
PROGRAM DELA MK PZS 2014-2016 

 

Zaradi družbenih sprememb in finančne nestabilnosti si želim, da bi aktivnost MK PZS 

potekala vsaj v dosedanjih okvirih – tako finančnih kot akcijskih.   

Še naprej bi skrbeli za usposabljanja, s poudarkom na že obstoječih, uveljavljenih programih, 

seminarjih oz. tečajih. Ob tem bi rad videl, da gresta delo z mladimi in delo mladih z roko v 

roki in z inovativnimi pristopi in idejami naprej. 

 

Planinska orientacijska tekmovanja in tekmovanja Mladina in gore bi obdržali v sedanjih 

okvirih. Čas je tudi, da dolgoletna prizadevanja za izvedbo mednarodnega orientacijskega 

tekmovanja postanejo resničnost, saj marsikateremu tekmovalcu le nastop na tekmovanju 

SPOT in zmaga na nacionalnem nivoju ni dovolj in bi se rad izkazal tudi v tujini. S tem bi 

planinsko orientacijo v okviru MK PZS lahko primerjali s sorodnimi tekmovanji v tujini in jo 

nadgradili, uveljavili in popularizirali. 

  

S pristojnim ministrstvom bi skušali izboljšati položaj mentorjev planinskih skupin, da bi se 

njihovo delo bolje upoštevalo v šolstvu. Zavedam se, da je omenjeno velik izziv, a verjamem, 

da nam bo skupaj s pristojnimi uradi, Mladinskim svetom Slovenije in drugimi akterji uspelo 

obdržati in okrepiti pomen planinskega mentorja v šolah. Prizadeval sem bom za vključitev 

različnih mentorjev v okviru aktivnosti Planinske založbe PZS k (so)oblikovanju učnih gradiv 

in učnih pripomočkov za potrebe vzgoje in izobraževanja mladih. 

 

Razvojna skupina programov Ciciban planinec in Mladi planinec bo morala prisluhnit 

mentorjem in prostovoljcem iz prakse, saj je na plan prišel marsikateri problem oz. izziv, ki 

ga moramo skupaj rešiti. Želim si, da bi omenjena programa zaživela s polno paro. 

 

Spodbujal bi mednarodno sodelovanje, tako na nivoju srečanj mladih, kakor tudi mednarodnih 

taborov. MK PZS, kot članica Youth comission UIAA, nudi možnost mednarodnih taborov za 

mlade in prav je, da se jih udeležijo tudi naši člani. Prav tako bi okrepil sodelovanje s 

sorodnimi organizacijami s katerimi že sodelujemo in (ponovno) začel sodelovat z 

organizacijami, katere smo v zadnjem obdobju zapostavljali.  

Na nivoju odborov mladinskih odsekov ter samih mladinskih odsekov bi uvedel individualni 

pristop za hitrejši tek informacij in pristnejši odnos. Začetek slednjega je v obrazcu za 

registracijo mladinskega odseka. Populariziral bi srečanja mladinskih odsekov po vsej 

Sloveniji, ki jih bo MK PZS še naprej sofinancirala. Prizadeval si bom, da bo vsak odbor 

mladinskih odsekov organiziral svoje srečanje ali skupaj s sosednjim odborom. Ključni je 

pomen povezovanja, širjenja poznanstev in informacij. 

   

Skrb za PUS Bavšico ostaja še vedno del MK PZS, tako da jo bomo poskušali vzdrževat vsaj 

v dosedanjih okvirih in dodali kakšno inovacijo ob njej. Programski svet bo še naprej ključen 

za spremljanje in izboljšavo tako PUS Bavšice kot tudi za krepitev planinskih vezi in 

prijateljstev. 

 

Skladno z današnjim časom bi ažurirali informacije na spletni strani MK PZS, na katero bi 

objavljali tudi novice, ki se morda ne dotikajo neposredno planinstva. Uvedel bi različne 

nagradne igre, natečaje mladih ipd. za aktivnejšo participacijo mladih (aktivno državljanstvo) 

in ustrezno nagrajevanje. Hkrati bi si želel večje medijske aktivnosti tako na spletu kot v 

papirnatih medijih.  

Še naprej bi finančno podpirali planinsko šolo, planinska taborjenja, planinska zimovanja, 

srečanja MO, planinska orientacijska tekmovanja, tekmovanje Mladina in gore in druge akcije 



ter usposabljanja MK PZS. Aktivnosti MK PZS bodo sofinancirane s strani planinskega 

sklada PZS, Fundacije za šport, Urada republike Slovenija za mladino, z lastnimi sredstvi in 

prispevki udeležencev. Nagrajevali bi tudi najaktivnejše mladinske odseke, njihove zanimive 

pristope in uspehe ter številčnost in prenos znanja Planinske šole na mlade. 

 

Želim si, da Mladinska komisija PZS vstopi v svojo 60-letnico delovanja s polnim zagonom, 

izvirnimi idejami, velikim številom mladih planincev in sposobnim načelnikom MK PZS! 

 

Hvala za podporo in prosim za sodelovanje                                                 

 

Izidor Furjan  


