Še ena generacija vodnikov PZS kategorije A
V času od 26. junija do 7. julija 2010 je Planinsko učno središče v Bavšici nudilo zavetje 26
tečajnikom, ki smo bili zbrani z vseh vetrov in sicer iz planinskih društev Brežice, Celje Matica,
Dobravlje - Braslovče, Dobrna, Dovje - Mojstrana, Galicija, Iskra Kranj, Krka Novo mesto, Lisca
Sevnica, Lovrenc na Pohorju, Matica Murska Sobota, Miklavž na Dravskem polju, Nazarje,
Radovljica, Ruše, Sloga Rogatec, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Vransko in Vrhnika.
Vsi smo v mesecu maju predhodno uspešno opravili sprejemni izpit in preizkusno turo za 1.
letošnjo izmeno strnjenega tečaja.
K odličnemu dvanajstdnevnem počutju so v
največji meri pripomogli vodja tečaja, Janko
Mihev in predavatelji, poleg vodje tečaja še
Darja Jenko, Katja Kadiš, Jože Kamenšek –
Joža, Aleksander Kelnerič – Sandi, Adolf
Kirbiš – Adi in Ivan Šturm – Ivek, kuharici
Betka – Rožica in Betka – Sonček ter
maskota središča, gospodar Jelko, ne
smemo pa pozabiti lepega gorskega okolja
doline Bavšice z okoliškimi gorami in
vremena, ki nam je bilo vse dni neverjetno
naklonjeno.
Ob strokovni pomoči predavateljev smo se tako zavzeto lotili izobraževalnega programa, ki
obsega vsebine po predmetniku in učnem načrtu za vodnike PZS kategorije A. Izvedli smo
predpisane gorske ture, izdelali seminarsko nalogo kot pripravo za izpitno turo, ki predstavlja
praktični del izpita. Seveda ne smemo pozabiti množice testov, ki so sledili posameznim
predavanjem.
Pomemben del tečaja je bil poudarek na
družabnosti oziroma utrjevanju vezi med tečajniki
in vodstvom tečaja, delovali smo kot dobra
naveza, ki smo jo potrdili s praznovanjem
rojstnega dne udeleženke tečaja, s skupnim
raftingom na Soči in čudovitim zaključnim
večerom ob tabornem ognju. Obljubili smo si, da
se v enaki zasedbi srečamo v mesecu oktobru na
lažji turi, ki jo bomo zaključili s prijetnim
druženjem.
Med samim tečajem smo se razveselili obiska predsednika Planinske zveze Slovenije, Bojana
Rotovnika, ki si je s predstavnikoma Fakultete za šport, prof. dr. Stojanom Burnikom in doc. dr.
Blažem Jerebom ogledal učno središče naše zveze in plezališče v bližini središča, nas pa so
»presenetili« ravno sredi predavanja, ki je še kako povezano s področjem, za katerega sta
zadolžena na fakulteti – gorništvom, športnim plezanjem in aktivnostmi v naravi.

Preživeto obdobje na tečaju nam je dalo polno novih planinskih izkušenj, znanj in novih
prijateljev. Tečaj smo vsi uspešno opravili in tako postali pripravniki za planinskega vodnika
kategorije A in medtem, ko to pišem, so nekateri že začeli pod nadzorom registriranih vodnikov
enake ali višje kategorije nabirati prve od petih različnih tur na lahkih kopnih turah, v želji, da bi si
čim prej pridobili registracijo kategorije A ali nadaljevali z usposabljanjem za vodnika Planinske
zveze Slovenije zahtevne kopne ture – B kategorija.
Naj bo še naprej varen in čvrst korak vsem vodnikom in njihovim pohodnikom.
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