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KANDIDATI ZA IZVRŠNI ODBOR MLADINSKE KOMISIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2020-2022
ANA SKLEDAR (PD POLJČANE)
Življenja brez hribov in narave sploh ne
poznam, saj so me straši že od rojstva vodili v
gore in naravo. V osnovni šoli sem obiskovala
planinski krožek, v srednji šoli pa sem se
vključila v delovanje mladinskega odseka PD
Poljčane. Vsa leta sem se udeleževala
planinskih taborov. Logično nadaljevanje je
bilo, da sem se udeležila izobraževanja
mladinski voditelj, kasneje pa sem postala tudi
planinska vodnica. Sem načelnica mladinskega
odseka pri Planinskem društvu Poljčane, kjer
organiziram in vodim različne aktivnosti,
planinske tabore, izlete in izobraževanja za
mlade. Z naravo pa je povezana tudi moja
študijska pot, saj po zaključenem diplomskem
študiju biologije na FNM v Mariboru trenutno
obiskujem magisterski program ekologije in
biodiverzitete v Ljubljani.
BRIN TOMC (PD ONGER TRZIN)
Sem Brin Tomc, 18 letni član PD Onger Trzin in
po novem tudi član Mladinske komisije
Mladinskega odseka PZS. Rad imam gore in
planinstvo, ter sem hkrati pripravljen pomagati
in ravno zaradi teh lastnosti sem se odločil, da
se vključim v Mladinsko komisijo in poskusim s
svojimi idejami in delom pomagati ustvariti
boljši svet za vse mlade Slovenske planince.
(mogoče je do sem že zadosti, če ne se pa lahko
doda še ta del…)Poleg planinstva pa se v
prostem
času
ukvarjam
z
gorskim
kolesarjenjem, boksom, igranjem kitare ter z
vsemi projekti in odgovornostmi, ki jih prinese
članstvo dijaške skupnosti Gimnazije Ledina.

KLARA KAVČIČ (PD IDRIJA)
Živijo,
sem Klara Kavčič in prihajam iz Planinskega
društva Idrija. Sem študentka na Fakulteti za
šport, in sicer smeri kineziologija. Mislim, da ni
potrebno poudarjati, da so moja prva ljubezen
gore, od tod pa izvira tudi večina mojih
preostalih hobijev. Pri 16 letih sem se pričela
ukvarjati z alpinizmom, takrat pa sem se tudi
odločila, da želim svoj prosti čas posvečati
športu, plezanju, teku, gorskemu teku,
turnemu
smučanju,
fitnesu,
kolesarjenju,...Preden sem se posvetila športu
sem bila bolj umetniške narave in uspelo mi je,
da sem to ohranila tudi ob športu. Kadar me ne
najdete v pogonu zunaj, ponavadi pišem,
slikam, berem ali pa vadim violino, ki jo igram
že 13 let.
MATJAŽ DREMELJ (PD VRHNIKA)
Sem Matjaž Dremelj, prihajam iz Planinskega
društva Vrhnika, kjer sem načelnik Vodniškega
odseka in aktiven v Mladinskem odseku že 10
let. V svetu planinstva sem Planinski vodnik A
in B kategorije ter Alpinistični pripravnik.
Trenutno
ob
delu
študiram
na
tretjestopenskem
doktorskem
študiju
Bioznanosti na Ljubljanski Biotehniški fakulteti.
Pri Mladinski komisiji sem že deloval pretekli
dve leti in tako nameravam še naslednji dve.
MEDEJA ŠERKEZI (PD KAMNIK)
Sem Medeja Šerkezi, stara sem 17 let in
obiskujem 3. letnik Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani. Prihajam iz Kamnika, kjer sem tudi že
17 let članica planinskega društva Kamnik in
zelo rada sodelujem in pomagam v Mladinskem
odseku PD Kamnik. V želji, da bi lahko še bolj
aktivno sodelovala in bila vključena v aktivnosti
vodenja in organizacije dejavnosti mladinskega
odseka, sem se letos udeležila tudi
usposabljanja za mladinske voditelje v Bavšici.
V prostem času zelo rada hodim v gore, z
družino in prijatelji, poleg tega rada tudi
kolesarim, tečem, berem, rišem ... Moje
življenje je tudi po družinski plati povezano z
gorami, saj je to že naša tradicija od starih
staršev naprej.

SARA GREGL (PD BREŽICE)
Sem Sara Gregl, po izobrazbi magistrica
inženirka elektrotehnike, ki obožuje hribe.
Starši so mi predstavili hribe, ko sem komaj
shodila in ljubezen do njih gojim še dandanes.
Sem vodnica v lokalnem planinskem društvu
(PD Brežice), kjer vodim planinske izlete za
otroke, mladino ter kot jaz pravim 'občane'.
Leta 2010 sem se udeležila tečaja Mladinski
voditelj PZS ter leto pozneje še tečaja za
pridobitev naziva vodnik PZS kategorije A
(lahke kopne ture). In zakaj se želim pridružiti
MK? Na zadnji seji, na kateri sem zasedala
barve odbora MDO Zasavja, sem začutila
energijo ekipe MK-ja in se odločila, da izpolnim
prijavnico. Sem oseba, ki rada sprejme nove
izzive v življenju in zato se tega izziva še posebej
veselim. Saj lahko skupaj, kot ekipa naredimo
veliko in če v to vložimo še lastno energijo in
zagon, pa največ. Že ob sami misli, da bi postala
del Izvršnega odbora MK PZS, me ta misel
navdihuje in inspirira, zato že komaj čakam, da
zavihamo rokave in se lotimo skupnih
projektov.
TANJA ŽGAJNAR (PD KOBARID)
Sem Tanja Žgajnar, prihajam iz Bovca, sicer pa
sem članica PD Kobarid ter študiram na
Biotehiški fakulteti, smer Živilstvo in prehrana,
1. stopnja. Že od malih nog smo z družino
pogosto zahajali v gore, tudi zato, ker sta oba
starša velika ljubitelja gora, oče pa je še gorski
reševalec. Po začetku osnovne šole pa sem
začela obiskovati še planinske pohode in
tabore. Kolikor le lahko pomagam v
mladinskem odseku. Leta 2016 sem se
udeležila tečaja za mladinskega voditelja,letos
poleti (2020) pa sem se udeležila tudi tečaja za
planinskega vodnika, A kategorije. V prostem
času rada raziskujem poti in naravo v okoliških
krajih ter spečem kaj sladkega.

