
Delno vsebinsko poročilo za leto 2019 

Mladinska komisija 

 

Slika 1: Delovna akcija v PUS Bavšici PZS, foto: arhiv MK PZS 

 

Mladinska komisija je eden izmed najmočnejših členov Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za najmlajšo 
populacijo ljubiteljev planin in gora. Mladinska komisija pokriva različna področja od orientacije, dela mladih, 
dela za mlade, finančno podpiramo akcije naših članov (mladinskih odsekov) ter jim nudimo strokovno podporo 
pri njihovem delovanju. V skrbništvu imamo Planinsko učno središče Bavšica in taborni prostor Mlačca, z 
obema skrbno upravljamo. Sodelujemo na različnih projektih znotraj in zunaj meja Slovenije. Šest let imamo 
status nacionalne mladinske organizacije ter status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem 
sektorju. Sodelujemo z mladinskimi in prostovoljnimi organizacijami v Sloveniji (MSS, ZTS, ZSKSS ...), kot stalni 
člani Youth Commission UIAA pa smo aktivni tudi v največji mednarodni planinski organizaciji. 

Mladinska komisija je sestavljena iz Izvršnega odbora, treh strokovnih odborov in Programskega sveta PUS 
Bavšica, ki skrbi za čim bolj učinkovito delovanje Planinskega učnega središča Bavšica in tabornega prostora 
Mlačca. Izvršni odbor sestavlja predsedstvo (načelnik/ca in namestniki) ter voljeni člani (8 do 11). Odbor za 
orientacijo pokriva področje orientacije, in sicer: skrbi za stalno izvedbo področnih tekmovanj POT in državnega 
orientacijskega tekmovanja SPOT, sodeluje pri organizaciji balkanskih orientacijskih tekmovanj ter izvaja 
usposabljanja na področju planinske orientacije. Odbor za delo z mladimi pokriva izobraževanja in 
izpopolnjevanja za mentorje planinskih skupin, organizira področno in državno tekmovanje Mladina in gore ter 
ima pod okriljem Razvojno skupino za programa Mladi planinec in Cici planinec. Odbor za delo mladih 
organizira različne posvete, seminarje, usposabljanja ter nagradni planinski tabor, prevzel pa je tudi 
organizacijo študentskih planinskih izletov ter študentskega tabora.  

V letu 2019 je svojo registracijo pri Mladinski komisiji obnovilo 82 mladinskih odsekov. 



Mladinska komisija enkrat letno organizira Zbor mladinskih odsekov, ki je v letu 2019 potekal 16. 11. v ICZR Ig. 

Pred uradnim delom zbora je potekala okrogla miza na temo akcije Mladinske komisije. Udeležilo se je je 9  

ljudi. Sledil je uradni del Zbora MO, na katerem je bilo prisotnih 52 ljudi, od tega 33 delegatov različnih 

mladinskih odsekov. Po soglasnem sprejetju poročil in načrtov za prihodnje leto je sledilo poročilo z okrogle 

mize. Nadaljevalo se je s podelitvijo priznanja Mladina in gore (prejemnik je bil Nace Breitenberger) ter 

razrešnico članov IO MK prejšnjega mandata in izvolitvijo novih članov IO. Zbor se je zaključil z zahvalo s 

planinsko obarvanim darilom dosedanji načelnici Barbari Bajcer, ki je delo načelnice opravljala kar dva mandata 

zapored. 
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Ana Suhadolnik, PD 
Borovnica 
 
Katarina Kadivec, PD 
Šmarna Gora 
Jure Pečak, PD Ljubljana-
Matica 
Barbara Bajcer, PD Velenje 
 

Nika Čuk, PD Postojna 
Katja Hren, PD Šmarna Gora 
Blaž Erjavc, IMP Ljubljana 
Katarina Kadivec, PD Šmarna Gora 
Matjaž Dremelj, PD Vrhnika 
Jure Pečak, PD Ljubljana-Matica 
Leto Križanič Žorž, PD Dovje-Mojstrana 
Tim Peternel, PD Dovje-Mojstrana 
Matic Lampreht, PD Lovrenc na Pohorju 
Kaja Čeh, PD Matica Murska Sobota 

Redne:  
22.12. 2018 
22.3.2019 
24.5.2019 
18.10.2019 
 
Korespondenčne: 
18. 12. 2018 
13. 1. 2019 
 
Seje predsedstva:  
15. 5. 2019 
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 Tina Arh, PD Zagorje Matjaž Žohar, PD Žalec 
Matej Trobec, PD Sežana 
Tine Turšič, PD Vrhnika 
 

Redne: 
1.7. 2019 

 

O
d

b
o

r 
za

 d
el

o
 z

 m
la

d
im

i (
d

o
 1

7
.1

1
.)

