
prenova akcij  

CICIBAN PLANINEC  

in  

MLADI PLANINEC 



RAZLOGI ZA CELOSTNO PRENOVO 

- začetki v 90-tih letih prejšnega stoletja 
- bronasti in srebrni zak hitro dosegljiva, nato čakanje na    
Planinsko šolo in zlati znak 
- vrednotenje dosežkov skozi število izletov ne pa tudi skozi 
njihovo vsebino 
- dnevniški zapisi zadostili minimalni evidenci, brez ustvarjalnosti 
- nepovezanost z drugimi planinskimi oblikami tekmovanj 
(Mladina in gore, orientacijska tekmovanja...) 
- zapleti pri vpisovanju večdnevnih turh in taborov 
- neprivlačnost dnevnikov 
- večje število dnevnikov 
- pri podeljevanju priznanj prekinjen stik med društvi in šolami, 
vrtci in družinami 
- v zadnjih letih velik upad mlajše generacije planincev 
- nedokončana zgodba prenove 



ČASOVNI POTEK 

- prvi začetki že več desetletij nazaj 
- dec 2008 - formirana 1.delovna skupina v okviru takratne MK 
- nov 2009 - prva delovna predstavitev na Zboru MO 
- jan 2010 - prvi osnutki novih pravilnikov 
- apr 2010 - javna razprava o novih pravilnikih za obe akciji 
- jun 2010 - formirana 2.delovna skupina 
- okt 2010 - sprejetje novih pravilnikov na UO MK in UO PZS 
- dec 2010 - izbor grafičnih oblikovalcev 
- jun 2011 - prve predstavitve prenovljenih akcij 
- september 2011 - novi dnevniki 
- nov 2011 - predstavitev na Zboru mladinskih odsekov 
- dec 2012 - konec izdajanja starih dnevnikov in priznanj 
 



GLAVNE VSEBINSKE SPREMEMBE 

- večje število izletov - bolj enakomerno razdeljena obdobja za 
dosego posameznega priznanja 
- dnevnik razdeljen na tri dele - članski, tekmovalni in spominski 
- usmerjamo v prostoru (različna planinsko zanimiva območja) in 
času (celo leto) 
- povezujemo različne dejavnosti - enakovredno vključevanje 
družine 
- priprava in izvedba programov v domeni društev, šol, vrtcev in 
družin; naloga Mladinske komisije PZS je usposabljenje 
strokovnih delavnec, promocijo in zagotavljanje finančne 
podpore 
- pogoji za dosego posameznih priznanj so usklajeni s 
smernicami starostnega programa planinskih skupin 
- priznanja za Cicibane predstavljajo vabilo k planinstvu 
- priznanja za Mlade planince ostajajo enaka; zlato priznanje 
lahko posameznik prejme večkrat 
- ohranitev povezanosti s programoma Zlati sonček in Krpan 
- podeljevanje priznanja prenešeno na domača planinska 
društva  
- za ortoke s posebnimi potrebami stopnjo zahtevnosti in 
dosego priznanj določa izvajalec 



GLAVNE GRAFIČNE SPREMEMBE 

- nova logotipa / maskoti 
- trije dnevniki - Ciciban planinec, Mladi planinec 1 in 2 
- grafika prilagojena starosti v posameznih stopnjah 
- Ciciban dnevnik kot delovni zvezek 
- dnevnik Mladega planinca 1 kot grafično povezovalni del 
- dnevnik Mladega planinca 2 z več grafike in manj ilustracijami 



NOVI MASKOTI 
 



- vrtci in družine 
- 0-5 let 
-prvo spoznavanje planinstva skozi 
igro 
- maskota Cici markacija 

CICIBAN PLANINEC 
 



- osebni podatki ostajajo enaki 
- izleti razdeljeni na letne čase 



- vsak izlet povezan s poučno igro 



- za ustvarjalnost namenjeni dve 
prazni strani 



-učenje o naravi in planinstvu skozi 
enostavne naloge 
- letni čas izletov povezan s poučno 
igro oz. nalogo 



-naloga kot ilustracija in dopolnitev 
otrokovi lastni risbi 
- vsebina nalog in iger se prilagaja 
starosti otroka 



- vsakih 5 izletov sledi priznanje v 
obliki poučne nalepke 



- prva triada 6-8 let 
- šola, družina 
- osnove planinstva 
- povezava s Cicibanom 

MLADI PLANINEC 1 
 



- bolj zahtevna vsebina 
- branje, pisanje 



- izleti razdeljeni po letnih časih 
- vsebine razdeljene v posamezne 
sklope 



- zahtevnejše naloge s poljubnim 
izrazom (risba, beseda) 



- vsebina prilagojena starosti in 
letnemu času 



- druga in tretja triada 9-14 let 
- šola, družina, planinsko društvo 
- manj ilustracij, več grafike 

MLADI PLANINEC 2 
 



- vsebina pomembna za nadaljevanje 
planinstva (himna) 



- grafika temelji na fotografiji 
- več vsebin 
- vsebina usklajena s Planinsko šolo 



- več pisanja, manj risanja 
- zahtevnejše vsebine in naloge 



- vsebina usklajena s Planinsko šolo in prilagojena starosti otrok 
- grafika prav tako prilagojena starosti otrok 
- povezanost obeh akcij 
- začetek prenovljenih akcij september 2011 

Hvala. 


