
 
 

LETNO POROČILO ODBORA ZA ORIENTACIJO 
ZA LETO 2013 

 

Člani: Matevž Zih (PD Gornja Radgona, vodja), Tina Arh (PD Zagorje ob Savi), Anže Boh (PD 
Vuzenica), Harold Križanec (PD Sloga Rogatec), Zoran Štok (PD Polzela) in Izabel Vadnal (PD 
Postojna). 
 
IZVEDENE AKCIJE: 
 
a) Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje 2013 

 18.-19. maj 2013 

 Organizator: Zasavska liga (PD Zagorje ob Savi) v sodelovanju z MK PZS 

 Vodja: Ferdinand Drnovšek 

 Tekmovanje je bilo izpeljano brez problemov. 
  

b) Seminar orientacije 
Odpadel zaradi premalo prijav 
 
c) Seminar za traserje POT 
Odpadel zaradi premalo prijav. 
 
č) Izpopolnjevanje za vaditelje orientacije PZS 
Odpadlo zaradi premalo prijav. 
 
d) Planinska orientacijska tekmovanja 
V sezoni 2012/2013 je tekmovanje organiziralo 7 lig: 

- Gorenjsko-dolenjska liga, 
- Koroška liga, 
- Podravska liga, 
- Rogaška liga, 
- Zasavska liga 
- Savinjska liga, 
- Liga Smrekovec. 

Področne lige večinoma delujejo dobro. Probleme z manjšo udeležbo in organiziranjem 
tekem imajo predvsem Zasavska, Rogaška in Koroška liga. Primorska liga pa v tej sezoni ni 
organizirala tekmovanja.  
 
e) Dan slovenskih planinskih doživetij 
15. 6. 2013 smo na dnevu slovenskih planincev organizirali krajše planinsko orientacijsko 
tekmovanje ter iskanje skritega zaklada. 
 
 



 
 

f) Eksponent 
V pretekli sezoni smo poskusili nadaljevati z orientacijskimi tekmami v okviru projekta 
Eksponent, vendar je bil Nočni eksponent v Gornji Radgoni zaradi slabih vremenskih razmer 
odpovedan.  
 
f) Obnovitev registracij izobraževalnih programov 
 
 
NAČRTI ZA PRIHODNJE LETO: 
 
V prihajajočem letu bodo izvedene vse stalne izobraževalne aktivnosti odbora in Slovensko 
planinsko tekmovanje v organizaciji Savinjske lige. Potrebno bo pripraviti program za novo 
neformalno izobraževanje Tečaj planinske orientacije, s katerim bomo poskusili obuditi 
zanimanje za orientacijska izobraževanja. 
  
Pripravil: Matevž Zih,  
vodja OO MK PZS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LETNO POROČILO ODBORA ZA 

MENTORJE PLANINSKIH SKUPIN ZA LETO 2013 
 

 

Odbor za Mentorje planinskih skupin deluje od marca 2010 v sestavi BRIGITA ČEH, članica, 

TADEJA ČEŠKA, članica, LUČKA DRGANC, članica, FRANC GRIČAR, član in MIRAN MUHIČ, 

vodja odbora. 

 

Člani OMPS smo se v tem času uradno sestali dvakrat (14.3.2013 in 21.8.2013), večino dela 

pa uredimo preko e-pošte.  

 

Člani odbora smo se redno udeleževali sej UO MK PZS ter sodelovali pri prenovi programov 

CICIBAN PLANINEC in MLADI PLANINEC ter pri organizaciji in izvedbi 24. in pri organizaciji 25. 

državnega tekmovanja MIG. 

 

10. novembra 2012 so potekala regijska tekmovanja Mladina in gore za šolsko leto 2012/13 

na treh osnovnih šolah v Sloveniji (OŠ Pesnica, OŠ Miroslava Vilharja Postojna in OŠ Šmartno 

v Tuhinju). Regijskih tekmovanj se je udeležilo 74 ekip iz cele Slovenije. 24 najboljših ekip se 

je uvrstilo na zaključno tekmovanje 12. januarja 2013, ki je bilo  izvedeno na OŠ Vransko pod 

vodstvom Brigite Čeh.  

 

Marca in aprila je v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja za delavce v vzgoji in 

izobraževanju MŠŠ potekal seminar Planinska vzgoja v vrtcu in osnovni šoli (Trije kralji na 

Pohorju, izvajalci Tadeja Češka, Brigita Čeh, Miran Muhič), katerega se je udeležilo 26 

vzgojiteljic v vrtcu in učiteljic razrednega pouka prve triade OŠ. Udeležba na seminarju je 

vsem MPS bila priznana kot redno izpopolnjevanje MPS. 

