
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uvodnik  
 

Pred vami je dolgo pričakovano Glasilo 2014, ki je svojevrsten uspeh. Mnogoštevilna društva, 

mladinski odseki, vodniki, mentorji in mladi planinci ste se odzvali povabilu k oddaji 

najrazličnejših prispevkov. Nabor dogodkov, izletov, pohodov in planinskih uric je zbranih v 

mozaik – vsak delček je pomemben, svojstven, poseben in lep. V celoti pa tvorijo Glasilo 

2014! 

 

Kot aktualni vodja odbora mladinskih odsekov Podravja in Pomurja in urednik Glasila 2014 

sem ponosen na vsak prispevek, članek, fotografijo, risbo ali pesem. Vse skupaj je dokaz, da 

smo slovenski mladi planinci aktivni (še posebej v Podravju in Pomurju); pri tem največjo 

zahvalo nosite mentorji planinskih skupin. Z našim Glasilom 2014 se lahko ponosno 

pokažemo pred vsemi planinskimi akterji v Sloveniji, pa tudi izven. Pomembnost zapisa in 

ohranitve vtisov je bistvena za naše zanamce, pa tudi za nas osebno. Omislite si, da čez 20 let 

ali več najdete izvod Glasila 2014, ga začnete prebirat in podoživite nepozabne planinske 

trenutke, ki ste jih doživeli kot mentor oz. vodnik. Ali pa drugače – zdaj ciciban planinec bo 

kot maturant, diplomant oz. intelektualec nostalgično prebiral svoje prve spise, prve risbe, 

fotografije in s tem tudi spomine. V času ko foto-albumi v fizični obliki niso več v razširjeni 

uporabi je še toliko bolj pomembno, da naredimo nekaj strnjenega in v tiskani obliki. Kdaj ste 

nazadnje prebirali svoje digitalne foto-albume na računalniku izpred nekaj let?  

 

Vsem se še enkrat osebno zahvaljujem za vse poslane prispevke v katere ste vložili ure vašega 

prostega časa in s tem prostovoljnega dela.  

 

V upanju, da bo tudi Glasilo 2015 zagledalo luč sveta vas pozivam k shranjevanju prispevkov 

in uživajte v prebiranju Glasila 2014! 

 

Izidor Furjan,  

vodja odbora mladinskih odsekov Podravja in Pomurja ter  

urednik Glasila 2014 

 



Mladinski odsek PD Donačka gora Stoperce se predstavi …  

 

PLANINSKI TABOR 2014 

 

Prvi vikend v avgustu smo se mladinci PD Donačka gora Stoperce odpravili na planinski 

tabor v Logarsko dolino.  

V petek smo ob 9h zjutraj zapustili Stoperce in 

približno tri ure kasneje smo Stoperški planinci 

prispelo v planšarijo Logarski kot. Namestili 

smo se v kočo in se že kar hitro odpravili na 

otvoritveni pohod do Klemenče jame (1208m). 

Videli smo tudi najdebelejši macesen v 

Sloveniji, katerega obseg meri 464 cm, premer 

pa kar 147 cm. Ko smo se vrnili v dolino nas je 

že čakala večerja, zvečer pa smo si spekli še 

hrenovke ob tabornem ognju. Drugi dan smo se 

zbudili ob 5h zjutraj, pozajtrkovali in se podali 

na naš glavni pohod- Ojstrica (2350m). Na poti 

smo srečali 2 »čeha«, 3 gamse in kup snega. Z 

vsem smo se uspešno soočili in dosegli vrh 

točno ob 11:42. Ob sestopu nas je ulovil dež, 

zato smo se zatekli pod streho planinske koče, 

kjer smo počakali, da ploha mine. Čez dobro 

uro pa smo le prispeli do naše planšarije ob 

16:35. Do večerje smo si krajšali čas z igro 

»Hitri Haložan« (Jungle Speed). Po večerji pa 

smo utrujeni zaspali (po še nekaj rundah 

»Hitrega Haložana«). Tretji dan pa smo se po 

zajtrku odpravili k slapu Rinka, kjer smo se 

namakali v mrzli vodi.  Nato smo se okrog 

poldneva odpravili proti domu.  

 

Mladinski odsek  

PD Donačka gora Stoperce 

 

 

 

 

 

 



Mladinski odsek PD Fram se predstavi …  

 

 

PLANINSKI TABORI KOT UVERTURA V NEPOZABNO POLETJE  

 

Vsako leto, pravzaprav že sedemnajst let zapored, se ve, da bodo mladina in vodstvo, ki se bo 

udeležilo taborov PD Fram, zamudili vsaj del Festivala Lent, ki se v istem času odvija v 

Mariboru. A nič ne de, na številu prijavljenih otrok se to ne pozna, konec koncev pa smo tudi 

mi, dobrih sto kilometrov stran od Drave v svojih VIP šotorih deležni koncertov in predstav, 

ki nam jih pripravijo umetniki druge vrste. Ptiči s svojim žvrgolenjem (nismo diskriminatorni, 

tudi razglašenim kavkam in vranam dovolimo izkusiti trenutke slave), žuželke z brenčanjem, 

črički s svojim večernim petjem, narava pa nam tako vsak dan znova pripravi izviren nastop 

žanrsko precej podoben improligi.  Seveda se koncertni program dnevno spreminja, kdaj pa 

kdaj pa se jim kot spremljevalni vokalisti  ali celo solisti pridružijo še reke s svojim bučanjem 

in pa kakšni večji sesalci in kopitarji s svojim godrnjanjem in rukanjem. Tudi pri nas so odri 

raztreseni vse naokoli, kdaj med skalami, kdaj med gozdovi, a vselej v neokrnjeni naravi. Za 

tehnično podporo in osvetljavo v nočeh so tudi letos skrbele edine koncesionarke narave za 

osvetljavo, kresničke, sodelovale so še z javorjevim lesom, ki nam ga je Damjan položil ob 

gozdni poti, da je nočno popotovanje do umivalnice na prostem potekalo brez večjih težav, 

tudi če si pozabil čelko. Res pravljična kulisa, škoda le, da so lesne baterije tako hitro pošle. 

