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PET LET MLADINSKIH VODITELJEV PZS
Pripravil: Uroš Kuzman

Jeseni 2006 je upravni odbor Mladinske komisije 
PZS dobil predlog o uvedbi novega usposabljanja za 
mlade. Vodilna snovalca pobude Maja Mohar in Bo-
jan Rotovnik sta v njem videla priložnost za rešitev 
kadrovske krize komisije in projekt, okoli katerega se 
bo razvil nov ciklus dela mladih. Idejo o enoteden-
skem usposabljanju so še istega leta predstavili in 
pozitivno sprejeli na zboru mladinskih odsekov. Po-
leti se je tako v Planinskem učnem središču Bavšica 
odvilo prvo neformalno izobraževanje za mladinske 
voditelje PZS. Poimenovanje usposabljanja izhaja 
iz širšega konteksta mladinskega voditeljstva, saj 
mladinske voditelje v Sloveniji za potrebe svojega 
dela usposabljajo tudi druge mladinske organizaci-
je. Mladinski voditelj je oseba, ki s svojim delom 
omogoča mladim, da se ukvarjajo z dejavnostmi, ki 
jih zanimajo ali jim koristijo, ter s tem razvija tudi 
svoje zmožnosti. Interes planinskih društev po 
udejanjanju koncepta mladi za mlade je presegel 
pričakovanja. Učno središče je bilo polno do zad-
njega kotička. Po vzoru vodniških tečajev so bila 
predavanja dopolnjena z gibanjem in aktivnostmi v 
gorskem svetu ter vsebinami drugih seminarjev, ki 
jih je v preteklosti že izvajala Mladinska komisija 

PZS. Ob koncu programa so udeleženci postali prip-
ravniki. Za prejem naziva mladinski voditelj PZS 
so morali v matičnem odseku izvesti še projekt na 
področju dela z mladimi. Premierno je jeseni 2008 
naziv prejelo nekaj manj kot trideset posameznikov.

Uspešna krstna izvedba programa je ustvarila pozi-
tivno energijo in usposabljanje je stopilo na pot 
svojega razvoja. Že ob prvi generaciji mladinskih 
voditeljev je bilo moč začutiti, da mladi potrebujejo 
pristop, drugačen od ustaljene šolske prakse, in da 
jim večurna predavanja v učilnici niso blizu, čeprav 
se doživetij polni vrnejo domov. Enoglasno je bila 
tako zapisana vizija, da bo treba utreti novo, v plan-
instvu do zdaj še nepoznano pot. Začelo se je načrtno 
krčenje teoretičnih vsebin in iskanje alternativnih 
metod za krepitev planinskih in voditeljskih kompe-
tenc. Predavanja so zamenjali izleti, delo na terenu, 
projekti, delavnice in igre. Po primere dobre prakse 
smo se obrnili k mladinskim organizacijam, ki so bile 
v razvoju nekaj korakov pred našo. V teh letih smo 
navezali stik z Mladinskim cehom, Mladinskim sve-
tom Slovenije, Društvom študentov medicine Slo-
venije, Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani 
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… Vsi ti so po osamosvojitvi že postavili temelje 
metodologije izobraževanja mladih odraslih oseb. 

Danes seminar ponuja enega prvih korakov k ra-
zumevanju širine in raznolikosti planinske de-
javnosti v Sloveniji. Mladim omogoča vpogled v 
delovanje preostalih odsekov in zaradi vrstniške 
socialne note dodatno dviguje pripadnost planinski 
ideji. Skupna vizija planinskih društev in izvajalcev 
usposabljanja naj bi bila, da so tečajniki že pred 
seminarjem ustrezno usposobljeni za samostojno, 
varnejše gibanje v gorah in da so sprejeli misijo na-
daljnjega delovanja v planinstvu. A kot se za vizijo 
spodobi, je ta neuresničljiva. Vseeno so vrata odprta 
vsem, ki so iz kakršnih koli vzgibov motivirani za 
to, da bi postali aktivni gradnik naše organizacije. 

Za uspešen razvoj mladinskega voditeljstva so v 
prvi vrsti zaslužna tista planinska društva, ki so 
mladim znala prisluhniti in jim ponuditi potreb-
no podporo. Naša vloga je bila po svojih najboljših 
močeh prispevati k njihovemu razvoju. Že zdaj, po 
petletnem izvajanju programa, lahko govorimo 
o pozitivnih učinkih. Mreža vključuje več kot sto 
posameznikov, prisotni pa so v tretjini mladinskih 
odsekov. O njihovih aktivnostih govorijo seminar-
ske naloge. Zaživeli so planinski krožki, izvedene 
so bile planinske šole, ekipe z mladimi mentorji se 
udeležujejo tekmovanj iz orientacije in tekmovanja 
Mladina in gore. Voditelji so postali stalna pomoč 
vodnikom pri izvedbi izletov ter nepogrešljiv kader 
na planinskih taborih. Ustanovljena sta bila dva 
nova mladinska odseka, iz vrst mladinskih voditeljev 
pa prihaja sedem načelnikov in trije vodje pokra-
jinskega odbora. Ne nazadnje je mladinski voditelj 
tudi novi predsednik Mladinske komisije PZS. 

Pa vendar so vsi ti »merljivi« dosežki obrobnega pom-
ena. Mladinsko voditeljstvo je postalo mnogo več, 
kot lahko opišemo z besedami. Mladinsko voditeljst-
vo je postalo nevidna snov, ki povezuje. Vedno znova 
srečujem mlade, s katerimi smo oblikovali te zgodbe. 
Neprespane noči, zadovoljni nasmehi, nostalgija, 
verižna elektronska sporočila, Bavšica, energija … 
Energija, ki posameznika dvigne, da ustvarja, da 
dela in da oblikuje. Da daje vse od sebe in ponoči 
mirno spi. Marsikatera ideja bi ostala v vetru, mar-
sikatera pesem na papirju in marsikatera odločitev 
le brezbrižen skomig z rameni. Bili so navdih, danes 
so zahvala. So razlog, zakaj učiti, in razlog, zakaj 
to delati s srcem. Mladi hočejo! Če jim bomo znali 
odpreti vrata, so lahko prihodnost te organizacije.
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