PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA
MLADINSKI ODSEK
Ulica Staneta Žagarja 2B
4240 RADOVLJICA

VSEBINSKO POROČILO MLADINSKEGA ODSEKA ZA LETO 2019
MLADINSKI ODSEK SESTAVLJAJO:
 OŠ Lesce in PŠ Begunje (64 otrok),
 OŠ Lipnica Ovsiše, Ovsiše (50 otrok),
 OŠ Radovljica Mošnje, Ljubno (38 otrok),
 Vrtec Radovljica (15 otrok),
 Samostojna skupina (6 otrok).
Znotraj teh skupin so otroci razdeljeni v manjše skupine glede na svojo fizično sposobnost.




V letu 2019 je bilo vpisanih 15 predšolskih otrok in 157 šolskih otrok ter 1 srednješolec,
skupaj 173 otrok.
Za mlade planince je na izletih skrbelo 11 planinskih vodnikov, 3 mentorice in 4
spremljevalci brez licence.

Vseh udeležencev na pohodih je bilo 1294, od tega 1130 mladih planincev in 164 odraslih
spremljevalcev.
Akcije in izleti v letu 2019





Izvedli smo 47 planinskih pohodov.
Dvodnevne priprave na Valvasorjevem domu za tekmovanje Mladina in gore. Dekleta so
utrdila teoretična znanja iz planinskih vsebin, praktične veščine iz prve pomoči in izdelavo
osnovnih vozlov.
Udeležba na državnem tekmovanju v Podnanosu. Dekleta so zasedla 16. mesto.
Dvodnevni zimski izlet Prvi počitniški vikend so nekateri planinci Mladinskega odseka
preživeli na dvodnevnem zimskem taboru. V soboto smo se povzpeli do Doma na Komni,
po krajšem počitku in nastanitvi v koči smo se odpravili do Planine na kraju. Razdelili smo
se v tri skupine. Prva je naredila snežni bivak, druga se je preizkusila v zaustavljanju s
cepinom, tretja pa je iskala lavinsko žolno. Planinci so se po določenem času zamenjali ter
tako preizkusili vse tri dejavnosti.
Naslednji dan smo se po zajtrku odpravili na pohod proti 2003 m visoki Lanževici. Dan je bil
prelep, temperature dokaj visoke, snežne razmere pa nam niso bile ravno naklonjene, saj je
bila pot pomrznjena in trda. Vodniki smo se zato odločili, da raje naredimo krožno turo čez
lepo Komno. Kljub temu, da smo spremenili cilj, smo vseeno zelo uživali in se naučili veliko
novega o gibanju v snežnih razmerah, predvsem pa varno in dobre volje prispeli v dolino.
Izlet smo zaključili z okusno pico in v večernih urah zadovoljni prispeli nazaj v Radovljico.
Izleta se je udeležilo petnajst otrok v spremstvu treh vodnikov.