Za posebne efekte je prvi dan poskrbela Agencija Republike Slovenije za okolje, ko je 

napovedala hude nočne nevihte, ki smo jih dobili servirane na pladnjih, postreženih od desetih 

zvečer pa tja do sedmih zjutraj. In to dobro obloženih pladnjih. No, vreme imamo po navadi 

tako boljše, kot je v tistih dneh na Štajerskem, je pa res, da je prvo noč pokoncertni afterparty 

za vodnike trajal do jutranjih ur. Nekdo je pač moral preverjati šotore in skrbeti za to, da 

posebni efekti niso preveč vplivali na občinstvo.  

Opis vam ni ponudil veliko podatkov o tem, kje smo bili, koliko nas je bilo, kako dolgo smo 

počitnikovali, kam vse smo se podali in kaj smo počeli, ko se je nebo jokalo. Na kratko: bili 

smo v Kamniški Bistrici, bilo nas je 72, od tega več kot 50 otrok. Naš tabor je trajal 7 dni, od 

sobote do sobote, v tem času pa smo raziskovali vrhove, slapove, reke in balvane v okolici. 

Ko so bili dnevi preveč deževni smo v jedilnici izpolnjevali planinske dnevnike, se igrali 

družabne igre in komaj čakali da sonce spet požgečka travo, da lahko zakurimo taborni ogenj. 

Bilo je toliko aktivnosti, da bi težko zapisala vse, prav gotovo pa ima vsak od otrok svoj 

lasten izbor najljubših.  Za starejše otroke bi brž ko ne to lahko bil obisk najvišjega vrha 

Kamniško Savinjskih Alp, Grintovca, in spanje na planinski koči, za mlajše skupinsko branje 

pravljic, kopanje v Kamniški Bistrici, obisk Velike Planine, plezanje na balvanih ali pa morda 

celo junaško upiranje rabljem na planinskem krstu. Sama bom izpostavila le nekatere 

posebnosti, ki definirajo naš tabor in ga dvigajo nad suhoparni vsakdanjik.  

Že prvi dan smo poskrbeli, da so naši otroci pridobili nekaj teorije glede gibanja v gorah in 

opreme. Zbrano so poslušali in tako so se že drugi dan, med planinskim izletom na Veliko 

planino izkazali tudi s poznavanjem meteorologije, ko nas je na poti do Zelenega roba ujela 

gosta megla. Megla, ki se je privlekla čez našo pot, je otroke zmedla in iskreno so se začeli 

spraševati, zakaj na Veliki planini tako kurijo. Sploh ni čudno, da so se tako zmedli, konec 

koncev je bil taborni ogenj naš stalni spremljevalec, podobno zadimljenost pa smo v taboru 

dosegli vsakič, ko smo na ognjene zublje odvrgli kakšno vejo, ki je bila polna s še zelenimi 

iglicami.  

Tako kot taborni ogenj, nas je vsakodnevno spremljal tudi planinski mnogoboj. Njegove igre 

oz. dejavnosti, ki so bile del vsakdana, so otroci vzeli zelo resno, pa naj si je šlo za nogomet, 

pospravljanje šotorov ali petje pesmi. Nihče ni želel razočarati nikogar, zato je bila spalka 



vsakič skrbno pospravljena na ležalniku. Vedelo pa se je tudi, da neprizanesljivi ocenjevalec, 

vodnik Matjaž, opazi vsaki papirček Šumi bombona.  O tem, ali je kazen za papirček dejansko 

prišla zaradi vzdrževanja reda ali  zgolj Matjaževe zavist, da se bombon ni raztopil v njegovih 

ustih, ni bilo časa za razmišljati.  

Poleg čiščenja šotorov, smo v sklopu mnogoboja reševali tudi stanovanjsko problematiko 

stalnih prebivalcev gozda, majhnih palčkov, ki so jim ekipe povsem brezplačno postavljale 

mondena domovanja. Vedeti morate, da je bilo v to ceno všteto tako projektiranje, kot tudi 

končna izgradnja doma. 6 palčjih družinic je tako prejelo hišo na ključ, uredili pa smo jim tudi 

dovoze in garaže. Sicer sramežljivi palčki so s taborom pridobili nekaj prijateljev, radovedno 

pa so kukali iz svojih skrivališč še posebej zadnjo večer, ko so udeleženci poskrbeli za divje 

ritme ob zvoku harmonike. To noč je bilo poleg zabave prav posebno tudi spanje. 

Najpogumnejši so se odpravili do Jurijevega hrama, se povzpeli na njegove senike in tam 

preživeli eno najbolj zabavnih noči.  Čeprav na seniku nismo spali vsi, se je pri zajtrku takoj 

opazilo, kdo je prenočil malce drugače. Izdali so jih skuštrani lasje in tanki rumeni dodatki v 

njih.  

Za letošnji tabor je bila značilna tudi izjemno nizka povprečna starost udeležencev, stari so 

bili od treh let pa tja do štirinajst. Kljub zares nizki starost tudi domotožje ni nagajalo 

prevečkrat, čeprav smo na taboru uvedli prepoved mobilnih telofonov.  Da ločenost od svojih 

otrok tudi staršem zaradi te prepovedi ne bi bila prezahtevna, smo poskrbeli za dober sistem 

obveščanja staršev preko smsov, ki so jih prejeli prav vsak dan, za bolj živo predstavo, kaj 

otroci počnejo, smo vsak dan na spletu objavili fotografije iz aktivnosti. Neverjetno je, kaj 

lahko odsotnost tako majhnega predmeta, kot je telefon, naredi za družabnost in povezanost 

otrok. Ker niso imeli dostopa do zunanjega sveta, so se bili primorani ukvarjati s tistim, ki jih 

je obdajal, s tem pa so pridobivali nove prijatelje.  