  

Janko Mihev, PD Nazarje Brigita Čeh, PD Ljutomer 
Meta Skumavec, PD Bled 
Klara Mestek, PD Domžale 
Lara Maček, PD Šentjošt 
Mateja Maček, PD Šentjošt 
Judita Mihev, PD Nazarje 

Korespondenčne: 
12. 3. 2019 
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 Urška Krek, PD Piran Brigita Čeh, PD Ljutomer 

Monika Potočnik, AK Impol Slovenska 
Bistrica 
Meta Skumavec, PD Bled 
Lara Maček, PD Šentjošt 
Mateja Maček, PD Šentjošt 
Judita Mihev, PD Nazarje 

Korespondenčne:  
22. 5. 2019 
17.6.2019 
13.8.2019 
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Jernej Suhadolnik, PD 
Borovnica 

Katja Maček, PD Šentjošt   
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Uroš Kuzman, PD Velenje Ana Suhadolnik, načelnica MK PZS 
Barbara Bajcer, predstavnica MK PZS  
Roman Ponebšek, predstavnik VK PZS  
Gregor Rupnik, predstavnik občine Bovec 
Marjeta Albinini, predstavnica TNP 
Jure Brečko, gospodar PUS Bavšica 
Uroš Kuzman, predstavnik UO PZS 

Redne: 
16. 1. 2019 

 

 

 



Usposabljanja 

Usposabljanja pod okriljem MK PZS so namenjena mladini oz. se nanašajo na delo z mladimi. 

 
Neformalno izobraževanje Mladinski voditelj je namenjeno mladim do 29. leta, večina udeležencev pa je starih 
od 16. do 19 let. Izobraževanje zajema planinsko šolo, poudarek se daje tudi družabnosti in mladinskemu 
voditeljstvu. V okviru seminarja lahko slušatelji opravljajo sprejemni izpit za vodniški tečaj A z veljavnostjo treh 
let. 
 
Seminar za mentorje planinskih skupin je bil 6-dnevno usposabljanje, kjer so tečajniki pridobili znanje, potrebno 
za delo z otroki v hribih. V letu 2019 je seminar za mentorje šel v prenovo in bil pilotno izveden. Trajajoč 3 dni 
zajema 20 ur predavanj in prakse. Izpopolnjevanje je potrebno opraviti vsaka 3 leta. Osveži se znanje na 
področju mentorstva. Namesto izpopolnjevanja se lahko mentor oz. mentorica udeleži kateregakoli seminarja, 
ki ga je potrdil pristojni organ MK PZS (Odbor za delo z mladimi). Trenutno potrjena usposabljanja so: Seminar 
družabnosti, Tečaj orientacije ter Seminar za aktivne člane mladinskih odsekov. 
 
Tečaj orientacije je tridnevno osnovno usposabljanje na področju orientacije, kjer tečajniki spoznajo 
orientacijske veščine. Poudarek je na praktičnem delu v naravi. 
 
Seminar družabnosti v gorah je tridnevni seminar, kjer tečajniki pridobijo znanje s področja družabnosti, s 
poudarkom na igrah, primernih za izvajanje planinske dejavnosti. Vsako leto je tematika seminarja druga, kot 
npr.: družabnost na izletu, v planinski koči, na planinskem taboru ... 
 
Zimska planinska šola je štiridnevni tečaj, kjer udeleženci spoznavajo načela varnega gibanja v gorskem svetu 
pozimi. Urnik obsega teoretična predavanja, predvsem pa praktične vaje na terenu. 
 
Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh je štiridnevni tečaj, kjer se udeleženci učijo varnega gibanja 
po zavarovanih planinskih poteh ter rokovanja s tehnično opremo. Tečaj je sestavljen iz teoretičnih predavanj, 
predvsem pa vaj na terenu. 
 
