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UVODNIK
Blaž Lesnik

Vonj po šotorskem platnu, preprostost bivanja v 
naravi in z njo ter tisti znani občutek svobode, ki se 
najbolj izrazito pojavi proti koncu taborjenja: ti in 
podobni občutki so verjetno ostali v spominu vsako-
mur, ki je kdaj okusil radosti bivanja pod šotorom. 
In če so ostali v spominu, so to gotovo lepi spomini, 
povezani s pozitivno izkušnjo, saj negativne naši 
možgani selektivno izločijo. Človek rad deli lepe 
izkušnje: česar polno je srce, to usta govore – ali v 
našem primeru – to roke store: postavijo šotore, še 
prej pa napišejo razpis za planinski tabor.
A ko se iz udeleženca prelevimo v organizatorja, se 
kaj hitro znajdemo v nehvaležni vlogi – kje dobiti 
dovolj sredstev za izvedbo tabora, kako poskrbeti 
za družabnost, kaj če se bo kje zapletlo ali šlo nar-
obe na samem taboru, kako celiti rane domotožja 
pri najmlajših in kako pripraviti malo drugačen, 
potovalni tabor ali pa organizirati družinski planin-
ski teden pod šotori. O vsem tem pišemo v tokratni 
številki. Ker jo držite v rokah, predvidevam, da ste se 
s katerim od teh vprašanj že srečali ali pa se še boste, 
morda prvič prav to poletje. Lani so mladinski odseki 
po vsej Sloveniji organizirali več kot 70 taborov, na 
katerih je planinsko znanje in izkušnje nabiralo 2000 
udeležencev. Zgovorne številke pritrjujejo odločitvi 
uredništva, da pred novo sezono planinskih taborov 
pripravi tematsko številko s konkretnimi vprašanji, 
na katera smo poskušali najti konkretne odgovore iz 
prakse. Upamo, da nam je uspelo. In upamo, da bo, če 
boste (tudi) letos v vlogi organizatorja planinskega 
tabora, uspelo tudi vam.
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TABOR JE ZAKON! KAJ PA JE ZAKON?
Avtor: Damjan Omerzu

Sezona taborov se bliža, organizacijske priprave 
so v polnem teku. Če ste med odgovornimi, se 
verjetno pogosto znajdete v dilemi – kaj mora-
mo, kaj lahko in česa ne smemo. Taborjenje je 
večplasten projekt v naravi, njegov pravne določbe 
so razpršene po različnih vsebinskih področjih 
in se s časom spreminjajo. V tem prispevku bom 
poskušal izpostaviti nekatera bistvena področja, 
na katera moramo biti pozorni kot organizatorji.

Kam bomo zabili kline naših šotorov in kdo 
nas pri tem omejuje?
Potrebujemo ustrezen taborni prostor. Urejeni kam-
pi fi nančno večinoma niso sprejemljivi, zato navadno 
ciljamo na zasebno zemljišče. Ko ga najdemo, je treba 
seveda najprej stopiti v stik z lastnikom ali upravl-
javcem. (Če smo v dvomu, kdo je to, lahko brezplačno 
preverimo v spletni zemljiški knjigi portala e-sod-
stvo.) Z njim se uskladimo glede vseh bistvenih el-
ementov najema (termin, voda, elektrika, dostop, 
cena, odpovedni rok, kje lahko kurimo ogenj). S pred-
hodnim izčrpnim dogovorom lahko rešimo večino 
morebitnih zapletov. Priporočljivo je, da zaradi doka-
zljivosti in jasnosti sklenete vsaj nek pisni dogovor. 
V osnovi naj bi sledil klasični najemni pogodbi. Ta 
služi tudi kot dokazilo o porabi sredstev v društvu.
Za lastnikom mora svoje privoljenje podati tudi 
»oblast«. O potrebnih dovoljenjih lokalnega značaja 
se pozanimajte pri najemodajalcu, predhodnih 
taborečih in na lokalnem turističnoinformacijskem 
centru. Področja so po občinah različno urejena. 
Nekatere občine sprejmejo podrobne odloke in nji-
hovo izvajanje tudi nadzirajo, druge so bolj fl ek-
sibilne. V vsakem primeru se postopek začne z 
vlogo za izdajo soglasja za taborjenje v neki občini. 
Na odgovor lahko čakamo tudi več mesecev, zato 
jo je treba vložiti dovolj zgodaj. Idealno je, če vsa 
potrebna dovoljenja pridobimo še pred objavo raz-
pisa za taborjenje. Osebne izkušnje s tega področja 
so različne. Nekje smo odgovor dobili hitro, drugje so 
zaradi vloge iskali interpretacijo zakona o upravnem 
postopku in je bilo za njeno ugodno rešitev potreb-
nih več telefonskih klicev z naše strani. Nekatere 
lokacije zahtevajo tudi soglasje Zavoda za gozdove 
Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, Triglavske-
ga narodnega parka ali katere druge ustanove. O 
tem se je treba pozanimati. Triglavski narodni 
park ima obrazec objavljen na svoji spletni strani.

Soglasja so! Kako naprej?
Naslednji korak je objava razpisa oz. vabila na tabor. 
Prvotni namen je seveda spodbuditi zanimanje po-
tencialnih udeležencev. Vseeno naj korektno pred-
stavlja tabor otrokom in njihovim staršem. Poleg 
podatkov o društvu in vodji programa naj vsebuje 
tudi vsebino in obseg programa, pogoje za udeležbo 
in seznam obvezne opreme. S tem opravimo prvi del 
preventive, da ne bi zaradi nepoznavanja na tabor 
dobili udeležencev, ki za bivanje v gorskem svetu 
niso pripravljeni oz. motivirani. Morda ni odveč 
tudi podpis, da so starši seznanjeni z dejavnos-
tmi na taboru. Zaradi naravnanosti družbe, ki je 
vajena ponudb turističnih aranžmajev, so domala 
neizbežni podatki o višini stroškov, kaj ti zajemajo 
in kakšni so možnosti plačila, načini prevoza, roki 
za prijavo, odpovedni roki, pod katerimi pogoji se 
vrne tabornino. Del razpisa je tudi prijavnica, ki 
naj vsebuje nujne podatke udeležencev (ime, pri-
imek, datum rojstva, kontaktni podatki staršev). 
Podvrženi smo tudi zakonskemu varovanju osebnih 
podatkov, zato pripišite, da s podpisom privolimo v:
- obdelavo zbranih osebnih podatkov za potrebe 
vodenja evidence udeležencev,
- posredovanje podatkov Planinski zvezi Slovenije 
in Fundaciji za šport (če se prijavljate na razpis MK 
PZS),
- objavo fotografi j, posnetih na taboru, za namen 
promocije društva.

Četica je zbrana! Kako bomo potovali?
Odsvetujem prevoz otrok z lastnimi osebnimi av-
tomobili, voznik namreč odgovarja za udeležence. 
Izberimo avtobus ali uporabimo javni prevoz, če 
nam lokacija tabora to omogoča. Če za prevoz otrok 
uporabljamo kombi, mora ta ustrezati pogojem 
pravilnika o posebnih pogojih za vozila, ki prevažajo 
skupine otrok. Ta je bil sprejet na podlagi zakona o 
varnosti cestnega prometa. Pri prevozu je norma-
tiv tudi en polnoletni spremljevalec na 15 otrok.