Ognjemeta, kot krasi Festival Lent, nismo imeli, smo pa poskrbeli za iskrice v očeh. Marsikdo 

se je zaljubil, marsikdo našel novega zelo dobrega prijatelja, marsikomu je ob odhodu šlo na 

jok in prav nihče ni zapustil tabornega prostora brez nepozabnih doživetij. Kemija na taboru 

je bila letos res nekaj posebnega. Čeprav smo se morali prilagajati vremenu, smo s skupnimi 

močmi uspeli izpeljati program tako kot smo si ga zamislili. Vsak odrasel, ki je imel na taboru 

kakšno funkcijo, je pomagal ustvariti zelo pisan mozaik, ki ga je vsak od otrok zagotovo 

shranil na posebno mesto v svojem srcu in spominu.  Da pa bo spomin na tabor ostal tudi v 

fizični obliki, smo na lesene podloge narisali markacije, ki so jih otroci dobili ob zadnji 

večerji, malce pred čevapčiči, ko je dolino Kamniške Bistrice zajel vonj po dobrotah,  vsaj 

tako dobrih kot z Rance ob Dravi.  

 

 

Urška Trček, vodnica 

 

 

 

 

 



Mladinski odsek PD Hakl Sveta Trojica se predstavi …  

 

PLANINSKI KROŽEK NA OŠ SVETA TROJICA 

 

Na OŠ Sveta Trojica že vrsto let z veseljem zahajamo v naravo, se gibamo in spoznavamo 

lepote Slovenije. Kot ustanoviteljici planinskega krožka na naši šoli sta bili učiteljici Verica 

Vračko in Marija Rojko.  Z otroci sta spoznavali predvsem domačo okolico. V letu 1996 pa se 

je ustanovilo PD Hakl pri Sveti Trojici in tako smo dobili »uradno« pomoč in vodnike, da so 

skupaj organizirali pohode tudi na oddaljene  hribe.  Prehodili so veliko poti, med njimi Boč, 

Donačko goro, Žavcarjev vrh, Peco, Uršljo goro, Šmarno goro…  Vsako leto so se 

tradicionalno udeležili 

Pohoda treh src v Radencih 

in pohoda na Zavrh. Ta 

naveza (šola in PD Hakl) je 

ostala vse do danes. V 

šolskem letu 2008/09 sem 

mentorstvo planinskega 

krožka prevzela jaz, Marta 

Jemenšek. Pohodništvo je 

spet oživelo s 50 mladimi 

planinci.  Na leto 

organiziram povprečno 6 

pohodov.  Med njimi je 

tudi nekaj tradicionalnih: 

Srečanje mladih planincev 

Pomurja in Podravja, 

zimski nočni pohod okrog Trojiškega jezera in pohod po mejah občine Sveta Trojica. 

Izredna zahvala gre vsem 

vodnikom PD Hakl, saj mi 

vedno stojijo ob strani, mi 

pomagajo pri izvedbi pohoda 

in se jih tudi redno 

udeležujejo. Brez te podpore 

ne bi bili tako uspešni. 

Naša šola se povezuje s 

planinci iz bližnjih šol. Veliko 

let smo sodelovali z OŠ 

Cerkvenjak, zadnja leta pa z 

OŠ Jurovski Dol in OŠ 

Benedikt. 

 Mladi planinci  sodelujemo 

tudi na občnem zboru PD 

Hakl s kratkim kulturnim 

programom in tako 

popestrimo večer. Lani smo zasluženim planincem podelili  bronasta priznanja PZS. Ob 

zaključku šolskega leta pa najzvestejšim  planincem podelim priznanja za udeležitev na vsaj 4 

pohodih. 

Danes sem mentorica planinskega krožka že šesto leto. V teh šestih letih sem izvedla že 

veliko pohodov in vsako leto imam prijavljenih tretjino učencev na šoli, kar je velik uspeh. 



Biti mentor planinskega krožka ni 

enostavno, v delu se skriva velika 

odgovornost in ljubezen do hoje v 

naravi. Vsak uspešen pohod, 

nasmejani otroški obrazi, dobra 

volja, mi znova in znova  dajo 

energijo, da ostajam mentorica 

planinskega krožka.  

 

Marta Jemenšek, mentorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANINSKA DEJAVNOST NA OSNOVNI ŠOLI BENEDIKT 

 

Na Osnovni šoli Benedikt učenci zelo radi obiskujejo planinski krožek. Vsako leto se na novo 

priključijo tudi prvošolci, tako da je starostni razpon otrok med 6 in 14 let.  

V letošnjem šolskem letu obiskuje planinsko dejavnost 54 učencev. Za našo varno pot zmeraj 

poskrbijo izkušeni vodniki Planinskega društva Hakl iz Sv. Trojice. Prav tako pa se nam na 

naših pohodih radi pridružijo tudi starši in se tako še bolj povežejo s svojimi otroki.  

Za nami je že jesenski pohod, kjer smo se povzpeli iz vasi Ribnica na Pohorju do Ribniške 

koče. Vreme nam je bilo zelo naklonjeno. Ob sončku in hoji smo se ogreli ter doživeli čudovit 

dan v prijetni družbi. Skupaj z otroki, učiteljicami, starši in vodniki Planinskega društva Hakl 

nas je bilo kar 74. Približuje se nam zimski nočni pohod, kjer se z nočnimi svetilkami in 

baklami podamo okrog kakšnega jezera v naši bližini. Pri tem pohodu se vedno združimo s 

planinci iz Osnovne šole Sv. Trojica, kjer se med potjo ob vročem čaju ter domačih piškotih 

stke ogromno novih 

prijateljskih vezi.  

 

V drugi polovici šolskega 

leta nas čakata še 2 pohoda. 

Zelo radi se udeležimo tudi 

srečanja mladih planincev 

Pomurja in Podravja, saj je 

zmeraj polno organiziranih 

dejavnosti, druženja z 

vrstniki iz celotne regije ter 

dobre volje. 

 

 

 



In še komentarji otrok o tem, zakaj radi obiskujejo planinski krožek... 

 

"Ker rad hodim v planine." (Amadej Plemenič, 9 let) 

 

"Všeč mi je, da hodim v hribe in pri tem spoznavam nove stvari." (Daša Bratuša, 9 let) 

 

"Ker je zabavno, zanimivo in tudi razgibaš se močno. Ko hodiš, se še lahko pogovarjaš s 

prijatelji. Na cilju se razveselimo hrane in se zabavamo z igranjem različnih iger." (Eva 

Ostojič, 10 let) 

 

"Ker rada hodim in imam rada sveži zrak. Gore imam rada zato, ker so tako lepe in lahko 

diham čisti zrak." (Pija Senekovič, 10 let) 

 

"Ker se rada gibam in imam rada naravo." (Anja Ješovnik, 10 let) 

 

"Ker hodim, lahko slikam planine in sem s prijatelji." (Rok Anžel, 10 let) 

 

"Ker rad hodim in izvem nove stvari." (Mihael Sraka, 8 let)"Zaradi zabave in druženja." (Nik 

Senekovič, 9 let) 

 

"Ker se rad razgledujem in si ogledam nova področja. Pri tem pa se še razgibam." (Theo 

Oman, 11 let) 

 

"Ker rada hodim spoznavam različne kraje in poti. Je zabavno in zanimivo." (Lara Štrekelj, 11 

let) 

 

"Ker spoznavam nove stvari in ker rada hodim." (Lara Hajnžič, 8 let) 

 

"Ker se razgibamo in nam ni dolg čas." (Staša Pintarič, 8 let) 

 

"Ker mi je všeč narava." (Nina Damiš, Ana Krepek in Pia Zorman, 8 let)  

 

"Ker so mi všeč rastline, živali in ker rad potujem." (Tim Gosarič, 8 let) 

 

"Ker rada hodim v planine." (Nuša Fridau, 8 let) 

 

"Ker rad hodim v planine in mi je všeč druženje s prijatelji v naravi." (Alen Šipek, 9 let) 

 

"Ker rada hodim na pohode." (Danaja Bratuša, 11 let) 

               

 

 

Valerija Miklič, mentorica 

               

 

 

 

 

 

 



Mladinski odsek APD Kozjak Maribor se predstavi …  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorji risb so:  

Ema Rauter, 

Andraž Lesničar in  

Gašper Pajnik.  

 

 

 

 



Mladinski odsek PD Lenart se predstavi …  

 

POHOD NA KRVAVICO 

 

    S planinskim društvom Lenart smo se 10. maja 2014 odpravili na pohod v Spodnjo 

Savinjsko dolino. Na avtobusu smo kljub zgodnji uri z zanimanjem prisluhnili različnim 

legendam, ki govorijo o tem, kako je Krvavica dobila svoje ime - Veronika Deseniška bi naj 

tukaj izgubila svoje življenje. Seveda pa obstajajo tudi bolj realne razlage – Krvavica se tako 

imenuje zaradi rdeče prsti, terre rosse, ki je bogata z železovim oksidom in zelo rodovitna . 

Nekateri sicer pravijo, da jih ta 906 metrov visok vrh spominja na pokončno postavljeno 

krvavico, ampak za to je potrebno že kar precej domišljije.  

     Pohod smo začeli v vasi Loke, pot pa se je nato po travnikih in gozdovih strmo vzpenjala 

proti  samem vrhu Krvavice. Vreme je bilo zelo prijetno, sonce nas je spremljalo, občasen 

veter pa je blažil 

vročino. Naš prvi cilj 

je bila Zajčeva koča 

na nadmorski višini 

742 metrov. Tam smo 

se okrepčali s hrano 

iz nahrbtnika in kavo 

ter tako smo se 

opogumljeni počasi 

povzpeli na Krvavico. 

Pot je bila precej 

zahtevna, mi mlajši 

smo si pomagali kar z 

rokami, ampak na 

koncu smo vsi varno 

prišli na vrh. 

Pozdravil nas je 

prostran razgled –  v 

daljavi smo lahko 

videli Raduho, Peco, Ojstrico in še par drugih vrhov Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank.  

Spust s Krvavice je potekal počasi in previdno, saj ni previdnosti nikoli preveč. Ob vznožju 

smo počili in se potem dobrega razpoloženja po makadamu odpravili še do planinskega doma 

na Vrheh, ki se nahaja na nadmorski višini 885 metrov. Tam smo naredili gasilsko sliko in se 

nato počasi odpravili nazaj do avtobusa. 

     Pohod je bil, kljub temu, da ni bil najenostavnejši, zanimiv in pester – nadihali smo se 

svežega zraka, si ogledali še en del Slovenije, med vsem tem pa smo se tri generacije zabavale 

in povezale.  

 

Martina Fridl, učenka      

 

 



Mladinski odsek PD Lenart se predstavi …  

 

MLADINSKI ODSEK KLOPOTEC, PD LJUTOMER  

 

Današnji ritem življenja, služba, in vsakdanje obveznosti nas silijo, da si želimo čim več časa 

preživeti v naravi z našimi otroki. 

Šolski otroci pogosto hodijo na različne sprehode in lažje pohode. Na osnovni šoli Ivana 

Cankarja Ljutomer in Cvetka Golarja Ljutomer  posvečamo planinski vzgoji velik poudarek.  