 
Izvedena usposabljanja 
Naziv usposabljanja Termin, lokacija Št. udeležencev 

(udeležilo/zaključilo) 
Vodstvo Člani vodstva 

Usposabljanje za 
mentorje 
planinskih skupin 

11.10. – 
13.10.2019, 
PUS Bavšica 

41/41 Katja Mlakar  Nace Breitenberger 
Damjan Omerzu 
Matjaž Šerkezi 

Izpopolnjevanje za 
mentorje 
planinskih skupin 

15.3. – 16.3.2019, 
Slamnjak 

25/25  Janko Mihev Brigita Čeh 
Ivan Šturm 
 

Izpopolnjevanje za 
mentorje 
planinskih skupin 

4.10. – 5.10.2019, 
PUS Bavšica 

22/22  Judita Mihev Tanja Menegalija 
Ivan Šturm 
 

Neformalno 
usposabljanje za 
naziv mladinski 
voditelj 

20.7. - 27.7.2019, 
PUS Bavšica 

13/13 Ana 
Suhadolnik  

Tin Peternel, Ana 
Skledar, Klara Kavčič, 
Matic Lampreht, Leon 
Lojze Zamuda, Katarina 
Kadivec, Nik Hlade, 
Matjaž Dremelj 

 

Strokovni kadri 

Naziv Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov 
Mladinski voditelj 187 187 0 
Mentor planinskih skupin 671 89 41 



 

Slika 2: Mladinski voditelj, 2019, foto: arhiv MK PZS 

Izvedene aktivnosti 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja Namen 
Tekmovanje Mladina in 
gore 

državno: 26. 1. 2019 
regijska: 9. 11. 2019 

državno: 144 
regijsko: 264 
 
Brigita Čeh 

druženje, tekmovanje, 
izboljšanje znanje in 
zanimanje za planinstvo 

Delovna akcija v PUS 
Bavšica 

12. - 14. 4. 2019, 
PUS Bavšica 

 
Tine Turšič 

delovna akcija in 
druženje 

Družinski planinski tabor 
– Moja cici družina 

27. – 30. 4. 2019 
PUS Bavšica 

44 
Uroš Kuzman  

spodbujanje 
družinskega planinstva 

Slovensko planinsko 
orientacijsko tekmovanje 

18. - 19. 5. 2019, 
Območje občin Nazarje, 
Mozirje, Šoštanj, Velenje 
 

Jure Grudnik 
230 
 

planinsko orientacijsko 
tekmovanje, druženje, 
spodbujanje učenja 
orientacije 

Nagradni tabor 14. – 20. 7. 2019, 
PUS Bavšica 

18 otrok in mentorjev 
Tim Peternel 

nagrajevanje in druženje 

Študentski tabor 22. – 26. 9. 2019,  
PUS Bavšica 

20 
Jure Pečak 

planinski tabor za 
študente 

Balkansko orientacijsko 
tekmovanje 

11.10. - 13.10.2019, 
Igman (Bosna in 
Hercegovina) 

25 
Koordinator: Matej Trobec, 
Na terenu: Ana Suhadolnik 

najboljše ekipe s SPOT-a 
se uvrstijo na Balkansko 
orientacijsko 
tekmovanje 

Zbor mladinskih odsekov 16. 11. 2019, 
ICZR Ig 

  
Organizacijski odbor 
 

zbor mladinskih 
odsekov oz. njihovih 
predstavnikov 

S študenti v hribe 9. 3. 2019, Hleviška 
planina 
6. 4. 2019, Kofce 
24. 8. 2019, Žbevnica 
2. 11. 2019, Ratitovec 

41 

 
Odbor za delo mladih 

planinski izleti za 
študente 



 

Slika 3: Državno tekmovanje mladina in gore, januar 2019, foto: Manca Ogrin 

 

Pomembnejši projekti 

Naziv projekta Namen Stanje 
S študenti v hribe Mladim ponuditi možnost rednega 

udejstvovanja v hribih v družbi 
sovrstnikov. 

projekt se nadaljuje v letu 2020, 
postal je del rednega programa 
Mladinske komisije 

Programa Cici in Mladi planinec Dokončanje prenove dnevnikov 
Cici in Mladi planinec. 