Prispeli smo! Se lahko končno sprostimo?
Po prihodu moramo v roku 12 ur na najbližjo polici-
jsko postajo prijaviti začasno prebivališče taborečih. 
Prijava vsebuje: datum prihoda in odhoda, podatke 
o organizatorju taborjenja, osebne podatke vodje 
tabora, poimenski seznam z rojstnimi datumi in 
naslovi, lokacijo tabornega prostora, pri polnoletnih 
pa tudi številko in izdajatelja osebnega dokumenta. 
Ob odhodu se odjavimo. Občine imajo za turistično 

PLANINSKI TABORI
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bivanje na njihovem območju predpisane turistične 
takse, vendar za mladinske planinske tabore te 
ne pridejo v poštev. Na podlagi 27. člena zakona o 
spodbujanju razvoja turizma so učenci, dijaki in 
študenti ter njihovi vodje oz. mentorji, udeleženci 
vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepri-
dobitni podlagi organizirajo društva v okviru svojih 
rednih aktivnosti, plačila oproščeni. Poznavanje 
tega prihrani nekaj sto evrov v taborni blaga-
jni, zato začnite z vajo recitiranja prejšnjega stavka!

Kaj bomo na taboru počeli? 
Seveda želimo izvesti čim bolj pester program z 
različnimi dejavnostmi. Nevarnejše od nas zahtevajo 
pozornost, nekatere pa so celo izrecno urejene. Za-
vedati se moramo osnovnih pogojev, po katerih smo 
odškodninsko odgovorni: a) nastanek škode, b) nedo-
pustno ravnanje, c) vzročna zveza med nedopustnim 
ravnanjem in škodo, d) krivda (naklep ali malomar-
nost). Nesreče ne moremo v popolnosti izključiti, 
lahko pa zagotovimo, da vzrok ni naše nedopustno 
ravnanje. Verjamem, da utemeljevanje pomena var-
nosti pri gibanju v gorah ni potrebno. Tehnični vodja 
tabora naj bo vodnik Planinske zveze Slovenije, ki 
skrbi in je odgovoren, da se ture izvajajo v skladu z 
normativi, predvsem z vidika ustreznosti kategorij, 
števila vodnikov, potrebne opreme in prilagoditve 
ture sposobnostim udeležencev. Tudi orientacijsko 
tekmovanje naj bo prilagojeno sposobnostim in 
znanju tekmovalcev, izvedena naj bo predpriprava. Če 
bomo otroke odpeljali plezat, poskusimo zagotoviti 
inštruktorja športnega plezanja. Podobno so urejena 
tudi druga področja, npr. kopanje. Tu priporočamo 
urejena kopališča z zagotovljenim reševalcem iz vode. 
Če se želimo kopati drugje, potrebujemo osebo, uspo-
sobljeno za reševanje iz vode. Če takšne osebe ne naj-
demo v svojih vrstah, se obrnimo na lokalni plavalni 
klub. Morda nam priskoči na pomoč s svojim kadrom. 
Podobno velja za lokostrelstvo, rafting, čolnarjenje … 

Ali je taborniška romantika tudi pravno regu-
lirana?
Ogenj je zaščitni znak taborjenja, a vseeno smo pri 
njem omejeni. Lahko nas doleti denarna globa, če 
bomo spregledali prepoved kurjenja v naravi ali ig-
norirali razglašeno povečano požarno nevarnost. 
V vsakem primeru moramo upoštevati varnostne 
ukrepe za kurjenje. Potrebujemo tudi drva. Razum-
ljivo jih iščemo v okolici. Zakon o gozdovih dopušča 
neomejeno sprehajanje po gozdu ter nabiranje gozd-

nih plodov. Za podiranje dreves, rezanje grmičevja, 
nabiranje suhljadi in druge posege potrebujemo so-
glasje lastnika. Okoljevarstveno zavest, ki je eden 
temeljev naše organizacije, moramo izkazovati in 
tudi prenašati na mlade z dejanji. Skrbimo za mini-
malni vpliv na okolje. Za sabo pospravimo, smeti 
odvažamo na predpisan način, na ognjišče vrnemo 
kose zemlje s travo, ki smo jih prvotno odstranili. 

Verjamem, da je članek dal več vprašanj kot odgovorov. 
Kakšnega več najdete v priročniku Planinski tabori 
(Planinska založba PZS), naši dejavnosti soroden pa 
je tudi pravilnik o taborjenjih, ki ga je sprejela Zveza 
tabornikov Slovenije in je dostopen na njihovi spletni 
strani. Oba vira vključujeta nabor pravnih aktov, ki 
razjasnjujejo dodatne dilemo. Še več odgovorov pa pri-
nesejo večletne izkušnje izvajanja. Zato le pogumno!

Vedno pod budnim očesom 
Foto: Damjan Omerzu
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POŽARNA VARNOST NA PLANINSKEM 
TABORU 
Avtor: Rok Ušen

Rok Ušen je �lan PD Dobrovlje Braslov�e, ki 
je kot udeleženec planinskih taborov vrsto 
let nabiral izkušnje o dogajanju in potencial-
nih nevarnostih na taboru. Kot podpoveljnik 
PGD Braslov�e z gasilsko izobrazbo gasil-
ski �astnik jih je v tokratni številki predstavil 
skozi prizmo požarne in delno tudi poplavne 
varnosti na planinskem taboru. Njegovi na-
potki naj bodo v pomo� pri izvedbi planin-
skega tabora. 

Lokacije planinskih taborov so različne. Nekatere 
imajo določene posebnosti, kot so izrazitejši veter, 
pogosto deževje, daljša sušna obdobja … Dlje ko se 
na njih zadržujemo, večja je verjetnost, da se nam bo 
pripetila nevšečnost in se bomo morali nanjo prim-
erno odzvati. Včasih si lahko pomagamo sami, ka-
dar pa to ni mogoče, pokličemo na pomoč reševalce, 
gasilce, gorske reševalce ali katero od drugih 
služb, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja.

Najpomembnejši podatek, ki bi ga moral vedeti 
vsak organizator in vodja planinskega tabora, je, 
kam se obrniti po pomoč. V času priprav na pla-
ninski tabor si vzemite čas in obvestite lokalne 
gasilce, da boste nekaj časa prisotni na njihovem 
območju. Dogovorite se z domačim poveljnikom, 
da se prvi dan planinskega tabora oglasi in si ogleda 
vaš taborni prostor. Izmenjajte telefonske številke, 
da lahko v primeru potrebe z njim vzpostavite 
stik (npr. če zmanjka pitne vode, se boste morali 
za prevoz dogovoriti z domačim poveljnikom). 

