Delno vsebinsko poročilo za leto 2020
Mladinska komisija

Slika 1: Delovna akcija 2020 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 2020 je svojo registracijo pri Mladinski komisiji obnovilo 59 mladinskih odsekov.
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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 vsake 4 leta. Osveži se znanje na
področju mentorstva. Namesto izpopolnjevanja se lahko mentor oz. mentorica udeleži katerega koli 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
Neformalno
usposabljanje za
naziv mladinski
voditelj

26.7. - 2.8.2020,
PUS Bavšica

Strokovni kadri
Naziv
Mladinski voditelj
Mentor planinskih skupin

Skupno število
198

715

Št. udeležencev
(udeležilo/zaključilo)
13/13

Št. z licenco
198
80

Vodstvo

Člani vodstva

Barbara Bajcer

Ana Suhadolnik, Ana
Skledar, Tina Arh, Tina
Žužek, Matjaž Dremelj

Št. pripravnikov

13
0

Slika 2: Mladinski voditelj, 2020, foto: arhiv MK PZS
Izvedene aktivnosti
Naziv aktivnosti
Tekmovanje Mladina in
gore

Termin in lokacija
državno: 25. 1. 2020,
Spodnja Idrija

Št. udeležencev in vodja
državno: 178
Brigita Čeh

Delovna akcija v PUS
Bavšica
Družinski planinski tabor
– Moja cici družina
Kvalifikacijsko planinsko
orientacijsko tekmovanje

29. – 31. 5 2020,
PUS Bavšica

Nagradni tabor

2. – 8. 8. 2020,
PUS Bavšica
19. – 20. 9. 2020

21 otrok in mentorjev
Tim Peternel
4
Atila Armentano,
Peter Šilak

20. – 24. 9. 2020,
PUS Bavšica

25
Ana Suhadolnik

Nagradni vikend za
srednješolske
zmagovalce državnega
tekmovanja MIG
Študentski tabor

15. – 19. 8. 2020
PUS Bavšica
20. 6. 2020,
CŠOD Medvedje Brdo

12
Tine Turšič
40
Uroš Kuzman
107
Tina Arh

Namen
druženje, tekmovanje,
izboljšanje znanje in
zanimanje za planinstvo
delovna akcija in
druženje
spodbujanje
družinskega planinstva
planinsko orientacijsko
tekmovanje, druženje,
spodbujanje učenja
orientacije
nagrajevanje in druženje
nagrajevanje in
druženje, povezava MK
z KTK
planinski tabor za
študente

Slika 3: Nagradni tabor 2020, foto: arhiv MK PZS

Pomembnejši projekti
Naziv projekta
S študenti v hribe

Programa Cici in Mladi planinec

Namen
Mladim ponuditi možnost rednega
udejstvovanja v hribih v družbi
sovrstnikov.
Dokončanje prenove dnevnikov
Cici in Mladi planinec.

Vzorčni taborni prostor Mlačca

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

Planinska šola

Pregled planinske šole ter priprava
navodil in smernic za lažje
izvajanje PŠ v različnih starostnih
skupinah
Beleženje kompetenc mladih in
neformalnih izobraževanj, ki
pripomorejo pri iskanju službe

Nefiks

Študentska revija

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

Stanje
projekt se nadaljuje v letu 2021,
postal je del rednega programa
Mladinske komisije
grafično oblikovanje dogovorjenih
sprememb, projekt se nadaljuje v
2021
taborni prostor je najemnikom na
voljo že 5 sezon, v letu 2021 bomo
taborni prostor za najem namenili
še zadnjo sezono
osnutek je pripravljen, projekt se
nadaljuje v letu 2021

Vnos vseh mladinskih voditeljev za
nazaj je zaključen. V prihodnosti
sprotno beleženje mladinskih
voditeljev. Premislek za 2021 ali bi
vnašali tudi načelnike, člane IO,
odborov, drugih tečajev.
Objava dveh člankov v reviji
študent. Za 2021 nameravamo še
naprej sodelovati z revijo in začeti z
objavljanjem člankov tudi na njihovi

spletni strani.
Podeljena priznanja
Naziv priznanja
Priznanje Mladina in gore

Program, akcija
Ciciban planinec

Mladi planinec

Pogoj za prejem
najvišje priznanje na področju dela
z mladimi v Planinski zvezi
Slovenije; podeli se lahko odseku,
posamezniku ali sorodni
organizaciji
Naziv priznanja
Markacija
Apolon
Svišč
Dnevnik MP (novi) in
diploma
Bronasti znak
Srebrni znak
Zlati znak

Planinska šola

Slika 4: Študentski tabor 2020; foto: arhiv MK PZS

Št. prejemnikov

1

Št. prejemnikov

1024
729
432
116
201
81
41
55

Obrazložitev razlik med planom 2020 in poročilom za 2020
Zaradi razmer, ki so posledica COVID – 19 so bile dejavnosti Mladinske komisije močno prilagojene. V dogovoru
z vsemi komisijami so odpadla tudi vsa izpopolnjevanja, kar posledično pomeni tudi 2 načrtovani
izpopolnjevanji za MPS. Zaradi COVID-a je odpadel SPOT, ki bi sicer potekal v organizaciji Savinjske lige. Slednji
bodo organizacijo prevzeli naslednje leto, MK pa je izvedel alternativno tekmovanje z imenom Kvalifikacijsko
planinsko orientacijsko tekmovanje (KPOT), ki je bilo namenjeno kategorijam, ki se lahko udeležijo Nagradnega
tabora oz. IMOC-a. Načrtovano balkansko planinsko orientacijsko tekmovanje (IMOC) je kasneje odpadlo, kar
so nam organizatorji tudi uradno sporočili (tekmovanje bi moralo potekati v organizaciji Črne Gore) . Zaradi

razmer COVID-19 je odpadel tudi seminar MPS, ki je bil sicer po prijavah polno zaseden.
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. V letošnjem letu smo za Mladinsko komisijo ustvarili tudi profil na Instagramu.
Kljub razmeram, ki nam jih je prinesel COVID-19, smo izvedli kar nekaj načrtovanih akcij in se angažirali preko
spleta. V letu 2021 bomo morali verjetno še več akcij in aktivnosti prenesti na splet, saj se razmere verjetno še
nekaj časa ne bodo vrnile v stare tirnice.

Ljubljana, 27. 11. 2020

Ana Suhadolnik,
načelnica Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije

