
PREDLOG PROGRAMA DELA: 

Kot ena izmed namestnic načelnika iztekajočega se mandata, sem se dodobra spoznala z delovanjem 

in problematiko MK PZS.  

V prihodnjem mandatu bi še naprej izvajali vsa obstoječa izobraževanja, seminarje in akcije, ki jih je 

MK izvajala doslej, želim pa si izvesti tudi kakšen novi seminar oziroma kratek tečaj. V povezavi z 

ostalimi komisijami PZS bi lahko na primer izvedli vikend tečaj turne smuke, vikend turnega 

kolesarstva ali pa tečaj hoje po zelo zahtevnih poteh. Ti kratki tečaji so idealni za mlade, ki se želijo 

naučiti varne hoje v gorah in si želijo poiskusiti še kaj drugega kot samo hojo po nezahtevnih poteh, 

vendar jih ne zanima vpis v alpinistično šolo. V preteklosti so se pri izvedbi vseh teh krajših tečajev 

pojavljale težave s premajhnim številom prijavljenih. Zanimivo je, da se da iz pogovorov z mladimi 

razbrati, da si želijo pridobiti ta znanja, vendar do njih ne pride informacija o teh akcijah. Ravno zato 

si želim vzpostaviti dober sistem obveščanja vodij Odborov MO ter načelnikov MO, ki bodo 

neposredno dobivali obvestila o vseh akcijah MK. Od načelnikov si želim večje odzivnosti, saj v 

nekaterih mladinskih odsekih žal ne obveščajo članov o prihajajočih akcijah, ki jih zato zaradi premalo 

prijav odpovedujemo. Prav tako bi bilo potrebno poskrbeti za večjo prepoznavnost MK na spletu in se 

tako približati mladim, ki niso člani MO in tako nikoli ne izvejo za naše akcije. 

V prihajajočem letu bi poskrbeli za vključitev MK PZS v sistem Nefiks. Tako bomo lahko vsem 

udeležencem izobraževanj in seminarjev v spletni Nefiks vpisovali njihova na novo pridobljena znanja 

in kompetence, kar jim bo koristilo tudi pri kasnejšem iskanju zaposlitve. 

Želim si urediti področje mentorstva. V Odbor za delo z mladimi je potrebno vključiti dobre in 

motivirane mentorje, ki lahko s svojimi izkušnjami in znanjem pomagajo pri delovanju odbora na 

različnih področjih. Potrebno je pregledati (in po potrebi osvežiti) izobraževanje za mentorje 

planinskih skupin. V preteklem letu smo podoben pregled izvedli za program Mladinski voditelj, kar 

se je izkazalo za zelo dobrodošlo, saj se čez čas kakšne dobre stvari v programu tudi izgubijo. V okviru 

tega odbora se želim posvetiti tudi že začeti prenovi programov Mladi planinec in Cici planinec. Po 

nekaj letih uporabe dnevnikov so se nekatere spremembe izkazale za dobre, nekatere pa v praksi žal 

ne delujejo. S pomočjo razvojne skupine ter mentorjev in vodnikov, ki imajo izkušnje z novimi 

dnevniki, si želim dokončati prenovo in se nato v celoti posvetiti prenovi spletne strani Mladi 

planinec, Cici planinec. 

V tem letu je MK izvajala projekt Priložnosti za mlade, ki je mladim predstavil najrazličnejše 

priložnosti v planinstvu. Del projekta pa je bilo tudi delo z otroki s posebnimi potrebami. Čeprav se bo 

ta projekt kmalu zaključil, si želim aktivnosti na tem področju nadaljevati tudi v naslednjih letih. Že z 

izvedbo kratkih seminarjev bi lahko udeležence vspodbudili, da v svojih matičnih planinskih društvih 

uvedejo sodelovanja z raznimi zavodi in šolami. 

Večina stvari v MK poteka dobro in utečeno, vseeno pa so potrebne spremembe na nekaterih 

področjih. Rada delam z mladimi in za mlade, zato se bom z veseljem lotila teh izzivov. 


