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VSEBINSKO POROČILO MLADINSKEGA ODSEKA ZA LETO 2020
MLADINSKI ODSEK SESTAVLJAJO:
 OŠ Lesce in PŠ Begunje: 64 otrok/4 vodniki, 1 mentor in 1 spremljevalec (Barbara Bajželj,
Matic Wilewaldt, Suzana Jerebič, Martina Kolar, Mojca Kapus in Eva Vidic).
 OŠ Lipnica in PŠ Ovsiše: 31 otrok/2 vodnika, 2 mentorja in 1 spremljevalec (Mojca Brezovec,
Tončka Terlikar, Andreja Mašič Zupan, Lara Pavlič in Jaka Bohinc).
 OŠ Radovljica, Mošnje in Ljubno: 36 otrok/2 vodnika in 1 spremljevalec (Daniela Golob, Karin
Horvat Gros in Alja Štendler).
 Vrtec Radovljica: 10 otrok/1 vodnik in 1 mentor (Janja Urevc, Simona Vogrinec).
 Samostojna skupina: 3 otroci/1 vodnik (Domen Zupan).
 Srednješolska skupina: 4 otroci/1 vodnik (Mojca Brezovec).
Znotraj teh skupin so otroci razdeljeni v manjše skupine glede na svoje psihofizične sposobnosti.




V letu 2020 je bilo vpisanih 10 predšolskih otrok, 134 šolskih otrok ter 4 srednješolci, skupaj
148 mladih planincev.
Za mlade planince je na izletih skrbelo 10 planinskih vodnikov, 3 mentorji in 4 spremljevalci
brez licence.
Vseh udeležencev na pohodih je bilo 668, od tega 582 mladih planincev in 86 odraslih
spremljevalcev.

AKCIJE IN IZLETI V LETU 2020
 Izvedli smo 47 planinskih pohodov.
 Strokovna ekskurzija
Šest članov MO se je udeležilo tridnevne strokovne ekskurzije v predel Julijskih Alp. Iz Zadnjice
smo se povzpeli do koče na Prehodavcih, kjer smo prenočili. Naslednji dan so štirje člani prečili
Veliko Špičje do Koče pri Triglavskih jezerih. Kasneje so pot nadaljevali po Dolini Triglavskih
jezer čez Hribarice na Dolič. Dva udeleženca izleta sta od koče na Prehodavcih sestopila do
izhodišča Tumove smeri, po kateri sta se povzpela na Veliko Špičje in sestopila nazaj na
Prehodavce. Na Dolič, kjer smo vsi skupaj prespali, sta prišla čez Kanjavčeve police. Tretji dan
smo po mulatjeri sestopili v Zadnjico.
 Nagradni izlet na Triglav
Kljub raznim omejitvam nam je tudi letos uspelo izvesti nagradni izlet na Triglav. Nagrado so si
prislužili štirje mladi planinci, ki so v spremstvu dveh vodnikov odšli na streho naše dežele.
Zjutraj smo odšli iz Vrat do Luknje, nato pa naprej čez Plemenice na vrh Triglava. Po





občudovanju čudovitih razgledov, fotografiranju in počitku smo se spustili do Kredarice, kjer
smo prespali. Naslednje jutro smo pot nadaljevali po Tominškovi poti, ki nas je pripeljala na
naše izhodišče.
Srednješolska skupina
S septembrom smo združili srednješolsko in samostojno skupino, v katero je sedaj vključenih
devet dijakov. Glede na pozitivne izkušnje smo s septembrom tudi to skupino vključili v
sistem plačevanja preko položnic.
Dvodnevnega zimskega pohoda, letnega tabora in prednovoletnega srečanja zaradi
epidemije ni bilo mogoče izpeljati.
DRUGE AKTIVNOSTI V OKVIRU PD
 Urejanje spletne strani.
 Udeležba na sejah MO in UO.
 Nakup opreme za vodnike.
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Izvedba 30 pohodov za mlade planince.
Skupne akcije: letni tabor, prednovoletno srečanje, orientacija (dejavnosti so odvisne od
epidemioloških razmer oziroma ukrepov, povezanih z njimi).
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.
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