Letni tabor
Mladinski odsek Planinskega društva Radovljica je organiziral planinski tabor, ki je potekal
od 7. junija do 9. junija v Planici. Tabora se je udeležilo 88 otrok in 11 vodnikov.
Med bivanjem v Planici so otroci odhajali na različne planinske pohode.
Že prvi dan smo se vsi sprehodili po dolini Tamar, starejši otroci so se povzpeli do slapu
Nadiža, prvega izvira Save Dolinke. Dan smo zaključili z nočnim pohodom do mokrišča
Zelenci, drugega izvira Save Dolinke.
Sobota je bila namenjena daljšemu planinskemu izletu. Najmlajši planinci so odšli proti
Ratečam in se povzpeli do Doma na Tromeji.
Zahtevnejši planinski pohod je izvedla najštevilčnejša skupina mladih planincev, ki se je v
dveh skupinah povzpela do Mojčinega doma na Vitrancu. Najzahtevnejši pohod na Malo
Ponco je izvedla najstarejša skupina. Pohodniki so uživali v lepih razgledih na vrhove okrog
Planice in Belopeških jezer.
V času tabora so planinci obnovili svoje znanje ali pridobili nova znanja na treh delavnicah.
Pri prvi pomoči je višja medicinska sestra Petra planince seznanila, kako se pri obisku gora
zavarujejo pred vročino, podhladitvijo, opeklinami ter piki žuželk in kač. Na delavnici
plezanja so pokazali svoje telesne spretnosti. Mlade umetnike med planinci je razveselila
delavnica slikanja na kamen. Najmlajši planinci pa so si ogledali vetrovnik in snežni tunel
Nordijskega centra Planica.
Sobotno popoldne so mladi planinci preživeli na orientacijskem pohodu. Razdeljeni v devet
skupin so hodili po opisani poti in reševali naloge. Po večerji so se družili ob nogometu, hoji
po elastiki oziroma 'slacklining' in obisku čutne poti, na kateri so z vsemi čutili zaznavali
zunanji svet.
Zadnji dan tabora je bil namenjen ogledu letalnice in ostalih skakalnic. Nekaj časa so si vzeli
za ogled mladih skakalcev in skakalk, ki so trenirali na otroških in mladinskih skakalnicah.
Starejša skupina planincev je izvedla še krajši pohod ob planiški letalnici, najmlajši pa so
v bližnjem gozdu izdelovali hišice za gozdne palčke. Po kosilu, razdelitvi majic in skupinskem
slikanju smo se poslovili z mislijo, da se naslednje leto ponovno srečamo na planinskem
taboru.



Strokovna ekskurzija
Sedem članov MO se je udeležilo tridneve strokovne ekskurzije v nacionalni park
Berchtesgaden.



Nagradni izlet na Triglav
Kot že vrsto let smo tudi letos odpeljali tri učenke na nagradni izlet na Triglav. Izlet je potekal po
predvidenem planu. Zjutraj smo odšli iz Vrat do Luknje, nato pa naprej čez Plemenice na vrh
Triglava. Po čudovitih razgledih, fotografiranju in počitku smo se spustili do Kredarice, kjer smo
prespali. Naslednje jutro smo pot nadaljevali čet Rž do Staničeve koče ter se za Cmirom spustili v
dolino Vrata.



Srednješolska skupina
Z novim šolskim letom smo poskusno ponudili vpis v srednješolsko skupino. Zaenkrat so včlanjeni
štirje planinci, ki redno obiskujejo izlete.



Prednovoletno srečanje je potekalo v OŠ Radovljica. Srečanje smo začeli s kratkim kulturnim
programom folklorne skupine, nato pa so otroci prisluhnili predavanju predstavnice s TNP-ja
Spoznaj kraljestvo zlatoroga. Otroke smo obdarili s sedalnimi podlogami.

Druge aktivnosti v okviru PD






Izpopolnjevanje za kopne razmere:
3 vodnice
Izpopolnjevanje za zimske razmere:
3 vodniki
Urejanje spletne strani:
1 vodnik
Udeležba na sejah UO:
2 vodnika
Nakup skupne opreme (8 čelad, 4 plezalni pasovi, 5 samovarovalnih kompletov,
enojna plezalna vrv 9,8 mm).
 Vsi udeleženci tabora so dobili majice.
 Otroke smo obdarili s sedalnimi podlogami.
 Nakup opreme za vodnike.



V letu 2019 smo člani Mladinskega odseka opravili 2.544 prostovoljnih ur.

PLAN MLADINSKEGA ODSEKA ZA LETO 2020











Izvedba 45 pohodov za mlade planince in 6 pohodov za srednješolce.
Skupne akcije: zimski tabor, letni tabor, prednovoletno srečanje, orientacija.
Sodelovanje na tekmovanju Mladina in gore.
Nagradni izlet na Triglav.
Nakup opreme za vodnike in mentorje MO.
Nakup skupne opreme.
Izobraževanje in izpopolnjevanje mentorjev in vodnikov.
Sodelovanje z društvom in ostalimi odseki.
Obnovitveni tečaj prve pomoči.
Strokovna ekskurzija za člane MO.

MOJCA BREZOVEC,
načelnica Mladinskega odseka PD Radovljica