 

V času od 14. do 21. 7.2013 je v PUS Bavšica potekalo usposabljanje za MPS, katerega je 

uspešno zaključilo 13 slušateljev. Usposabljanja je vodil Janko Mihev s sodelavci.  

 

14. septembra 2013 smo sodelovali na 14. strokovno-družabnem srečanju zaposlenih v vrtcih 

na Gorenjskem na Jezerskem. Pomagali smo pri izvedbi delavnic, ki so bile namenjene 

usposabljanju za varno in kakovostno izvedbo izleta. 

 

7. in 8. septembra 2013 je v PUS Bavšica potekalo redno letno izpopolnjevanje MPS po 

dogovorjenem programu, katerega se je udeležilo 17 mentorjev. Izpopolnjevanje je vodil 

Franc Gričar s sodelavci.  



 
 

 

V dogovoru z MIZŠ so usposabljanja in izpopolnjevanja MPS ovrednotena s točkami za 

mentorje, ki so zaposleni v vrtcih in šolah (16. člen Pravilnika o napredovanju zaposlenih v 

vzgoji in izobraževanju v  nazive). 

 

V tem letu smo aktivno sodelovali tudi pri prenovi Pravilnika MK PZS in Pravilnika 

tekmovanja Mladina in gore. 

 

Predvideni program dela Odbora MPS v obdobju november 2013 – oktober 2014: 

 

 organizacija in izvedba 25. tekmovanja MIG (regijska tekmovanja 9.11.2013, OŠ Hajdina / 

PD Ptuj, OŠ Toneta Tomšiča Knežak / PD Ilirska Bistrica in OŠ Gorje / PD Bled; finale 

10.1.2014 OŠ Braslovče / PD Braslovče)  

 organizacija 26. tekmovanja MIG (regijska tekmovanja 8.11.2014, finale 11.1.2015) 

 štiri seje odbora (december 2013, marec, junij in oktober 2014) 

 redno usposabljanje MPS (julij 2014 PUS Bavšica, vodja Janko Mihev) 

 dopolnilno usposabljanje MPS za pridobitev naziva VPZS A kategorije (14.-20.7.2014, PUS 

Bavšica, vodja Franc Gričar) 

 deljeno usposabljanje MPS v Prlekiji in Prekmurju (vikend varianta april-maj 2014) 

 deljeno usposabljanje MPS na Notranjskem   (vikend varianta september-oktober 2014, 
Planinski dom na Sviščakih) 

 izpopolnjevanje MPS (redno 6. in 7. september 2014, Planinski dom na Boču, vodja Franc 

Gričar; v okviru seminarja PSD Planinska vzgoja v vrtcu in osnovni šoli, marec-april 2014, 

Mariborska koča na Pohorju, izvajalci Tadeja Češka, Brigita Čeh, Miran Muhič) 

 
Pripravil: Miran Muhič, 

vodja Odbora za mentorje planinskih skupin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

LETNO POROČILO ODBORA ZA 

VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE ZA LETO 2013 

 
Odbor sestavljajo: Katja Maček, Rok Kovšca, Maja Mohar in Andrej Barovič (vodja odbora). 

V letu 2013 sta bili izvedeni dve seji odbora. Na njih se je dogovorilo o izvedbi akcij ter razpravljalo o 

načrtovanih novih akcijah. 

 

Akcije v letu 2013 

 

Delovna akcija v PUS Bavšica 

Akcija je potekala med 26. in 28. aprilom. Udeležilo se je je……prostovoljcev. Izvedena so bila manjša 

vzdrževalna dela na objektu. Vodja akcije: Andrej Barovič 

 

Seminar družabnosti je zaradi premajhnega števila prijav letos žal odpadel. 

 

Nagradni tabor MK je letos potekal od 21. do 27. julija. Udeležilo se ga je 20 nagrajenk in 

nagrajencev. Za njih je skrbelo 5 članov vodstva na čelu z Barbaro Bajcer. 

 

Seminar za mladinske voditelje je potekal od 27.7. do 4.8. v PUS Bavšica. Udeležilo se ga je 21 

udeležencev. Vsi so seminar tudi uspešno opravili. Vodja seminarja je bila Izabel Vadnjal, tehnični 

vodja pa Maja Mohar. 

 

Plan za leto 2014 

 

Izvesti nameravamo že ustaljene akcije: delovna akcija, seminar družabnosti, nagradni tabor, seminar 

za MV-je ter srečanje MV-jev. Poleg tega nameravamo pričeti še z dvema novima akcijama: Zimska 

planinska šola ter Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh. Poleg tega bomo poizkusiti 

izboljšati naše sodelovanje s Komisijo za turno kolesarstvo. 

