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Poročilo o delovanju 

Odbora za delo z mladimi pri MK PZS 

za čas od novembra 2013 do oktobra 2014 
 

 

Odbor za delo z mladimi (do 2013 Odbor za Mentorje planinskih skupin) deluje od 

marca 2010 v sestavi BRIGITA ČEH, članica, TADEJA ČEŠKA, članica, LUČKA 

DRGANC, članica, JUDITA MIHEV, članica, FRANC GRIČAR, član in MIRAN 

MUHIČ, vodja odbora. 

 

27. člen Pravilnika MK PZS (2014) 
Odbor za delo z mladimi je strokovni odbor MK PZS, ki pokriva predvsem delo z mladimi in 
kontinuiran strokovni razvoj organizacije 
Naloge: 
•Skrbi za izvajanje programa, usposabljanj in izpopolnjevanj mentorjev planinske vzgoje, 
•Skrbi za spremljanje in razvoj programov Ciciban planinec, Mladi planinec in planinske šole,  
•Skrbi za pripravo in izvedbo tekmovanj Mladina in gore, 
•Skrbi za založniško dejavnost, 
•Izvaja drugo strokovno delo 
Članstvo v odboru ni starostno omejeno. 

 
 

Člani OMPS se v tem času uradno nismo sestali, potrebno delo smo uredili 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 

25. in pri organizaciji 26. državnega tekmovanja MIG. 

 

11. januarja 2014 je na OŠ Braslovče potekalo 25. tekmovanje MIG.  

 

8. novembra so potekala regijska tekmovanja Mladina in gore za šolsko leto 2014/15 

na treh osnovnih šolah v Sloveniji (OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, PD Šoštanj; 

OŠ Kanal, PD Kanal; OŠ Cerklje ob Krki, PD Brežice). Na regijskih tekmovanjih je 

sodelovalo skupaj 80 ekip. Na finalno tekmovanje (10.1.2015; OŠ Idrija, PD Idrija) se 

je udeležilo 28 ekip. 

Odbor za delo z mladimi 



 
 
 
 
 
 
                        Mladinska komisija 

 

Stran 2 od 2 
 

Dvorakova ulica 9 
SI–1000 Ljubljana 
Slovenija 
p. p. 214 

 
 
 
 
T +386 (0)1 43 45 689 
F +386 (0)1 34 45 691 
E mladinska.komisija@pzs.si 
W http://mk.pzs.si 
 
ID DDV SI62316133 
TRR 05100–8010489572 

 

 

Letošnje usposabljanje za MPS v PUS Bavšica je zaradi premajhnega števila 

udeležencev odpadlo.  

 

Deljeni tečaj usposabljanje za MPS je potekal v mesecih marcu in aprilu v planinskih 

kočah severovzhodne Slovenije (Boč in Košenjak). Tečaja se je udeležilo 17 

slušateljev, vsi so uspešno zaključili tečaj in pridobili naziv Mentor planinske skupine. 

Tečaj je vodil Janko Mihev, pomagali so Judita Mihev, Izabel Vadnal, Brigita Čeh, 

Ivan Šturm in Adolf Kirbiš. 

 

6. in 7. septembra 2014 je v  planinskem domu na Boču potekalo redno letno 

izpopolnjevanje MPS po novem triletnem programu, katerega se je udeležilo 16 

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). 

 

 

Predvideni program dela Odbora MPS v obdobju november 2014 – oktober 

2015: 

 organizacija in izvedba finala 26. tekmovanja MIG 10.1.2015 (OŠ Idrija, PD Idrija)  

 organizacija 27. tekmovanja MIG (šolsko leto 2015/16) 

 štiri seje odbora (december 2014, marec, junij in oktober 2015) 

 redno usposabljanje MPS (julij 2015 PUS Bavšica, vodja Janko Mihev) 

 dopolnilno usposabljanje MPS za pridobitev naziva VPZS A kategorije (julij 2015, 

PUS Bavšica, vodja Franc Gričar) 

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

 izpopolnjevanje MPS (redno 6. in 7. september 2015, Furlanovo zavetišče pri 

Abramu/Nanos, vodja Franc Gričar; v okviru seminarja PSD Planinska vzgoja v 

vrtcu in osnovni šoli, marec-april 2015, Mariborska koča na Pohorju, izvajalci 

Tadeja Češka, Brigita Čeh, Miran Muhič) 

 sodelovanje pri programih Ciciban planinec, Mladi planinec in Planinska šola 

 

 

Zapisal: Miran Muhič 

2.11.2014 