Učenci skozi igro in ob pripovedovanju različnih pravljic spoznavajo planinski svet 

(živalstvo, rastlinstvo, planinsko opremo, orientacijo, obutev, oblačila, prvo pomoč).  

Imamo različne pohode, ki so prilagojeni njihovi starosti. Planinski pohodi nam tudi služijo 

kot medpredmetna povezava in sicer z glasbeno vzgojo (bansi, petje pesmic), s spoznavanjem 

okolja in s slovenščino. 

Učenci imajo tudi svoje dnevnike Cici planinec in Mladi planinec, katere vedno vzamejo s 

sabo na pohode in jih vestno izpolnjujejo.  

Konec meseca avgusta smo organizirali tudi planinsko šolo na Hodošu.  

Učenci osnovne šole Cvetka Golarja so se udeležili likovnega natečaja, ki ga je organiziral 

Slovenski planinski muzej in prejeli priznanje. 

Organizirali smo tudi planinski večer z vrhunskim gorskim tekačem Klemnom Trilerjem.  

Na pohodih pa nas vedno tudi spremljajo starši učencev.  

Zavedamo se namreč, da nesreča nikoli ne počiva in da je potrebno za varen korak po gorah 

imeti zvrhano žlico gorniškega znanja. 

Pa srečno in naj bo vaš korak lahek, ter varen in prepojen s prelepimi pogledi z različnih 

vrhov. 

               

                                     Brigita Čeh, mentorica 

 

 

 

 

MO KLOPOTEC 

 

  Planinski odsek Klopotec je odsek planinskega društva Ljutomer. V njem deluje tudi naš 

planinski krožek. 

  Naši pohodi so zanimivi, poučni in zabavni. Lepo je bilo preživeti tri dni na Hodošu. Tam 

smo se veliko naučili in spoznali nove prijatelje. Tudi pri planinskem krožku se veliko 

naučimo in zraven še zabavamo.  

  Upam, da bo še naprej dobro deloval in pridobil še veliko novih članov. Vesela sem, da sem 

tudi jaz članica te planinske druščine. 

 

Nika Magdič, učenka 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mladinski odsek PD Makole se predstavi …  

 
 

Makolski planinci smo društvo ustanovili v mesecu februarju leta 2010. Takrat je bilo za nami 

že kar veliko planinsko delo peščice zanesenjakov vključenih v planinsko društvo Poljčane, 

kjer smo si nabirali planinskega znanja. V jeseni, leta 1992 smo planinci iz Makol v takratni 

»mali šoli« ustanovili planinsko skupino s predšolskimi otroci, leto kasneje pa še skupino 

šolskih planincev. Obe skupini, Ciciban in Mladi planinec, sta v teh letih aktivno delovali, s 

svojimi pohodi, se vključevali in sodelovali v planinske tabore, ki so jih takrat organizirali 

planinci iz PD Slovenska Bistrica. Kasneje smo samostojno organizirali mladinske planinske 

tabore na Celjski koči, na Donački gori in štiri krat na Boču z otroci planinci iz osnovne šole 

Makole. 

Cicibani in Mladi planinci so v Makolah še vedno najštevilčnejša skupina planincev in tvorijo 

preko 50% članov v društvu. Predšolska skupina iz vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica 

enota Makole vključuje 35 otrok, zanje skrbita in se zelo trudita mentorici Irena Kamenšek in 

Dragica Žnidar. Letos smo jih že v začetku junija obiskali na Boču, kjer so bili skupaj še z 

drugimi predšolskimi planinci iz prejšnje občine na planinskem taboru. Otroci so uživali v 

vsebinah, kot so iskanje zaklada, ob tabornem ognju…, bili navdušeni nad obiskom 

Pušaverjeve glasbene družine in seveda tudi nad pravljičnim »Bočkom«. 

V Osnovni šoli Anice Černejeve v Makolah aktivno deluje okrog 27 mladih planincev. 

Planinska vzgoja se izvaja enkrat tedensko na planinskih uricah in enkrat mesečno na 

pohodih. Spomladi letos (2014) je bil najštevilčnejši pohod ob jeklenicah k stolpu na Boču, ob 

krožni poti smo si ogledali tudi velikonočnico. V začetku junija smo uspešno izvedli pohod na 

Donačko goro. Pohod je potekal po neobičajni plezalni poti, ob jeklenicah na vzhodni greben 

in po grebenski poti na osrednji vrh Donačke gore. Spustili smo se do Rudijevega doma in po 

krožni povezovalni poti do avtomobilov.  

Z navdušenjem lahko trdimo, da so pohodi tako zelo uspešni, ker se številni starši vključujejo 

z vso odgovornostjo in resnostjo in nam pomagajo. Tudi v bodoče želimo, da bi raslo 

navdušenje med mladimi planinci in bi tako pridobivali nove člane v osnovni in srednji šoli. 

Tudi pri motivaciji za planinske vrste so nam lahko starši v veliko pomoč.  

 

Najzaslužnejše mlade planinke, ki so bile na vseh pohodih, so letos (2014) Špela Toplak, Iza 

Ritonja in Kaja Dolenc – čestitamo. V visokogorju pa Ajda Ritonja in Zal Zanič. 

 

Spomladi, so se na zadovoljstvo v društvu, izobrazili in usposobili trije mladi mentorji 

Barbara Planinšek, Zlatka Rebernak in Jernej Kamenšek. Vsi trije so pričeli s planinskimi 

aktivnostmi z mladimi planinci na šoli. Želimo jim veliko veselja, sreče in uspešno delo z 

mladimi planinci.  

 

Prišla je jesen in z njo novo šolsko leto 2014/15. 

Mentorji planinskih skupin na šoli se bomo  

potrudili in pripravili nova presenečenja, 

aktivnosti in  mlade planince motivirali za nove 

podvige.  

Z novim šolskim letom delujeta na šoli dve 

skupini mladih planincev. 



MLADINA IN GORE 204/2015  

 

V društvih se zbirajo ljudje, ki jih zanimajo podobne stvari, o njih se pogovarjajo in se družijo 

med seboj.  Planince na primer združuje ljubezen do narave, gora in druženja. 

Z mladimi planinci iz Makol Anjo Kodrič, Nejcem Vanturjem, Ajdo Ritonjo in Špelo Kitak 

smo se prav tako, da bi se družili in pokazali kaj vemo o naravi in planinstvu, v soboto zjutraj 

odpeljali v Šoštanj. Ob 9 uri smo prispeli v tamkajšnjo osnovno šolo, kjer so nas prijazno 

pozdravili in pomagali urediti formalnosti. Ob 10 uri je sledil kulturni program, nato pa 

pisanje testov. 

Ko se je reševanje testov končalo, je komisija morala popraviti teste. Medtem, ko smo čakali 

na rezultate, smo se odpravili v muzej usnjarstva. Tam smo izvedeli nekaj o pridelavi usnja in 

o njegovi uporabi. Ko smo se vrnili v osnovno šolo, so nam pokazali rezultate testov. 

Glede na to, da smo se tekmovanja udeležili prvič, je bil rezultat dober, z nekaj več dela in 

truda pa bi lahko bil še boljši. Ampak kakorkoli, najpomembnejše je druženje in vsak dan 

spoznati nekaj novega. Vsekakor pa bo šolsko leto 2014/15 za mlade planince iz Makol 

začetek in v tem letu se bodo družili in spoznali nekaj novega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jožica Kolar in  

Jernej Kamenšek, mentorja 

 



POPESTRITEV PLANINSKIH URIC 

 

Mladi planinci si planinske 

urice radi popestrimo. Tako 

jima z Mentorico in 

vodnico Jožico Kolar 

včasih pripraviva kakšno 

presenečenje. Tokrat smo 

se odpravili v telovadnico 

in se preizkusili v športnem 

plezanju. Seveda povabimo 

k nam planinko, ki se z tem 

športom ukvarja že pet let. 

Ajda Ritonja predstavi vso 

opremo, ki jo potrebuje pri 

tem športu in otroke 

opozori na pravila plezanja 

in držanja( pravilo treh 

točk), pri tem ji pomaga 

tudi mentorica Jožica, ki 

ima veliko izkušenj v plezanju, v naravi in gorah . Otroci so navdušeni in tudi sami z veseljem 

preizkusijo spodnji del plezalne stene, čeprav nimamo plezalnih copat. V naši skupini je že 

drugo leto zapored vključena tudi deklica z cerebralno paralizo. Vključujemo jo povsod in 

deklica neizmerno uživa, kot smo uživali vsi pri plezanju in urica našega druženja kar prehitro 

mine in spet smo bogatejši za eno izkušnjo. 

 

 

 

 

 

NARAVOSLOVNA UČNA POT SV.LENART 

 

Z otroci radi gremo tudi na 

krajše sprehode v času naših 

uric. 

Tokrat smo se odpravili po 

NARAVOSLOVNI UČNI 

POTI SV.LENART. Ogledali 

smo si zeliščarski vrt naših 

zeliščarjev pri cerkvi in 

najstarejšo trto ki so jo posadili 

ob njej. Vedno se kaj novega 

naučimo in izvemo. 

 

 

 

 

 

 

Zlatka Rebernak, mentorica 



Mladinski odsek PD Matica Murska Sobota se predstavi …  

 

MLADINA IN GORE 2014/2015  

 

Prva sobota v novembru je rezervirana za tekmovanje MIG. Iz naše osnovne šole Puconci 

smo že tretje leto šli na tekmovanje kar s štirimi ekipami. Ekipa si lahko nadene šaljivo 

planinsko ali kakšno drugo ime. Letos so tekmovale Vesele küre, Upkače, Goričke krave in 

Kema. 

V Šoštanj smo prispeli skupaj s Štrki iz PD Matica ob 9. uri in se prijavili, dobili smo malico 

ter si ogledali kulturni program, ki nam ga je pripravila šola. 

Po programu gredo mentorji na posvet, mladi planinci pa reševat teste. Letos me prvič niso 

mučili dvomi o njihovem uspehu. Glede na uspešne priprave in veliko zavzetost posameznih 

ekip za planinski krožek sem imela občutek, da nam bo uspelo. 

Komaj sva z varnostnikom Robijem pričakala konec pisanja. A najini planinci niso bili preveč 

zgovorni. Torej je bilo potrebno počakati do 14. ure. Med popravljanjem testov imamo mi 

vedno ogled kakšne lokalne zanimivosti. Tako smo si ogledali Usnjarski muzej in dva filma o 

planinah.  

Napočil je čas rezultatov in vodja tekmovanja Kaja se mi je sladko nasmejala. To me je 

zmedlo. Nisem vedela, če je to nasmeh, ker nam je uspelo, ali pa tolažilni nasmeh. Takoj nam 

je dala vedeti, da iz naše regije napreduje kar 11 ekip, kar nam je dalo nekaj upanja. Kmalu pa 

smo zaslišali, da na oder pridejo naše Goričke krave kot 10., nato Vesele kure kot 9. in kot 5. 

Upkače. Torej iz naše šole napredujejo na državno tekmovanje tri ekipe in še društvena ekipa 

Štrki. Tako ima PD Matica Murska Sobota kar štiri ekipe na državnem tekmovanju. 

Predsednik Jože Ružič je bil zelo ponosen, da ne govorimo o naju z varnostnikom. Lepo je 

biti mentor tako pridnim učencem oz. vestnim planincem. 

 
 

Mirjana Budja, mentorica 



Mladinski odsek PD Ormož se predstavi …  

 

 

Taborniki smo mi, veseli vsi. 

Avta nimamo mi, da vozili se bi. 

Bolje pot pod noge, kot sladkarije v zobe. 