Vaja evakuacije
Z vodstvom tabora se dogovorite, kako boste ukre-
pali v primeru izrednega dogodka. Pri načrtovanju 

ukrepov nam lahko pomaga tudi domači poveljnik. 
Najprej je treba določiti, kako boste vse udeležence 
planinskega tabora učinkovito obvestili o izrednem 
dogodku. Uporabite lahko kuhinjski zvonček. Dogo-
vorite se, da je znak za izredni dogodek neprekin-
jeno zvonjenje na omenjeni zvonec. Naslednji ko-
rak je določitev zbirnega mesta, kjer se ob znaku 
za izredni dogodek vsi zberete in preverite, ali so 
vsi prišli na dogovorjeno mesto. Primerno zbirno 
mesto je npr. vhod na taborni prostor. Zadolžite 
tudi nekoga, ki bo imel ob vsakem trenutku pri roki 
seznam prisotnih na taboru. Če z vami počitnikuje 
tudi kakšen starejši planinec, invalid ali zelo ma-
jhen otrok, določite člana vodstva, ki bo omenjenega 
poiskal in mu omogočil umik na varno. Naslednji 
korak je seznanitev udeležencev tabora s potekom 
evakuacije. Bistveni del vseh preventivnih aktivnosti 
je, da dejansko vajo evakuacije tudi izvedete. S tem 
boste preverili, ali so se udeleženci vaših usmeritev 
držali in če morate še kakšno stvar dodelati. Čeprav 
je verjetnost za požar ali kakšno drugo nevšečnost 
na planinskem taboru sorazmerno majhna, naj vam 
ne bo žal nameniti nekaj časa za vajo evakuacije. V 
primeru resnične situacije se vam bo trud poplačal.

Ročni gasilni aparati in požarne metle
Vsak, še tako velik ogenj se razvije iz plamenčka. 
S pravimi pripomočki lahko požar zatremo že na 
začetku. S požarnimi metlami učinkovito pogasimo 
požar trave in podrasti, ki bi nastal zaradi nepazljive-
ga kurjenja tabornega ognja. Tudi ročni gasilni apara-
ti so nepogrešljivi pripomoček na planinskem tabo-
ru. Z njimi lahko gasimo vse vrste začetnih požarov 
v šotorih, avtomobilih ali na drugih objektih plan-
inskega tabora. Na deklaraciji aparata je navedeno, 
kaj lahko z njim gasimo in kako se aparat uporablja. 
Pomembno je, da so bili aparati pregledani in ustrez-
no servisirani. Če katerega od obeh rekvizitov nimate, 
se za rešitev obrnite na domače gasilsko društvo.

Taborni ogenj
Vsako odprto kurišče predstavlja potencialno ne-
varnost. Pri izbiri lokacije kurišča je pomembno, 
da upoštevamo njegovo oddaljenost od šotorov 
in od gozda, ki je odvisna od tega, kako močno in 
kam piha veter ter kako suho je podrastje. Določite 
mesto, kjer bo kurišče nedvomno dovolj odmakn-
jeno od vseh gorljivih snovi, iz njegove neposredne 
okolice odmaknite vse podrastje in ga po možnosti 
založite s kamenjem. Kup drv zložite dovolj trdno, 

Taborni ogenj – ne le čar 
planinskega tabora, tudi 

potencialna nevarnost. 
Foto: Manca Čujež

P L A N I N S K I  T A B O R I
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Namesto v naravo ga lahko vržemo v plastenko 
z vodo in ga nesemo nazaj v dolino. Ob tem naj 
spomnim tudi na odvrženo stekleno embalažo, ki 
lahko v sušnih obdobjih predstavlja vzrok za nas-
tanek požara. Sončni žarki, ki svetijo skozi steklo, 
lahko povzročijo, da se vname suho podrastje. 

Bakle, sveče in druga svetila
S svetili moramo ravnati skrbno in premišljeno, saj 
poleg svetlobe oddajajo tudi toploto. Če plamen 
preveč približamo gorljivi snovi, lahko povzročimo 
požar. V bakle nalivajmo samo vnetljive tekočine, ki 
jih je predpisal proizvajalec (npr. petrolej). Ob uporabi 
bencina se bakla lahko spremeni v smrtno nevaren re-
kvizit. Vedno naj velja, da še tako majhnega ognja, kot 
je goreča namizna sveča, ne puščajmo brez nadzora. 

Ob koncu bom na kratko omenil še opekline. 
Če smo si opekli del telesa, je najpomembneje, 
da opečeni del hladimo pod tekočo vodo, ki naj 
ima okoli 15 stopinj. Ohlajevanje moramo začeti 
čim prej – najbolje v manj kot 15 minutah po nas-
tanku opekline –, ohlajevati moramo vsaj 15 minut 
oz. tako dolgo, da mine pekoča bolečina. Vsako 
opeklino takoj po hlajenju sterilno prekrijemo 
in opečenemu zagotovimo obisk pri zdravniku. 
Pa srečno!

Če se pripeti nesreča, nemudoma pokličite 
telefonsko številko 112 – regijski center za 
obveščanje. V nujnih primerih ne izgubljajte 
časa z iskanjem telefonske številke poveljnika 
ali znanca, ki mogoče pozna kakšnega gasilca, 
odločajo lahko sekunde. Operater regijskega 
centra za obveščanje bo odločil, katera služba 
vam bo lahko najučinkoviteje in najhitreje 
pomagala. Ob klicu vedno sporočimo, KDO 
kliče, KAJ se je zgodilo, KJE se je zgodilo, 
KOLIKO oseb je poškodovanih ali ogroženih, 
in odgovorimo na dodatna vprašanja, ki nam 
jih zastavi operater. Nikoli ne prekinemo klica 
sami, to storimo šele, ko nam dovoli operater. 
Vedno naj velja pravilo, da v primeru nastanka 
požara ukrepamo v naslednjem vrstnem redu 
– opozori na požar druge udeležence, umakni 
se na varno, pokliči 112 in povej, da potrebuješ 
pomoč gasilcev, šele nato začni gašenje, če lahko 
to storiš varno.

da se med kurjenjem ne bodo podrla, saj lahko 
goreči deli poškodujejo taboreče (opekline, udar-
nine …). Med kurjenjem mora nekdo nadzorovati 
dogajanje v okolici ognja. Vsaka odvržena privita 
plastenka ali, še huje, embalaža pod pritiskom (raz-
ni dezodoranti in razpršila proti klopom) izzove 
manjšo eksplozijo. Goreči deli lahko nenadzorovano 
odletijo med prisotne. Ob koncu je treba kurišče 
dokončno pogasiti – bodisi ga zasujemo z zemljo 
bodisi polijemo z vodo. Tako se lahko mirno odpra-
vimo spat, ne da bi obstajala možnost, da nenadni 
veter raznosi goreče dele v šotore ali bližnji gozd. 