grafično oblikovanje dogovorjenih 
sprememb, projekt se nadaljuje v 
2020 

Vzorčni taborni prostor Mlačca Ureditev vzorčnega tabornega 
prostora v Mlačci, ki bo služil kot 
model za taborne prostore. 

taborni prostor je najemnikom na 
voljo že 4 sezone, v letu 2020 bomo 
taborni prostor še dodatno uredili 
in poskrbeli za boljšo promocijo 
med potencialnimi uporabniki 

Planinska šola Pregled planinske šole ter priprava 
navodil in smernic za lažje 
izvajanje PŠ v različnih starostnih 
skupinah 

osnutek je pripravljen, projekt se 
nadaljuje v letu 2019 

Nefiks Beleženje kompetenc mladih in 
neformalnih izobraževanj, ki 
pripomorejo pri iskanju službe 

Vnos vseh mladinskih voditeljev za 
nazaj je zaključen. V prihodnosti 
sprotno beleženje mladinskih 
voditeljev. Premislek za 2020 ali bi 
vnašali tudi načelnike, člane IO, 
odborov, drugih tečajev. 

Študentska revija Objavljanje prihajajočih dogodkov 
in poročanje o njih v reviji Študent. 
Širjenje planinstva med mlade. 

Objava dveh člankov v reviji 
študent. Za 2020 nameravamo še 
naprej sodelovati z revijo in začeti z 
objavljanjem člankov tudi na njihovi 
spletni strani. 

 

Podeljena priznanja 

Naziv priznanja Pogoj za prejem  Št. prejemnikov 
Priznanje Mladina in gore najvišje priznanje na področju dela 

z mladimi v Planinski zvezi 
Slovenije; podeli se lahko odseku, 
posamezniku ali sorodni 
organizaciji 

1 



  

Program, akcija Naziv priznanja Št. prejemnikov 

Ciciban planinec 
 

Markacija 1457 
Apolon 1020 

Svišč 685 
Dnevnik MP (novi) in 

diploma 
342 

Mladi planinec 
 

Bronasti znak 502 
Srebrni znak 213 

Zlati znak 100 
Planinska šola  61 

 

 

Slika 4: Študentski tabor 2019; foto: Matjaž Dremelj 

 

Obrazložitev razlik med planom 2019 in poročilom za 2019 

Sprejeli smo nov mladinski odsek. Od načrtovanih usposabljanj je bilo nekaj neizvedenih: Seminar družabnosti, 

Tečaj orientacije, Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh. Prvi dve akciji sta bili razpisani, vendar je 

bilo premalo prijavljenih za izvedbo. Tečaja gibanja v letu 2019 nismo razpisali, saj smo imeli težave pri 

sestavljanju vodstva tečaja. 

Lanski razmislek še vedno velja: nekatere akcije boljše izvajati samo vsaki dve leti, saj se v tem času nabere 

dovolj zainteresiranih. To pomeni, da je izvedbo nekaterih podobnih seminarjev potrebno izmenjevati (Seminar 

družabnosti, Seminar za aktivne člane mladinskih odsekov). Pri nekaterih akcijah se pojavlja tudi težava pri 

sestavi vodstva akcij (Tečaj gibanja). Možnost rešitve je povezava z ostalimi komisijami PZS, kar pa prinese 

dodaten strošek (Vodniška komisija). Za prihodnje leto je za nekaj akcij vodja že določen, kar je vsekakor 

dobrodošlo in primerno za lažjo organizacijo. 

 



Zaključek 

Prepoznavnost Mladinske komisije je med mladimi v preteklih letih zrasla. To je posledica aktivnega in 

sprotnega ažuriranja spletne strani MK PZS, profilov na socialnih omrežjih ter razširitve aktivnosti tudi med 

dijake in študente.  

Kljub temu odpovedi načrtovanih aktivnosti zaradi premajhnega števila udeležencev ostajajo naša največja 

težava. Možne rešitve, ki se jih poslužujemo že sedaj, so omenjene v zgornji obrazložitvi, vendar to ni vedno 

dovolj. To nam služi kot opomin, da moramo v letu 2020 skrbeti za še večjo prepoznavnost in bolj dosledno 

obveščanje zainteresiranih. 

 

 

Borovnica, 2. 11. 2019                    Ana Suhadolnik,  

                  načelnica Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije 


