
MLADINSKI ODSEK 

Izleti in pobude v programu za leto 2012 
22.april Izlet za družine 
27.maj  Srečanje mladih va Vremščici 
7.-8. julij Dvodnevni izlet z ogledom Planinskega muzeja v Mojstrani 
25.- 30.julij Planinska šola na Planini pri Jezeru 
11.september Spominski pohod Bazoviških junakov 
16.oktober Orienteering 
23.oktober Družinski avtobusni izlet na Kanalski vrh 
13.november Martinovanje 
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Občni zbor, 16. marca 2012 

 

V nedeljo, 10. aprila se je začela izletniška sezona mladinskega odseka SPDT. Priredili smo 
avtobusni izlet v Bolnico Franja in Idrijo. Lepa skupina mladih družin se je peljala z avtobusom do 
bolnice Franja, kjer smo imeli voden ogled bolnice. Po kosilu iz nahrbtnika smo se peljali do Idrije, 
kjer nas čakal še organiziran ogled Antonijevega Rova. 

Od 27. junija do 2. julija 2011 je potekala enajsta izvedba Planinske šole na Planini pri jezeru nad 
Bohinjem, ki je namenjena osnovnošolski mladini. Glavni cilji planinske šole so spoznavanje 
narave, gibanje v njej - varna hoja v hribih in družabno življenje. Letošnjo skupino 23 otrok so 
spremljali štirje društveni vodiči. Med tednom smo hodili na izlete različnih težavnostnih stopenj, 
prosti čas pa smo izrabili za razne igrice v koči in v njeni okolici. Letošnja novost je bil obisk 
reševalcev iz Krima pri Ljubljani s psi. Navdušenim otrokom so prikazali in obrazložili kako poteka 
njihovo prostovoljno delo v pomoč vsem planincem. 

V nedeljo, 11. septembra so se tudi člani mladinskega odseka udeležili spominskega pohoda 
Bazoviških junakov. 

V soboto, 1. oktobra smo se člani odseka zbrali in se napotili do Solkana pri Novi Gorici. Cilj 
izleta je bil Sabotin. Pot je peljala najprej po novi kolesarski poti ob Soči nato pa po senčni strani na 
Sabotin. Pot nas je pripeljala skozi vojaške rove do koče na Sabotinu. Na vrhu smo si ogledali 
strelne rove iz prve svetovne vojne. Vračali smo se najprej po grebenu in nato po pešpoti s katere je 
bil krasen razgled na vse strani. 

V torek 11. oktobra je na območju Špotnega centra Gaje potekala 6. izvedba deželnega 
tekmovanja v orientacijskem teku pod pokroviteljstvom deželnega šolskega urada in ZSŠDI-ja. Na 
tekmovanje se je prijavilo skoraj 500 slovenskih šolarjev in dijakov v spremstvu učiteljev in 
profesorjev. Za osnovnošolce je bila predvidena približno 700 metrov dolga proga z 8 kontrolnimi 
točkami. Srednješolci so na malo daljših progah morali poiskati 12, višješolci pa l4 kontrolnih točk. 
Žal je med tekmovanjem prišlo do neljubega in nešportnega početja tekmovalne skupine 
višješolcev, ki je izmaknila in skrila oznako kontrolne točke, zaradi česar so se nekateri tekmovalci 
izgubili in le s težavo in zamudo našli pot do cilja. Zgodila se je tudi nesreča, kjer je šolar nerodno 
padel in si poškodoval komolec. Sodelovalo je 12 osnovnih šol, 6 nižjih in 4 višjih srednjih šol, med 
katerimi tudi šola iz Sežane. Najboljše uvrščene šole so bile osnovna šola iz Romjana, srednja šola 
S. Kosovel z Opčin in višja šola Zois. 

V nedeljo, 23. oktobra je potekal izlet za družine na Slivnico. Skupina približno dvajsetih mladih 
in manj mladih planincev smo se zbrali na Opčinah od kod smo se skupaj peljali do Cerknice. Tu 
smo pomalicali in se odpravili na pot. Po položni gozdni stezi in po travnikih smo se povzpeli do 
koče na Slivnici. Presenetila nas je krasna snežna odeja, ki nas je spremljala za dober del poti. V 
koči smo pojedli kosilo in se odpočili. Otroci so tudi naredili sneženega moža. Za tem smo se 
spustili v dolino in se kepali med potjo, kot v pravem zimskem času. Kot zaključek našega izleta 



smo se še peljali do vasi Dolenje jezero, kjer se nahaja Muzej Cerkniškega jezera. Vodič nam je na 
zanimiv način prikazal delovanje vodnega sistema presihajočega jezera in življenje ob njem. 

Letošnjo kostanjevo nedeljo smo preživeli na Gorjanskem. Zbrali smo se v nedeljo 13. novembra 
v društvu od kod se začenja zanimiva krožna pot, ki smo jo zaključili v prostorih društva, kjer je 
bila zabava ob peki kostanjev. 

Vse izlete mladinskega odseka SPDT so vodili člani društva. Ti so bili veljavni za pridobitev 
planinskih značk. Otroci so izlete vpisali v Planinske knjižice. Tudi letos smo podelili lepo število 
zlatih, srebrnih in bronastih značk. 

Še enkrat lepa hvala in športni pozdrav vsem. 

 