Plinska jeklenka
Njena uporaba v kuhinji je ob upoštevanju varnos-
tnih predpisov varna. Pri postavljanju kuhinje je 
treba predvideti mesto, kje bo stala jeklenka v upo-
rabi in kje bodo shranjene preostale, ki jih imamo 
na zalogi. Pomembno je, da plinske jeklenke stojijo 
pokonci in da jih zavarujemo pred padci. Prostor, 
kjer jih shranjujemo, mora biti zračen – najbolje, da 
v šotoru odpremo sprednja in zadnja vrata, s čimer 
zagotovimo zadosten pretok zraka. Pred menjavo 
vedno preverimo, da je ventil zaprt. Vedno upo-
rabljamo neiskreče orodje. Ob vsaki menjavi zamen-
jamo tesnilo, na koncu pa preverimo tesnjenje. Z 
gobico za umivanje posode natremo milnico okoli 
ventila, ga odpremo in opazujemo, če kje nastajajo 
mehurčki. Če jih ni, smo jeklenko uspešno zamenjali. 
Plinske jeklenke namestimo tako, da mimo njih ne 
hodijo nepooblaščeni, niti ne smemo dopustiti, da bi 
z njimi lahko upravljal kdorkoli. Zavedati se mora-
mo, da nenadzorovano puščanje plina v zrak (npr. 
odprt ventil, poškodovana cev) predstavlja nevar-
nost za prisotne v prostoru. Ob primerni mešanici 
plina in zraka lahko najmanjša iskrica povzroči ek-
splozijo plina (NE jeklenke, kot nekateri zmotno 
mislijo). Če slišimo, da iz jeklenke uhaja plin (slišimo 
šumenje, vonjamo plin), zapremo ventil na vrhu in 
takoj odstranimo prisotne iz šotora. Odpremo vsa 
vrata in okna ter počakamo, da se šotor prezrači. 
Poškodovane jeklenke ne smemo več uporabljati. 

Cigaretni ogorki in steklena embalaža
Odvržen cigaretni ogorek je pogost vzrok požarov. 
Če ga že odvržemo, se prepričajmo, da je res ugas-
nil. Če imamo možnost, ga polijmo z vodo ali pa ga 
pokrijmo z zemljo. Kadar dolgo časa ne dežuje in je 
razglašena velika požarna ogroženost, ne smemo 
odmetavati ničesar, kar bi lahko povzročilo požar. 
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KJE PA NAS GOJZAR ŽULI?
Pripravili: Ana Suhadolnik in Manca �ujež

Planinski tabor je rde�a nit tudi v »gojzarju«. O 
organizaciji in promociji tabora, domotožju, 
krizni komunikaciji in delitvi na skupine na 
taboru ter ceni taborjenja so spregovorili 
Lu�ka Kokole (PD Zagorje), Matej Ogorevc 
(PD Domžale), Andrej Novak (PD Snežnik Il-
irska Bistrica) in Majda Pagon (PD Tolmin).

V zgodnjo organizacijo tabora spada tudi 
promocija. Kdaj začnete promovirati tabor in 
s čim otroke privabljate nanj? Kako starše sez-
nanite z vsemi potrebnimi informacijami glede 
programa ter načina življenja in organizacije 
na taboru?
Lučka: Tabor začnemo promovirati maja – z 
zgibankami in plakati po šolah, objavljen je v 
zgibanki poletnih dejavnosti Društva prijateljev mla-
dine, na lokalnem televizijskem kanalu in radijski 
postaji pa predvajajo oglas. V tednu pred poletnimi 
počitnicami imamo še predstavitve po šolah. Za do-
datne informacije se lahko zainteresirani obrnejo 
na mentorice po šolah ali neposredno na nas, na 
priložene telefonske številke in elektronske naslove, 
ter povprašajo v prostorih PD, kjer je prav tako na vol-
jo tudi zgibanka in oddaja prijavnice. Pred taborom 
imamo informativni sestanek za starše, kjer izvedo 
še dodatne podrobnosti o taboru in opremi. Takrat 
spoznamo tudi nove udeležence in se informira-
mo o njihovih morebitnih težavah (zdravila …).
Matej: Planinske tabore oglašujemo praktično vse 
leto. Pri tem nam pomagajo tudi zadovoljni udeleženci 
pravkar končanih. Če se čez leto o taboru govori pred-
vsem na izletih, v šolah in med prijatelji na ulici, se 
mladinski odsek začne pripravljati nanj z izdajo pri-
javnice oz. razpisa, ki se razdeli med otoke v šolah, 
objavi na spletnih straneh planinskega društva in na 
facebook profi lu mladinskega odseka. Staršem otrok, 
ki zaradi različnih vzrokov ne morejo obiskovati pla-
ninskega krožka (živijo v drugem kraju …), pošljemo 
kar obvestilo po elektronski pošti. Poslužujemo se 
tudi objav na spletnih straneh s planinsko tematiko.
Andrej: Tabor promoviramo vse leto na izletih 
za šolske otroke, intenzivneje pa začnemo aprila. 
Pripravimo spletno stran s podrobnejšimi infor-
macijami, stalnim udeležencem pošljemo zgibanke 
in spremne dopise, tabor oglašujemo tudi v loka-
lnih časopisih in na družabnih omrežjih, vodniki 
opravijo kratke predstavitve planinskega tabora 
tudi po osnovnih šolah. Predvidoma konec junija v 

sklopu zaključka planinskega krožka na osnovni šoli 
organiziramo Planinsko noč, katere cilj je, da otroci 
»preizkusijo« planinski tabor. Mentorice v sodelo-
vanju z vodniki in mladinskimi voditelji postavijo 
šotore, pripravijo večerjo, odidejo z otroki na krajši 
nočni pohod, večer pa končamo ob tabornem ognju. 
Starše o taboru informiramo z zgibankami s pri-
javnico in podrobnejšimi informaciji o taborjenju. 
Dodatne informacije objavimo tudi na spletni stra-
ni, pred taborom pa pripravimo sestanek za starše, 
v katerem podamo konkretne informacije o taboru. 
Majda: PD Tolmin vsako leto izda promocijsko 
zgibanko, v kateri je tudi termin poletnega tabo-
ra. Otroke že na pomladnih izletih seznanjamo, 
v kateri koči bo tabor in katere vrhove bomo os-
vojili. Nekateri učenci tabor obiskujejo že več let in 
vabijo tudi prijatelje. V začetku junija dobijo raz-
pis za tabor in se morajo takoj prijaviti, saj imamo 
omejen vpis (30 otrok, izjemoma 35). Starši nam 
zaupajo in ne postavljajo nepotrebnih vprašanj.