Oblaki nagajajo nam, da bi bil lep sončen dan. 

Radi imamo se vsi, 
 

Mladi planinci smo mi, 

Ali prideš še ti? 

Nove imamo radi vsi. 

Gore prelepe gledamo 

Ali pa se ob ognju grejemo. 

Rožice lepe občudujemo, 

To mi ormoški planinci smo. 

Mark, Brigita 

 

 



 

ORMOŠKI TABOR 

 

So turisti se zgrozili, 

ko smo Jezersko osvojili. 

Ni miru noč in dan, 

Ko v taboru je Ormožan. 

 

Vsi šotori so v lepi vrsti, 

kot so hiše v belem Trsti, 

jedilnica pa še stoji,  

če dežja več kot liter ni. 

 

Lezemo kot polž na breg 

v grabo pa kot stopljen sneg. 

Prvi je ožuljen, drugi je oguljen, 

tretjemu se nič ne da, 

četrti lačen je za dva. 

 

Skoraj vsak ne najde gat 

vsak drugi pa ne more spat. 

Teme in nevihte se jih pol boji, 

nekaj jih takoj domov želi. 

 

Vsak dan kakšen hudi breg, 

to je skoraj za umret. 

Popoldan žogo mučimo, 

do sobote vse zaključimo. 

 

Je naš tabor nekaj takega, 

da ni čisto za vsakega. 

Kdor z nami ne želi 

pa naj lepo doma leži. 

   Rado 

 

DEŽEVNI DAN 

 

Na deževni dan, 

mi gremo neznano kam. 

Dežnike s sabo nosimo, 

Boga za sonce prosimo. 

 

Mokri smo že do kosti, 

čisto vse nas že boli. 

Kmalu v tabor pridemo, 

v šotore se razidemo. 

 

Mokri smo do gat, 

Najraje bi šli spat. 

ko preoblečeni do glavnega šotora prihitimo, 

kosila vsi se že veselimo. 

 

Suhi in siti se nato igramo, 

čisto pozabimo na mamo. 

Ki nas čaka doma, 

kjer je naša postelja. 

Sara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODBA O TABORU 

 

Zgodba o taboru je taka, 

zabavna in naporna je. 

Lepih je trenutkov polna vsaka, 

ta tabor naj se vtisne nam v srce. 

 

Gore smo delili si in sanje. 

Lepe sanje, gore in nebo. 

Le planinci smo verjeli vanje, 

da nekoč se uresničijo. 

 

V gorah je svoboda, v gorah dan sijoč, 

kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam 

daje moč? 

Da s tabora gremooo, daleč, daleč proč. 

Kot planinec z gore, gremo mi domov. 

Lara; Špela, Urška, Eva Š.Z. 

 

 

 

Skupaj prehodili smo goro in grič.  

Upali na boljše cajte, 

Pustili v šotorih prešvicane srajce. 

Enko igrali na vse ali nič, 

Reševali križanke zanič … 

 

Jedli smo župce in pašteto, 

Evo to je to … Se vidimo prihodnje 

leto. 

 

Eva
2
 & Diana 

 
 

 

 

ZELENI DEŽEVNIK 

 

Tega deževnika smo našli v Koritniški planini. Tega črva vidim. Učiteljica ga je pozabila 

slikati. Jaz sem ga našel in narisal. 

Dominik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANINSKI TABORNIKI 

 

Mi po planinah hodimo 

in nikogar po videzu ne sodimo. 

 

Ko šotore postavimo, 

si posteljo pripravimo. 

 

Niti dež nas ne ustavi, 

če šotor pušča se ga brez problema 

popravi. 

 

Če se zaljubimo, 

čez dve uri že vsi vedo. 

 

Ko pa pride sobota, 

vsi žalostni smo da je konec. 

Meta, Klara 

 

 

 

 

DOMAČA PAŠTETA 

 

Mi Črt, Aljaž in Jure smo naredili domačo pašteto. Pri tem smo se tudi zelo zabavali. S  celim 

taborom smo šli na več pohodov. Šli smo se tudi kopat. Imamo tudi svojo oglasno desko, na 

njej so urniki. Imamo pa tudi svoj šotor. In če vas zanima zakaj je naslov domača pašteta? 

Naredili smo recept za domačo pašteto. Recept je:Potrebujete dva velika kamna in eno 

hrenovko. Nato hrenovko stisnete med dva kamna in ste končali. 

 

Črt, Aljaž B., Jure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mladinski odsek PD Slovenska Bistrica se predstavi …   

 

CICIBANI PLANINCI IZ SLOVENSKE BISTRICE 

 

Tudi v šolskem letu 2013 / 2014 smo otroci iz vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, 

enota Ciciban pridno hodili na pohode. Ob tem smo spoznavali bližnjo in širšo okolico, 

spoznavali smo zakaj je hoja koristna, bonton v naravi, kaj vse nam narava nudi ( sprostitev, 

hrano, zdravje, zdravilne 

rastline,...), sklepali nova 

prijateljstva, se naučili novih iger 

in pesmi ter se preizkusili v 

plezanju po umetni steni. Zaradi 

naše pridnosti smo si prislužili 

planinski tabor na Boču, kjer 

smo preživeli tri dni brez staršev. 

V planinskem taboru smo 

preživeli veliko lepih trenutkov. 

Na spoznavnem večeru smo 

spoznali cicibane planice iz vrtca 

Sonček in iz vrtca Zgornja  

Polskava. Drugi večer smo se 

razživeli ob glasbi, saj smo imeli 

ples v pižamah. Opravili smo 

tudi pohode v različne smeri, ker 

smo zelo pogumni smo iskali 

skriti zaklad zvečer v temi s 

svetilkami. Spoznavali smo 

bočke anekdote. Obiskal nas je 

alpinist in gorski reševalec 

gospod Ivan Šturm, tako da smo 

opravili malo šolo plezanja in se 

preizkusili v različnih 

tekmovalnih igrah. Obiskal nas 

je tudi gospod čebelar, ki nam je 

povedal veliko zanimivega o 

življenju čebel, ter poskrbel, da 

smo se posladkali z medom. 

