OKVIRNI VSEBINSKI NAČRT ZA LETO 2022
MLADINSKA KOMISIJA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Slika 1: Utrinek z nagradnega tabora 2020 – pogled v prihodnost, arhiv MK PZS

Vodstvo MK PZS
 Načelnica: Ana Suhadolnik
 Namestniki načelnice: Ana Skledar
 Voljeni člani IO MK PZS: Tim Peternel, Matjaž Dremelj, Ana Skledar, Brin Tomc, Klara Kavčič,
Medeja Šerkezi, Sara Gregl, Tanja Žgajnar, Tim Ravnik, Žiga Čede
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 Barbara Bajcer)

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. 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.
Članstvo
Število mladinskih odsekov z obnovljeno registracijo: 59.
Mladinska komisija bo v letu 2022 delovala na vseh dosedanjih področjih. Eden izmed večjih
ciljev je prenoviti Učbenik Planinske šole. Oblikovana delovna skupina bo temeljito pregledala
in posodobila vso vsebino učbenika. Nadaljevali bomo z dosedanjimi postopki pridobivanja
finančnih sredstev, ki nam bodo zagotovila samostojno in nemoteno delovanje.
Načrtovana usposabljanja:
Naziv usposabljanja
Seminar družabnosti v gorah
Neformalno izobraževanje za mladinskega
voditelja
Usposabljanje za mentorja planinskih skupin
Izpopolnjevanje za mentorje planinskih
skupin
Tečaj orientacije

Načrtovane aktivnosti:
Naziv aktivnosti
Državno tekmovanje
Mladina in gore
Delovna akcija v PUS
Bavšica
Posvet vodij
planinskih taborov
Slovensko planinsko
orientacijsko
tekmovanje SPOT
Dan planinskih
doživetij

Termin in lokacija

Predviden termin in lokacija Št. udel.
September 2022, PUS Bavšica
10
Konec julija 2022, PUS Bavšica
25
Sredina oktobra 2022, PUS
Bavšica
Začetek oktobra 2022, PUS
Bavšica
september 2022, Dom na
Menini planini

januar 2022, naknadno

Št.
udel.
150

april 2022, PUS Bavšica

15

jesen 2022, naknadno

20

maj 2022, naknadno

300

junij 2022, naknadno

30

25
20
10

Namen
tekmovanje v planinskem
znanju
vzdrževanje okolice in
objekta PUS Bavšica
izmenjava izkušenj med
vodjami taborov
državno orientacijsko
tekmovanje
celodnevno dogajanje za
najmlajše planince

Nagradni tabor za
zmagovalce SPOT,
MIG in likovnega oz.
literarnega natečaja
Študentski planinski
tabor
Srečanje mladinskih
voditeljev
BMUMOC

julij 2022, PUS Bavšica

25

nagrada zmagovalnim
ekipam MIG, POT

september 2022, Bavšica

30

oktober 2022, naknadno

30

oktober 2022, naknadno

150

Regijska tekmovanja
Mladina in gore
Zbor MO
Motivacijski vikend
MK

november 2022,
naknadno
november 2022, Ig
december 2022,
naknadno

250

Planinska
orientacijska
tekmovanja POT
Planinski izleti za
študente

celo leto, celotna
Slovenija

400

približati planinstvo širši
študentski populaciji
povezovanje in
družabnost v gorah
Balkansko tekmovanje v
planinski orientaciji v
organizaciji Slovenije
tekmovanje v planinskem
znanju
zbor predstavnikov MO
povezovanje članov MK in
nagrada za njihovo delo
skozi vse leto
regijska tekmovanja –
kvalifikacije za SPOT

skozi vse leto, po vsej
Sloveniji

100

Načrtovane aktivnosti v tujini:
Naziv aktivnosti
Termin in lokacija
Udeležba na seji YC naknadno
UIAA
Pomembnejši projekti:
Naziv projekta
Učni cilji pri Planinski šoli

Izdaja prilagojenega
učbenika Planinska šola

Prenova učbenika Planinska
šola

40
15

Št. udeležencev
2

Namen
Lažje poučevanje Planinske
šole in boljši občutek znanja
posameznih otrok in
njihovih mentorjev
Za osnovnošolce, mentorje
in laike, ki hribov še ne
poznajo.
Temeljita prenova Učbenika
PŠ, saj se je to nazadnje
storilo 15 let nazaj.

približati planinstvo širši
študentski populaciji

Namen
povezava z drugimi
organizacijami

Stanje
Izvedena okrogla miza

Jože Drab piše osnutek, ki
temelji na njegovem
učbeniku z naslovom
Gorniški priročnik.
Nekaj kandidatov, ki bi
sodelovali v ekipi.

Prenova spletne strani MK
PZS

Na 7. razširjeni seji IO MK
PZS (2020) se je podala ideja
o prenovi, saj je trenutna
spletna stran zastarela in
ima nekaj večjih
pomanjkljivosti.

Obstoječa spletna stran MK
PZS

Za konec
V letu 2022 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, kar bi nam omogočalo nemoteno izvajanje usposabljanj z različnih
področij. To bomo naredili preko družabnih omrežij, študentskih izletov, razpisa KATIS idr.

Ljubljana, 26. 10. 2020

Ana Suhadolnik,
načelnica Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije

