
 

Programski plan za leto 2020 
 

Mladinska komisija  
 

 
Slika 1: Študentski tabor 2019; avtor: Matic Lampreht 

Vodstvo MK PZS 

 Načelnica: Ana Suhadolnik 

 Namestniki načelnice: Barbara Bajcer, Katarina Kadivec, Jure Pečak 

 Voljeni člani IO MK PZS: Katarina Kadivec, Jure Pečak, Kaja čeh, Blaž Erjavc, Matic Lampreht, 
Nika Čuk, Katja Hren, Tim Peternel, Leto Križanič Žorž, Matjaž Dremelj  

 
Odbori MK PZS 

 Odbor za orientacijo (vodja Tina Arh), 

 Odbor za delo mladih (vodja Jernej Suhadolnik), 

 Odbor za delo z mladimi (vodja Urška Krek), 

 Programski svet PUS Bavšica (vodja Uroš Kuzman). 
 
Mladinska komisija je eden od najmočnejših členov Planinske zveze Slovenije. Skrbi za najmlajšo 
populacijo ljubiteljev planin. Svoje aktivnosti ima razporejene na različnih področjih:  orientacija, 



 

izobraževanja za mlade in za delo z mladimi, družabnost itd. Naša naloga je promovirati gibanje v 
naravi, zdrav način življenja, odgovoren odnos do narave in človeške vrednote med mladimi. 
Delujemo na različnih projektih znotraj in zunaj meja Slovenije. Smo stalni član YC UIAA, sodelujemo 
pa tudi z ostalimi prostovoljnimi organizacijami v Sloveniji (npr. Mladinski svet Slovenije). Mladinska 
komisija ima v skrbništvu tudi Planinsko učno središče Bavšica in (vzorčni) taborni prostor Mlačca, s 
katerima skrbno upravlja. 
 
Članstvo 
Število mladinskih odsekov z obnovljeno registracijo: 82. 
 
Mladinska komisija bo v letu 2020 delovala na vseh dosedanjih področjih. Eden izmed večjih ciljev je 
vzpostaviti sodelovanje z ekipo, ki ureja in izdaja revijo Študent. Ta je namenjena mladim (od dijakov 
do mladih zaposlenih) in ima vsebinski poudarek na člankih, ki mladim nudijo dodatno izobraževanje 
in pridobivanje kompetenc. To je eleganten način za promocijo Mladinske komisije in akcij, ki jih 
izvaja, saj bomo lahko preko revije dosegli populacijo mladih po celotni Sloveniji. Sodelovanje ne bo 
vsebovalo nobenih specifičnih finančnih stroškov. Poleg tega ima Mladinska komisija namen 
neformalno izobraževanje za mladinskega voditelja vključiti v sistem Nefiks, ki pomaga mladim 
pridobivati poklice s pomočjo pridobljenih kompetenc. Nazadnje bi radi napravili osnutek za prenovo 
Planinske šole, pri kateri bo poudarek predvsem na kvalitetnem zapisu učnih ciljev.  
 
Načrtovana usposabljanja: 

Naziv usposabljanja Predviden termin in lokacija Št. udel. 

Zimska planinska šola 13. - 16. 2. 2020, Pokljuka 10 

Seminar družabnosti v gorah/Seminar za aktivne 
člane mladinskih odsekov 

18. - 20. 9. 2020, PUS Bavšica 15-20 

Neformalno izobraževanje za mladinskega voditelja 26. 7. - 2. 8. 2020, PUS Bavšica 25 

Usposabljanje za mentorja planinskih skupin 9. - 11. 10. 2020, PUS Bavšica 25 

Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin 2. - 3. 10. 2020, PUS Bavšica 25 

Tečaj orientacije 11. 9. - 13. 9. 2020, Dom na 
Menini planini 

15 

Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh 19.9. - 22.9. 2020, PUS Bavšica 10 

 
Načrtovane aktivnosti: 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udel. Namen 

Državno tekmovanje 
Mladina in gore 

25.1.2020, Spodnja Idrija 150 tekmovanje v planinskem 
znanju 

Delovna akcija v PUS 
Bavšica 

april 2020, PUS Bavšica 15 vzdrževanje okolice in 
objekta PUS Bavšica 

Slovensko planinsko  
orientacijsko 
tekmovanje SPOT 

maj 2020, naknadno 300 državno orientacijsko 
tekmovanje 

Dan planinskih doživetij junij 2020, naknadno 30 celodnevno dogajanje za 
najmlajše planince 

Nagradni tabor za  
zmagovalce SPOT in 
MIG 

julij, PUS Bavšica, naknadno 25 nagrada zmagovalnim 
ekipam MIG, POT in 
likovnega natečaja 



 

Študentski planinski 
tabor 

september 2020, naknadno 30 približati planinstvo širši 
študentski populaciji 

Regijska tekmovanja 
Mladina in gore 

7.11. 2020, naknadno 250 tekmovanje v planinskem 
znanju 

Zbor MO 14.11. 2020, Ig  40 zbor predstavnikov MO  

Motivacijski vikend MK december 2020, naknadno 15 povezovanje članov MK in 
nagrada za njihovo delo skozi 
vse leto 

Planinska orientacijska 
tekmovanja POT 

celo leto, cela Slovenija 500 regijska tekmovanja – 
kvalifikacije za SPOT 

Planinski izleti za 
študente 

skozi vse leto, po vsej 
Sloveniji 

100 približati planinstvo širši 
študentski populaciji 

 
Načrtovane aktivnosti v tujini: 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Udeležba na seji YC 
UIAA 

naknadno 2 povezava z drugimi 
organizacijami 

Udeležba najboljših 
tekmovalcev SPOT-a 
na BMUMOC-u 

Oktober 2020 25 Povezovanje z 
državami bivše 
Jugoslavije preko 
orientacije 

 
Pomembnejši projekti: 

Naziv projekta Namen Stanje 

Učni cilji Planinske šole Spisati učne cilje in smernice za 
mentorje, koliko in katera 
osvojena znanja naj bi imel 
otrok pri določeni starosti 

Izvedena okrogla miza na temo 
Planinska šola 

Sodelovanje z revijo in 
portalom Študent 

Izobraževanje mladih iz celotne 
Slovenije o Mladinski komisiji, 
njenem delu in vabila za 
udeležbo na akcije (promocija 
MK-ja) 

Dva objavljena članka v dveh 
različnih številkah revije 
Študent 

Prenova planinskih dnevnikov  Posodobiti dnevnike in jih 
približati željam mentorjev 

Osnutek prenovljenega Cici 
dnevnika 

Prenova programa za 
usposabljanje mentorjev 
planinskih skupin 

Program se približa željam in 
potrebam mentorjev. Poudarek 
na temah, ki jih ne poznajo iz 
svoje stroke (orientacija, 
gibanje v naravi idr.) 

Izveden pilotni tečaj (3 dnevni). 

 
Za konec 
V letu 2020 bomo nadaljevali z že utečenimi akcijami, ki so namenjene predvsem delu z otroki in 
mladimi (aktivnosti mentorjev PS, seminar družabnosti, MV …). Prizadevali si bomo za še večjo 
razpoznavnost (preko revije Študent), kar bi nam omogočalo nemoteno izvajanje usposabljanj z 
različnih področij.  



 

 

Borovnica, 2. 11. 2019       Ana Suhadolnik, 

         načelnica MK PZS 