 

Pripravil: Andrej Barovič, 

Vodja Odbora za vzgojo in izobraževanje 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LETNO POROČILO PROGRAMSKEGA SVETA  

PUS BAVŠICA ZA LETO 2013 
 

Upravljanje PUS Bavšica izvajajo oskrbnik Jelko Flajs, gospodarica Mateja Komac, strokovna sodelavka 

PZS Veronika Susman in Programski svet PUS Bavšica, ki ga sestavljajo Roman Ponebšek (predstavnik 

VK PZS), Rok Kovšca, Matej Ogorevc (predstavnika MK PZS), Vanja Blažica (predstavnica UO PZS, 

vodja sveta), Jože Čopi (predstavnik Občine Bovec), Marjeta Albinini (predstavnica TNP) in Mateja 

Komac (gospodarica). Programski svet se je v času od zadnjega Zbora MO sestal na treh sejah. 

 

Najemi in akcije: 

 

Do 09.11. je bilo v PUS:  

 izvedenih 32 akcij (11 VK, 5 MK, 2 KUP PZS, 4 PZS, 5 PD, 5 OŠ in fakultete, 2 ostali). 
 v obratovanju je bil 118 dni (13dni brez oskrbe, ostalo z oskrbo) od tega: 

 MK PZS: 24 dni (20,4%) 

 VK PZS: 32 dni (27%) 

 KUP PZS: 3 dni (2,6%) 

 PZS: 8 dni (6,8%) 

 PD: 23 dni (19,5%) 

 Šole in fakultete: 14 dni (11,9%) 

 CIC: 11 dni (9,4%) 

 Ostali: 3 dni (2,6%) 
 narejenih je bilo 3082 nočitev 

 

Do konca leta 2013 je v planu le še 1 akcija z eno nočitvijo.  

Odpadli sta dve predvideni akciji: MK PZS (družabnost) in PD Šoštanj (planinski izlet). 

 

Investicije in vzdrževanje: 

 

 Spomladi je bila napolnjena cisterna s plinom 
 Dokončana so bila dela na čistilni napravi 
 Nameščen je bil maščobnik za lovljenje maščob iz kuhinje 
 Po namestitvi čistilne naprave je bila urejena okolica PUS 
 Zamenjani so bili počeni strešniki na strehi 
 Popravljena sta bila hladilnik in pralni stroj 
 Nakup novega zabojnika za smeti 
 Nakup in montaža nove UV svetilke in filtra za vodo 
 Očiščen rezervoar za vodo 
 Narejen pregled pitne vode (2X)  

 

 



 
 
Ostalo: 

 

 Izvedena je bila uspešna čistilna akcija ( z možici označili pot do ferate, odstranili 
plesen ter prebelili, očistili celo hišo, montirali skrinjico za prostovoljne prispevke v 
bivak itd.) 

 Dopolnili smo tehnično opremo z dokupom novih vrvi itd. 
 Na stene smo namestili plakate o živi in neživi naravi ter zemljevid TNP (prispevek 

TNP) 
 Urejen je bil dostop do interneta (donacija Telekoma), ki pa žal ne deluje vedno 
 Skrinjica s prostovoljnimi prispevki se je izkazala za zelo uporabno 
 Nakupili smo: podaljšek, zvočnike, nekaj pripomočkov za kuhinjo, še eno skrinjico itd. 
 V sobi za vodstvo akcij smo dokupili predalčke za ureditev testov za A tečaje 
 Urejena je bila gredica za začimbe in zelenjavo 
 Premična plezalna stena je bila v Bavšici večji del sezone 
 Z občino smo se dogovorili za uporabo zemljišča okoli PUS v zameno za skrb zanj (???)  

 

Dogajanje: 

 

Kot prejšnja leta so se v PUS zvrstile akcije VK in MK, ki so minile brez posebnosti. Na MV so snemali 

mladinski film. Vsi tabori zunanjih najemnikov so bili uspešno izvedeni, gostje zadovoljni. 

Kuharice/ji so odlično opravljali svoje delo in sprejeli še nemalo dodatnih nalog. 

V začetku julija smo imeli otvoritev čistilne naprave, kjer so se nam pridružili župan občine 

Bovec, direktor TNP, Predsednik ZGVS, direktor Dr. Duhovnik d.o.o. ter predsednik in 

generalni sekretar PZS in seveda ostali gostje. Za malo zabave so poskrbeli tečajniki drugega 

A tečaja, za pogostitev pa kuharica in domačinka. 

V začetku septembra smo gostili organizacijsko zahtevno skupščino CAA. Kuharici sta se 

nagarali, pripravili smo prvo kosilo na prostem, gostje so odšli zadovoljni. V oktobru je sledila 

še seja BMU. Je pa za razmislit ali taki dogodki sodijo v PUS in kako jih obračunati.  

 

Pripravila: Mateja Komac 

gospodarica Planinskega učnega središča Bavšica 

 

 

 

 
 
 

 