Najmlajši udeleženci tabora in novinci imajo 
pogosto domotožje. Po pogovoru s starši po 
telefonu lahko postanejo dobre volje ali pa jih 
še bolj pogrešajo. Poleg tega lahko obiski na 
taboru vzbudijo domotožje pri drugih otrocih. 
Kako rešujete takšne situacije? Ali sploh pride 
do njih? So klici domov oziroma obiski sorod-
nikov na vašem taboru dovoljeni? 
Lučka: Domotožje najprej rešujemo s pogovorom, 
tudi s kakšno igro, da se udeleženec malo zamoti, 
če to ne pomaga, pa se po pogovoru s starši dogo-
vorimo, da pridejo ponj. Domotožje je po naših 
izkušnjah povezano z vklopom otroka v družbo. Da 
bi se lažje vklopil, se poslužujemo družabnih iger. 
Obiski so pri nas dovoljeni, starši tako lahko obiščejo 
svoje otroke, vendar ne smejo motiti programa. 
Ker drugim otrokom obiski vzbudijo domotožje, jih 
poskušamo v tem času preusmeriti k igram. Klici 
domov so na taboru dovoljeni med 19. in 20. uro. 
V času mobitelov je težko preprečiti, da jih otroci 
ne bi uporabljali, vendar le toliko časa, kot drži ba-
terija (večina z baterijo varčuje). Starši jih lahko 
ob dogovorjeni uri pokličejo tudi na naše telefone.
Matej: Domotožje lahko med mlajšimi udeleženci 
preraste v pravo kugo. Težav se lotimo posamično, 
saj se vsak otrok drugače odzove, predvsem pa jih 
poskušamo zaposliti, tako da nimajo niti časa niti 
želje misliti na dom. Čez dan se to odlično obnese, 
težava nastane, če zvečer ne zaspijo takoj. Po na-
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Heterogenost skupin 
pri družabnosti in 

tekmovalnih izzivih 
spodbuja timski 

duh, prijateljstvo in 
medsebojno pomoč 

za skupno dosego 
cilja. 

Foto: Manca Čujež

Rubrika je namenjena iskanju konkretnih odgovorov na vprašanja, s ka-

terimi se pri svojem delu sre�ujejo mladinski voditelji in mladinski delav-

ci. Bralci ste lepo vabljeni k odgovarjanju in zastavljanju vprašanj.

vadi se najprej pogovorimo s starši, da nam svetu-
jejo, kako ravnati. Večkrat jim omogočimo tudi klic 
domov, a le s telefona članov vodstva. Uporaba tele-
fonov na taboru ni dovoljena, če pa koga vseeno 
zalotimo s telefonom, mu ga vzamemo in na koncu 
tabora vrnemo. Tudi obiski so nezaželeni, čeprav 
to starši marsikdaj popravijo s pekačem domačih 
dobrot. A vendarle se stvar rada še poslabša, tako 
pri kritičnem otroku kot pri njegovih prijateljih.
Andrej: Obiskov sorodnikov in staršev na taboru 
ne dovolimo, saj težimo k temu, da bi otrokom 
privzgojili tudi nekaj samostojnosti, predvsem 
pa obiski predstavljajo moteč dejavnik v poteku 
programa. S starši smo dogovorjeni, da lahko ob 
določeni uri pokličejo otroke na telefon vodje pos-
amezne skupine. Če presodimo, da bi s klicem 
domotožje pri otroku še dodatno povečali, otroku 
samo sporočimo, da so ga starši poklicali. Pogosto 
opažamo, da predvsem starši pogrešajo svoje otroke 
in ne obratno, saj imajo otroci na planinskem taboru 
zapolnjen program in na domotožje niti ne pomis-
lijo. Pred taborom starše sicer opozorimo, da otroke 
pripravijo na njihovo odsotnost, vendar opažamo, 
da starši pogosto začnejo pogovor z otrokom z 
retoričnim vprašanjem »Ali me kaj pogrešaš?«, 
čemur potem skoraj vedno sledijo solze pozno v noč. 
Majda: Na tabor ne nosimo telefonov in tudi starši 
lahko samo v nujnih primerih pokličejo vodjo tabo-
ra ali v kočo. Tudi domov pokličemo samo v nujnih 
primerih. Obiskov ne priporočamo, jih pa ne pre-
povedujemo. Vsak dan imamo pohod, popoldne pa 
delo po skupinah, zato bi obiski lahko bili moteči.

Z organizacijo tabora prevzemate tudi odgov-
ornost ob morebitnih nesrečah oziroma nepri-
jetnih okoliščinah, ko je treba ohraniti trezno 
glavo. Imate vnaprej dogovorjeno, kdo pri vas 
prevzema krizno komunikacijo oziroma kako 
ohraniti mirne živce in težavo kar najhitreje 
rešiti? Primer je lahko napad os v taboru.
Lučka: Za posredovanje v primeru nesreče je pri 
nas zadolžena in odgovorna medicinska sestra in 
pa vodniki, ki imajo izkušnje iz prve pomoči in 
so v bližini. Tehnični vodja pri nas pa je zadolžen 
tudi za poznavanje poti do najbližjega dežurstva.
Matej: Za takšne primere nimamo vnaprej določenih 
vlog med vodstvom, ker se dobro poznamo in vemo, 
kdo se v takšnem položaju najbolje znajde in kdo ima 
največ izkušenj in znanja. Imeli smo že primer več 
osjih pikov na izletu, ko je otrok odkril osje gnezdo, 
medtem ko je šel lulat. Na srečo nihče od pičenih 
ni bil alergičen na osje pike. Starši pa morajo že ob 
prijavi otroka na tabor prinesti tudi zdravniško 
potrdilo z opisanimi zdravstvenimi težavami 
otrok. Če ga zdravnik brez plačila noče podpisati, 
ga lahko napišejo tudi sami. Za seznanitev s tem 
je odgovoren vodja skupine na taboru, ki poskrbi 
tudi za redno jemanje zdravil, če je to potrebno.
Andrej: Morebitno krizno komuniciranje je v pris-
tojnosti vodje tabora, ki se v takšnem položaju 
poveže tudi z drugimi člani vodstva. Na našem 
taboru imamo srečo, saj so ves čas prisotni gorski 
reševalci, ki imajo bogate izkušnje. Nekatere scenari-
je, kot so npr. neurja, napad živali na pašniku, napad 
os na otroka z alergijo na osji pik, pik kače, nevarnost 
udara strele … predebatiramo s člani vodstva tabora 
na sestankih pred in med taborom. Dogovorimo se 
za točno določen scenarij, kako se bomo odzvali v 
posamezni situaciji, katere naloge bo kdo prevzel, 
kako bomo izpeljali evakuacijo otrok ob morebitnem 
silovitem neurju, kdo bo zadolžen za pregled, ali so 
vsi šotori prazni … Zavedamo se, da vseh stvari ni 
mogoče predvideti, vendar se trudimo, da jih kar 
se da veliko, in tudi tako izboljšamo varnost vseh. 
Majda: Na naših taborih je vedno prisotna medicin-
ska sestra in zanesljivi vodniki, ki hitro rešijo vse 
težave. Vsi pa skrbimo za red in dobro počutje. Krizno 
komunikacijo izvede vodja tabora, če pa je potrebna 
komunikacija z zdravnikom, je to naloga medicinske 
sestre. Do zdaj smo imeli primer astmatičnega napada 
zaradi pršic, primer alergije na čebelji pik, zlom roke, 
močan udarec v prst, visoko temperaturo, bruhanje …
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Tabori so večinoma namenjeni osnovnošolcem, 
a je med najmlajšimi in najstarejšimi velika 
starostna razlika. Kako so na vašem taboru 
udeleženci razdeljeni v skupine, kako po 
šotorih in kako za na ture? Kako povezujete 
mlajše udeležence s starejšimi?
Lučka: Pri nas so tako po šotorih kot na turah razdelje-
ni v dve skupini: mlajšo in starejšo. Seveda ustrežemo 
tudi kakšni želji. Pri predavanjih, igrah, orientaciji in 
pomivanju posode so otroci razdeljeni v enako močne 
skupine: en ali dva starejša in nekaj mlajših. S tem 
nekako poskrbimo, da so skupine enako močne na 
tekmovanjih, pa tudi da starejši popazijo na mlajše …
Matej: Osnovnošolce štejemo kot udeležence, 
srednješolce, imenujemo jih mladinci, pa že pora-
bimo za pomoč pri izvedbi programa. Veliko večino 
udeležencev predstavljajo osnovnošolci, ki jih razde-
limo v več skupin. Prej smo imeli starostno homo-
gene skupine, lani pa smo poskusili s heterogenimi. 
Dobro se je obneslo, moramo pa se še privaditi nove-
mu sistemu, da bomo lahko bolje izkoristili prednosti 
takšne sestave skupin. Tu mislim predvsem na pomoč 
starejših pri delovanju skupine in pri raznih opravilih 
v taboru (pomivanje skupne posode, priprava nahrbt-
nika, nabiranje drv za taborni ogenj itd.). V skupine 
jih razdeli vodstvo, po navadi kar sam vodja tabora, 
medtem ko se otroci sami odločijo, s kom si bodo de-
set dni delili šotor. Na razpolago imajo savice in neke 
podobne, sicer češke, šotore. Število otrok v šotoru je 
odvisno od števila udeležencev. Zadnja leta, ko smo 
imeli tabore polno zasedene, so spali po trije v en-
emu, drugače lahko tudi po dva. Vodstvo spi v iglujih.
Andrej: V skupine in za na ture udeležence razde-
limo v skladu z njihovimi izkušnjami, fi zično močjo 
in starostjo. Poskušamo oblikovati kar se da homo-
gene skupine, velike največ osem oseb. Po šotorih 
otroke razdelimo na podlagi skupine in starosti, 
ločeno po spolih. Na turah izvajamo program za 
najmlajše, za srednje izkušene in za najizkušenejše, 
vse druge dejavnosti potekajo za vse udeležence sku-
paj. Tako pri družabnih in športnih igrah, orientaciji, 
štafetah in drugem družabnem programu sodelujejo 
vsi udeleženci, skupine pomešamo in uravnotežimo, 
da so medsebojno enake. Znotraj skupine in med sk-
upinami poskušamo razvijati timski duh, prijateljst-
vo in medsebojno pomoč za skupno dosego cilja. 
Majda: Za pohode učence razdelimo v dve sku-
pini – starejšo in mlajšo. Po sobah so razdelje-
ni po spolu. Skupaj so tudi po starostih in pri-
jateljstvih. Mentorice spimo v sobah z mlajšimi. 

