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Upravni odbor 
____________________________________________________________________________ 

 

Gremo skupaj varno v gore! 

MENTORJEM PLANINSKIH SKUPIN 

 

Izvleček iz zapisnika 7. redne seje Komisije za usposabljanje in preventivo PZS, dne 

3.11.2009 v Ljubljani:  

 

»Komisija za usposabljanje in preventivo PZS na pobudo Mladinske komisije PZS in na 

podlagi Pravilnika o mentorjih planinskih skupin (sprejel UO PZS 24.11.2000), Programa 

usposabljanja za mentorje planinskih skupin (sprejel KUP PZS 27.5.2009) in Pravilnika KUP 

PZS (sprejel UO PZS 1.12.2006) podaja strokovno obrazložitev glede opravljanja dejavnosti 

vodenja s strani mentorjev planinskih skupin: 

 

Strokovni delavec v športu na področju planinstva z nazivom mentor planinske skupine lahko 

v okviru planinske skupine, ki deluje pod okriljem mladinskega odseka, planinskega društva 

ali zavoda samostojno izvaja različne oblike planinske dejavnosti (sprehodi, izleti, pohodi, 

tabori ...). Planinske dejavnosti morajo biti pred izvedbo potrjene s strani ustreznega organa 

organizacije, pod okriljem katere deluje planinska skupina, praviloma morajo biti te dejavnosti 

uvrščene v celoletni program dela. Mentor PS načrtuje in izvaja samo tiste oblike planinske 

dejavnosti, ki ustrezajo njegovi usposobljenosti (formalni in neformalni) in ki so v celoti 

prilagojene sposobnostim članov planinske skupine. 

 

Mentor PS lahko različne oblike planinskih dejavnosti izvaja na območjih, ki jih dobro pozna, 

kar pomeni, da so to praviloma območja v okolici njegovega kraja bivanja ali dela. Hkrati pa 

te oblike planinskih dejavnosti ne zahtevajo obvladovanja dodatnih tehničnih ali orientacijskih 

znanj. Pri izvajanju izletov in pohodov v naravi to pomeni, da lahko mentor PS samostojno 

vodi po lahkih označenih poteh, ki jih osebno dobro pozna (večkrat samostojno prehojena 

pot v različnih letnih časih) in ki se praviloma nahajajo v okolici njegovega kraja bivanja ali 

dela. Pri izvajanju posameznih oblik planinske dejavnosti v okviru planinske skupine se mora 

mentor PS ravnati tudi po normativih, ki jih je za vodenje sprejela PZS. 

  

Komisija za usposabljanje in preventivo PZS priporoča mentorjem PS, da v izvajanje izletov 

in pohodov planinske skupine vključijo registrirane vodnike PZS ustrezne usposobljenosti. 

Hkrati priporoča tudi, da mentorji PS aktivnosti nad gozdno mejo izvajajo skupaj z vodnikom 

PZS, medtem ko morajo ustrezno usposobljeni vodniki PZS obvezno sodelovati na vseh 

oblikah planinske dejavnosti planinske skupine, v kolikor izvajanje takšne dejavnosti zahteva 

obvladovanje dodatnih tehničnih in orientacijskih znanj. 

 

Izvajanje ali sodelovanje pri izvajanju planinskega programa vrtca ali šole iz rednega 

programa dela (šolski športni dnevni, naravoslovni dnevi ...) in pri katerih mladinski odsek ali 

planinsko društvo ni soorganizator, se izvaja v skladu z normativi in standardi pristojnega 

ministrstva.« 

 