TIM PETERNEL (PD DOVJE MOJSTRANA)
Sem Tim Peternel, študent NTF-ja. Doma sem iz
časi obsijane z veliko sonca in z lepim pogledom
na Triglav. Ja res sem pravi 'Gorenec', rad
hodim v hribe, se ukvarjam z fotografijo in sem
aktiven član Planinskega društva DovjeMojstrana. Kot član MK-ja sem v preteklosti
vodil nagradna tabora v Bavšici. Z novim
mandatom, pa sem vodja delavne skupine za
urejanje socialnih omrežij.

TIM RAVNIK (PD VRHNIKA)
Z odkrivanjem gora sta me navdušila že starša.
Moj oče je bil takrat že nekaj časa aktiven član
v našem lokalnem planinskem društvu. Ko sem
postal starejši sem se tudi sam začel aktivno
udejstvovati v Vrhniškem planinskem društvu.
Na njihovo pobudo sem sedaj tudi že njihov
vodnik. Poleg tega sem poleti aktiven motorist
in kolesar, pozimi pa neizmerno rad smučam
turno. S sodelovanjem v Mladinski komisiji bi
rad razširil svoje znanje planinarjenja mlajših
generacij v Sloveniji in morda tudi pripomogel
k boljšemu delovanju le-tega s kakšno idejo ali
dvema.

ŽIGA ČEDE (PD DRAMLJE)
Pozdravljeni, sem Žiga Čede, rojen sem 28. 8.
2002 v Celju. Živim v majhni vasici Razbor.
Osnovno šolo sem končal v Dramljah,
izobraževanje za farmacevtskega tehnika pa
zadnje leto končujem na Gimnaziji in srednji
kemijski šoli Ruše.
Že od vrtca sem vključen v planinsko društvo
Dramlje in v njem tudi aktivno sodelujem.
Vsako leto se tudi redno udeležujem planinskih
taborov na katerih sem tudi že zadnjih nekaj let
v vodstvu.
Veseli me planinstvo in pa delo z otroki in
mladino. Zato sem se tudi odločil, da
kandidiram za mesto člana izvršnega odbora
Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije.
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ANA SUHADOLNIK (PD BOROVNICA)
Pozdravljeni,
sem Ana Suhadolnik iz PD
Borovnica,
študentka
Pedagoške fakultete, kjer
zaključujem magistrsko delo
na
smeri
predmetno
poučevanje in se vam
predstavljam kot kandidatka
za naziv načelnice Mladinske
komisije PZS. V zadnjih dveh
letih sem ta naziv že nosila in
v Mladinsko komisijo sem
vložila veliko sebe in svojega
prostega časa. Uspešno smo
se vpisali v Nefiks sistem, ki je
namenjen mladim in jim je v
pomoč pri iskanju prve službe
ter v KATIS, ki je namenjen

pedagoškim delavcem in jim udeležba na našem seminarju omogoča tudi pridobitev točk. Sodelovali
smo z revijo Študent, se večkrat pojavili na Radiu Prvi, izpeljali veliko naših ustaljenih akcij, uspešno
izpeljali tudi kakšno novo ter preoblikovali oz. posodobili vsebinske programe akcij, ki so to
potrebovale. Povezali smo se z različnimi komisijami znotraj Planinske zveze in se povezali tudi
mednarodno. Navsezadnje upam, da smo dovolj časa in truda namenili tudi mladinskim odsekom, ki
vzgajate mlade rodove odgovornih planincev ter mladim planinstvo predstavljate na najboljši,
najzabavnejši, najodgovornejši itd. način.
Dve leti nazaj sem se vam na Zboru MO 2018 predstavila z besedami Elizabeth Gilbert, da so ideje
najpomembnejše. Še vedno trdim, da je to pomembno. Sem pa, morda, v teh dveh letih, svoja
pričakovanja postavila na bolj realna tla in se zavedam, da nekaterih idej ni mogoče izpeljati tako hitro
in v najpopolnejši obliki, ki si jih zamislimo. Pomembna sta podpora in sodelovanje. Verjamem v novo
ekipo, njeno pozitivno energijo in ideje, ki bodo prinesle nov zagon in motivacijo za delo tudi v
posameznih mladinskih odsekih. Glede na trenutne razmere s koronavirusom se že prilagajamo in čas
usmerjamo v spletno pripravo gradiv, kvizov in drugih možnosti, ki se lahko posredujejo našim mladim
za vzbujanje veselja do gora, ko bo možnost obiska le teh zopet na voljo. Takrat bomo seveda tudi
poskusili napolniti našo hiško v Bavšici in drugod po hribih z akcijami, izobraževanji, seminarji,
tekmovanji in tabori za mlade in vse, ki delate z mladimi.
Hvaležna bom vaše podpore, dobre volje in konstruktivnih komentarjev.
S planinskim pozdravom vam želim obilo zdravja in motivacije,
Ana Suhadolnik, kandidatka za načelnico Mladinske komisije za mandatno obdobje 2020-2022
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