Starejše deklice pomagajo pri pregledih in ure-
janju sob, fantje pa pri pripravah tabornega ognja. 

Cena planinskega tabora je za marsikaterega 
starša odločilnega pomena. Kako določate 
ceno tabora za udeležence? Ponujate družinski 
ali kakšen drugačen popust? Koliko stane vaš 
letošnji poletni planinski tabor (in kako dolgo 
traja)?
Lučka: V ceno tabora so vključeni stroški hrane, 
opreme za izvajanje delavnic, zavarovanja otrok, av-
tobusni prevoz … Poskrbimo, da za razliko poskrbijo 
sponzorji. Če iz iste družine prihaja več udeležencev, 
imajo popust. Letošnji tabor traja sedem dni in stane 
110 evrov, 80 evrov za drugega otroka iz iste družine. 
Matej: Cena tabora je zadnja štiri leta 150 evrov na 
osebo. Plačilo je možno na dva obroka oz. tri, če se pri-
javijo trije otroci iz iste družine. Mladincem, ki so se 
na taboru izkazali s svojim delom, po taboru vrnemo 
polovico tabornine, drugih ugodnosti ne nudimo. 
Andrej: Popust omogočamo, kadar se iz ene družine 
prijavi več otrok, v primeru slabših gmotnih razmer 
pa na podlagi prošnje znižamo ceno taborjenja na za 
udeleženca sprejemljivo raven. Za vse je omogočeno 
plačilo v več obrokih. Trudimo se, da cena taborjenja 
zajema vse stroške izvedbe programa (prevozi, nas-
tanitev, prehrana v taboru in za na ture, vstopnine, 
spominske majice, organizacijo tabora … ), zato otro-
ci na taboru načeloma ne potrebujejo gotovine. Cena 
letošnjega osemdnevnega taborjenja znaša 140 evrov.
Majda: Cena tabora je cena polnega penziona, 
pomnožena s številom dni, zavarovanje, majica, pre-
voz z avtobusom in tovorno žičnico, DVD … Letošnji 
tabor stane 130 evrov (5 dni v koči pri Krnskih jezerih). 
Stroške za vodnike in mentorice krije PD Tolmin.
Planinski tabor je krona celoletnega planinskega 
udejstvovanja in ena najbolj priljubljenih metod 
dela z mladimi. Bolj se skoraj težko približamo po-
slanstvu naše organizacije – planinstvo kot način 
življenja. Tabor se razlikuje od redne dejavnosti, kjer 
si navadno poskušamo odtrgati košček časa in med 
vsemi aktivnostmi nekaj ur, morda en dan posvetiti 
goram. Mladi se vedno znova nanj vračajo predvsem 
zaradi prijateljskih vezi, ki se stkejo v tednu skup-
nega bivanja. Mnoge vzbrstijo same, pri drugih ima 
pomembno vlogo vodstvo s svojo energijo, predanos-
tjo in ne nazadnje dobro pripravljenimi aktivnos-
tmi, tudi takšnimi, ki jih med letom ne izvajamo. 

KJE PA NAS GOJZAR ŽULI?
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IMPROVIZIRANA PRSNA NAVEZAVA ZA 
OTROKE
Pripravil: Matjaž Šerkezi

S pomočjo tri- do štirimetrskega najlonskega traku 
lahko hitro in preprosto izdelamo improvizirano prs-
no navezavo, ki jo uporabimo na planinskih poteh, 
kjer je zaradi narave terena in poti povečana možnost 
otrokovega padca. Takšna improvizacija in način 
varovanja sta boljša od držanja za roko. Otrok ima 
več svobode gibanja, hkrati pa se uči samostojne hoje. 

1. Trak položimo okrog otrokovih prsi. En del traku 
naj bo daljši in bo pozneje služil kot varovalna vrv, 
drugi del pa ravno toliko dolg, da lahko iz njega na-
redimo prsno navezo.

2. Na daljšem koncu traku naredimo zanko.

3. Skozi zanko potegnemo krajši konec traku.

4. Krajši konec traku sprevržemo oz. potegnemo čez 
zanko. Dobimo t. i. najlonski vozel. Vozla še ne zat-
egnemo.

5. Krajši konec traku speljemo čez otrokovo ramo, ga 
spredaj prekrižamo z delom traku, ki objema otrok-
ove prsi, in vrnemo čez drugo otrokovo ramo.