Otroci so iz tabora odhajali 

srečni in polni novih izkušenj. 

Sledilo je vprašanje, ki pove vse 

» kdaj gremo spet na Boč? ». 

 

Marija Strmšek, Monika Potočnik in Lidija Trglavčnik, mentorice 

                                



PLANINCI IZ VRTCA STUDENICE  

 

Smo enoodelčni  vrtec v prelepem kraju Studenice, ki ležijo pod vznožjem štajerskega 

triglava,  Bočem. V naš vrtec je vključenih  19 veselih,vedoželjnih, razigranih otrok, starih od  

1 do do 6 let. V dodatno dejavnost ciciban planinec je  v letošnjem šolskem letu vključenih 16 

otrok, ki se redno in z velikim veseljem udeležujejo naših pohodov na katerih spoznavamo 

našo bližnjo,  in oddaljeno okolico.  Na pohodih se družimo s prijatelji planinci iz  vrtca 

Makole in Poljčane. 

Naš prvi pohod je organiziran po bližnjih krajih, ker se pridružijo planinci, ki so se prvič 

vključili k obogatitveni dejavnosti. Pot nas vodi iz  vrtca, skozi Križečo vas do » Malega 

boča«, pa do Novak,  kjer nas vsako leto z veseljem pričaka  in pogosti vzgojiteljica - 

mentorica planincev iz Makol, Dragica Žnidar. Tu otroci pomalicajo, se odžejajo, poigrajo.  

Sledi  tako imenovani »krst novincev«, ki smo ga mentorice priredile in je naravnan na starost 

otrok. 

Po krstu vsi glasno zauckamo. Poigramo se še različne banse v kateih vsi uživamo. Ko 

postane temno, je čas za vrnitev, zato prižgemo svetilke in pot pod noge do cilja,  kjer nas že 

pričakujejo starši. Med potjo si veselo prepevamo saj smo vsi veseli, malo utrujeni, a ponosni 

na naš podvig in na naše nove planince. 

Zadnji pohod smo organizirali v Modraže, kjer živi tudi prijateljica Jerca, ki nam z veseljem 

razkaže živali, ki jih ima doma. 

Otroci so bili navdušeni nad jahanjem ponija , katerega je vodil  Jercin  ati.  V začetku malo s 

strahom, nato z navdušenjem, ker so strah premagali.  Jercina mami je prinesla star kruh, da 

smo lahko hranili krave. Jeleni pa so se nas prestrašili in pobegnili. Jercina sestrica Judita pa 

nas je pogostila s pecivom.  Ob sončnem zahodu smo obiskali še pekarno, kjer pečejo domač 

kruh, s katerim nas Jercina mamica večkrat pogosti 

Rada bi dodala le še to, da sem srečna in ponosna , da imam velik privilegij da lahko delam to 

kar me osrečuje in s tem osrečujem moja mala srčeca, pa da mi starši zaupajo te svoje  male 

zaklade. 

 

Olga Kodrič in Maja Pivec, mentorici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CICIBANI  PLANINCI  IZ  VRTCA  MAKOLE 

 

V vrtcu Makole že več kot dvajset let aktivno deluje skupina CICIBANOV PLANINCEV, 

najprej pod okriljem PD Poljčane, sedaj pa že nekaj let pod domačim društvom  PD Makole. 

Male planince vodiva dve mentorici, ki sva si zadali cilj, da naše najmanjše navdušiva 

predvsem zato, da bodo naravo spoštovali in jo vzljubili. Z njimi ne osvajava velikih vrhov, 

saj imajo zato še čas. S pomočjo legend, ljudskega izročila… jih vodiva po naši bližnji 

okolici, saj se nama zdi prav, da najprej spoznajo naravne in kulturne znamenitosti domačega 

kraja. Imamo jim kaj pokazati: jamo Belojačo, slap Šošterco, razvaline v Starem gradu, kjer je 

nekoč stal grad Štatenberg, dvorec Štatenberg, cerkev svete Ane… 

Na pohod se odpravimo vsak mesec, dobimo pa se tudi na planinskih uricah. Naša hoja je 

prilagojena željam malih planincev – pogledamo si mravljišče, opazujemo polžka s svojo 

hišico, »rešujemo » deževnike… na vsakem pohodu si najdemo tudi čas za kakšno igrico ali 

bans. Čudno, ampak na pohodu pogosto srečamo lovca, gozdarja, zeliščarja ali čebelarja… ki 

nam vedno pove kaj zanimivega! 

Vsako leto se udeležimo tudi tridnevnega planinskega tabora na Boču. Letos je bil to že 

dvanajsti po vrsti. Na taboru se poleg dejavnosti kot je ples v pižamah, taborni ogenj, iskanje 

zaklada posvetimo tudi planinski šoli, ki je seveda prilagojena starosti predšolskega otroka. 

V letošnjem šolskem letu se je k cicibanom planincem vpisalo kar 43 otrok starih od 3 do 6 

let, kar pomeni, da se otroci, predvsem pa njihovi starši zavedajo, kako pomembno je, da se 

otroci čim več gibljejo v naravi. 

  

Še nekaj izjav otrok: 

»ZAKAJ SI RAD PLANINEC?« 

GAL, 5let: »Ker imam rad naravo, živali, rad opazujem.« 

BENJAMIN, 5 let: »Rad hodim.« 

VERONIKA, 5 let: »Rada poslušam šumenje vetra.« 

MAJA, 5 let: »Rada imam naravo in rada hodim.« (Majina risba spodaj) 

 

Irena Kamenšek, mentorica 
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