ki bodo objavljene na
spletni strani VK. Še naprej bomo sodelovali z ostalimi komisijami v PZS, kakor tudi s strokovno
službo in vodstvom PZS. Tudi v prihodnje bomo sodelovali z zunanjimi organizacijami kot so
Slovenska vojska in policijo pri izvedbi preventivnih akcij.
Po najboljših močeh bomo reševali tudi tekočo problematiko, ki se pojavlja v društvih in med
vodniki.
V kolikor se bo pokazala potreba po sodelovanju z drugimi organizacijami, predvsem s
planinskimi zvezami, bomo sodelovali tudi z njimi.
Izvedli bomo tudi posvete z vodji akcij pred in po končanih akcijah.
Prizadevali si bomo izvesti vsakoletno usklajevanje inštruktorjev in predavateljev.
Glede na potrebe naj bi se izvedli tudi informativni dnevi glede izobraževanj.
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