6. Krajši konec traku vpletemo v najlonski vozel, in 
sicer tako, da sledimo daljšemu koncu traku (z vple-
tanjem začnemo na strani, kjer daljši konec traku 
izhaja iz vozla in mu sledimo).

7. Krajši konec traku zaključimo z varovalnim vozlom 
okrog varovalnega dela traku (daljšega dela traku).

8. Daljši konec uporabimo za varovanje. Traku si NE 
ovijamo okrog zapestja ali pripenjamo na telo.

OPOZORILO: Ta način varovanja ni primeren za 
zahtevne poti in ne more nadomestiti plezalnega 
pasu. Je zgolj prijaznejši način vodenja od držanja za 
roko!

Vir: Christian Damisch, Jakob Kalas, Sybille Kalas: 
Abenteuer Bergnatur, Spot Seminare, Alpine-Päda-
gogik Seminare 2011 (Alpenvereinsjugend), OEAV 
2011 (str. 20). 
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DRUŽABNOST NA PLANINSKEM TABORU
Pripravili: Ana Suhadolnik, Tina Arh, Uroš Kuzman, Nuša Verdev

Planinski tabor je krona celoletnega planinskega 
udejstvovanja in ena najbolj priljubljenih metod 
dela z mladimi. Bolj se skoraj težko približamo po-
slanstvu naše organizacije – planinstvo kot način 
življenja. Tabor se razlikuje od redne dejavnosti, kjer 
si navadno poskušamo odtrgati košček časa in med 
vsemi aktivnostmi nekaj ur, morda en dan posvetiti 
goram. Mladi se vedno znova nanj vračajo predvsem 
zaradi prijateljskih vezi, ki se stkejo v tednu skup-
nega bivanja. Mnoge vzbrstijo same, pri drugih ima 
pomembno vlogo vodstvo s svojo energijo, predanos-
tjo in ne nazadnje dobro pripravljenimi aktivnos-
tmi, tudi takšnimi, ki jih med letom ne izvajamo. 

Za tabore so značilne skupine, v katerih je mogoče 
vzpostaviti zelo intimni, a hkrati kolektivni duh. 
Prilagoditi se moramo posamezniku na eni in ce-
loti na drugi strani. Vsaka naključno združena sk-
upina ljudi, bo – še posebej kadar se ne poznajo na-
jbolje – šla skozi faze razvoja. V obdobju rojevanja 
so posamezniki sprva negotovi in sramežljivi. Vsi 
poskušamo najti svoj prostor, navezati stik, se pred-
staviti. Najdejo se tudi taborni pavlihe, ki vseskozi 
vzbujajo pozornost. Kot voditelji moramo poskrbeti 
za jasna navodila in dajati enake možnosti vsem. De-
javnosti ob začetku taborjenja naj ne izpostavljajo 
posameznikov in jih spravljajo v neroden položaj, 
možnost konfl iktov naj bo čim manjša. Pogoste na-
pake so: da se usmerimo predvsem v dialog z otroki, 
ki so povratniki na tabor, na drugi strani pa novince 
puščamo zapostavljene; da pozabimo na uvodno raz-
bijanje ledu; da ne poskrbimo za disciplino med pred-
stavljanjem; da izberemo aktivnosti, rezultat katerih 
je posmeh skupine enemu ali nekaj udeležencem. 
Po dnevu, morda dveh, sledi obdobje oblikovanja. 
Obnašanje postane bolj sproščeno. Počasi dobiva-
mo realno podobo o taborečih. V tem obdobju se 
pokažejo njihove sposobnosti, rodijo se neformalni 
vodje, ustvarijo se podskupine. Nemogoče je zatreti 
vsa trenja. Tudi aktivnosti naj bi spodbujale tekmov-
alnost, na drugi strani pa naj bo dovolj dejavnosti 
za sproščanje energije in zakrčenosti, ki nastane 
zaradi morebitnih frustracij ob neuspehih. To je zelo 
pomembno obdobje, morda najtežje. Nevarno je, da 
v njem obtičimo in se domov vrnemo nepotešeni. 

In kako vemo, da smo bili uspešni? Oblikuje se 
občutek »MI«! Prešli smo v obdobje utrjevanja, 
poveča se sodelovanje. Udeleženci so pripravljeni 
izražati svoje mnenje, prevzemati odgovornost, 

delovati tudi v krogu ljudi, ki niso njihovi najboljši 
prijatelji. Izbira aktivnosti jim mora to svobodo 
omogočati (zahtevnejši izleti, orientacijska de-
javnost, bitka talentov). Oseba, ki na tabor pride šele 
zdaj, je že zamudila vlak, da bi postala del skupine. 
To velja tudi za vodnike prišleke; lahko so izvajalci 
neke dejavnosti, vendar otroci do njih ne bodo čutili 
povezanosti. Socialna nadgradnja te faze je ob-
dobje zrelosti. Za voditelja je to dosežek najvišje 
vrednosti, ki se ti posreči le nekajkrat v življenju. 
Pri udeležencih zaznaš občutek pripadnosti, osebni 
konfl ikti postanejo preteklost. V ospredju je skupi-
na, voditelj ni več potreben. Vajeti lahko prepustiš 
ustvarjalnosti in najbolj norim idejam, ki trajajo, 
vse dokler … se ne pojavi prva oseba s pripravljeno 
potovalko. Tu je obdobje zaključevanja. Tudi če 
je to dan pred koncem, je skupina v tem trenutku 
zaključila rast. Še posebej kadar odidejo dva, morda 
trije pomembni členi. Zadnji večer je sicer lep, a ne 
popoln. Za to obdobje je značilno, da adresarje na-
polnimo s kontakti, dogovorimo se za srečanja, 
fantaziramo o vsem, česar se bomo lotili. Čeprav je 
izplen navadno skromen, velja to fazo spoštovati in 
poskrbeti, da na taborno druženje ostanejo lepi spo-
mini, ki oživijo v hipu, ko s fotografi j obrišemo prah. 
In kdaj vemo, da je bilo res nepozabno? Ko otroci na 
postaji hitijo pripovedovat prigode staršem, a ti ne 
razumejo niti besede … Seveda! Niso bili del skupine!

ILEGALEC
Pripomočki: kamenčki, obarvani s tremi različnimi 
barvami
Namen igre: spodbuditi raziskovanje in sodelovanje 
ves teden
Udeležence razdelimo v skupine, ki naj ne bodo pre-
velike. Cilj igre je odkriti imena treh ilegalcev, ki se 
skrivajo med člani vodstva. Za igro je dobro, da je 
možnih kandidatov vsaj deset (sicer mednje dodamo 
še katerega izmed starejših udeležencev). Izmed njih 
izberemo tri, ki nato ves teden po taboru skrivaj nas-
tavljajo kamenčke, vsak v svoji barvi. Sledi puščajo 
tako, da je mogoče logično sklepanje (npr. na turi, 
ko smo razdeljeni v skupine, pri telovadbi, med 
pomivanjem posode …). Skupine vsak dan na list 
napišejo tri imena, za katera sumijo, da so ilegalci. 
Vodja igre jim pove, koliko pravilnih odgovorov im-
ajo. (Ne pove pa jim, kateri odgovori so pravilni!) 
Ko ekipa ugane vsa tri imena, nadaljuje z ugiban-
jem barv. Zmaga ekipa, ki prva ugane vse podatke 
ali se temu najbolj približa. Sodelovanje med eki-

�AS ZA DRUŽABNOST
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Tekmovanje za glupo čupo 
Foto: Nina Gradič

pami ni dovoljeno. Za mlajše udeležence lahko igro 
prilagodimo tako, da določimo zgolj enega ilegalca.

KISSKILLER
Pripomočki: seznam udeležencev na vidnem mestu, 
lističi z imeni vseh taborečih
Namen: opazovanje, iskanje družabnega stika
Vsak udeleženec izvleče listič, na katerem je zapisano 
ime žrtve. To mora umoriti na samem, s poljubom 
na lice. Umrli se prečrta s seznama preživelih, ki 
je obešen na oglasni deski. Morilcu pove ime svoje 
žrtve, da lahko ta nadaljuje igro. Na koncu os-
tane le nekaj preživelih. Igra je močno socialna in 
neprimerna za čas pubertete. Če jo želimo igrati z 
otroki, lahko poljub nadomestimo z drugo gesto. 
Primernejša je za študentske tabore in vodstvo.  

POŠTA
Pripomočki: škatla, ki služi kot nabiralnik
Namen igre: pozornost do drugih z drobnimi 
sporočili, pisma za spomin

Pošta je celotedenska dejavnost, v kateri lahko 
sodelujejo vsi taboreči. Škatlo postavimo na vidno 
mesto in v njej zbiramo pisma, sporočila in drobna 
darila. Odda jih lahko vsak za kogarkoli na tabo-
ru (skritega prijatelja, udeleženca, vodnika, sku-
pino, kuharja). Vodja igre vsak večer razdeli pošto 
in pazi, da se igra ne izrodi (pošiljatelji morajo na 
zunanjo stran pisma napisati ime udeleženca). 

TEKMOVANJE ZA GLUPO ČUPO
Pripomočki: vse, kar najdemo na taboru
Namen: popestritev večera ob tabornem ognju, 
spodbujanje ustvarjalnosti
Udeležencem povemo, da bomo imeli zvečer tek-
movanje v inovativnosti pri izdelavi frizure. Član 
vodstva čez dan zbere prijave, pripravimo pa tudi 
program tekmovanja, ki vključuje vodenje in ocenje-
vanje. Pred tekmovanjem imajo tekmovalci eno uro 
časa, da si uredijo pričesko oziroma jim to naredijo 
njihovi frizerji. Vsak nato predstavi svojo glupo čupo.

SPOROČILCA OB ZAKLJUČKU
Pripomočki: kuverta, po ena za vsakega udeleženca, 
dovolj lističev, pisala 
Namen: podoživljanje planinskega tabora, feedback, 
iskanje pozitivnih lastnosti v sočloveku
Imena taborečih napišemo na kuverte in jih prilepi-
mo na vidno mesto. V posamezni kuverti lahko, 
kdor želi, pusti na listič zapisano sporočilo. Ta so 
poljubna in po želji anonimna, vendar dobrona-
merna. Lahko povemo, kako nam je bilo taboriti 
s to osebo, kaj pri njej cenimo, morda zapišemo 
kakšno izmed »internih for«. Zelo pomembno je, 
da dejavnost začnemo dovolj zgodaj (morda že dan 
pred odhodom), da imajo udeleženci dovolj časa za 
pisanje. Če je skupina manjša, se lahko dogovorimo, 
da vsi pišemo vsem. Igra zahteva zrelo skupino, ki 
je dovolj stara (vsaj 14 let) in dovolj povezana, da 
se pisanje ne izrodi. Lahko jo izvedemo le v okviru 
vodstva. Kuverte ob koncu programa zapečatimo 
in razdelimo. Odprli naj bi jih nekaj dni po prihodu 
domov. Faktor pričakovanja daje občutek, da še 
ni vsega konec in da je del tabora ostal nerazkrit. 

Predstavljamo družabne aktivnosti, ki jih lahko uporabite v sklopu 

planinskih dejavnosti.
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NASTAVI RIT!
Razmišljanje o planinskem krstu 
Avtor: Ambrož Kvarti�, mladi raziskovalec na oddelku za etnologijo in kulturno antropologi-
jo (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

»Ceremonije so potrebne,« je rekla lisica Malemu 
princu, ko ga je prosila, naj jo obiskuje vsak dan ob isti 
uri, da bo lahko živela v vznemirljivem pričakovanju. 
Ljudje potrebujemo takšne in drugačne rituale na 
vsakem pomembnejšem koraku življenja, saj dajejo 
našim dejanjem smisel in nam pomagajo plezati po 
družbeni lestvici navzgor. Zato gremo skozi življenje 
od udarca po zadnji plati ob rojstvu, prek krsta in 
obrezovanja pri verskih skupnostih, vsakoletnega 
praznovanja rojstnega dneva, fazaniranja in bruco-
vanja, podelitve diplome, zaroke, poroke, sprejema v 
pevski zbor in v druga društva, podelitev nagrad in 
priznanj za življenjsko delo … vse do pogreba. Med 
vse našteto sodi tudi planinski krst, najpomembnejši 
ritual družbene in družabne plati planinstva. 

V grobem obstajata dve vrsti planinske iniciacije. Prva 
je posvečena individualnemu dosežku posameznega 
planinca1 , kot je na primer na novo osvojen vrh, prvi 
obisk planinske postojanke, dosežena ‘magična meja’ 
2000 metrov nadmorske višine. Druga je sprejem pos-
ameznika v tako ali drugače organizirane, z gorami in 
življenjem v njih povezane skupnosti planincev, alpin-
istov in gorskih reševalcev. Ta je lahko na planinskih 
taborih, usposabljanjih vodnikov ali organiziranih 
turah tudi množična. In če je prva največkrat sponta-
na in improvizirana, je druga po navadi pripravljena 
in s strani krščencev pričakovana. Obstaja tudi tretja, 
redkejša oblika, tako imenovani ‘obnovitveni krst’, 
ki se izvede, če je od planinčevega zadnjega obiska 
vrha ali koče minilo neko daljše časovno obdobje. 

Če bi strnili planinski krst na en sam (stereoti-
pen) atribut, bi bili to slavni udarci po zadnjici. Z 
začasnim fi zičnim ponižanjem se simbolno potrdi 
planinčev dosežek ali utrdi njegova nova družbena 
vloga (ko na primer postane član planinskega 
društva). Sklonjenega planinca se po navadi udarja 
z vrvjo, lahko pa tudi s preznojeno majico, s tal po-
brano rogovilo, z roko. Število udarcev je odmer-
jeno na podlagi različnih meril: starost tepenega, 
pravljična števila (3, 7 …) ipd. Včasih je merilo tudi 
nadmorska višina novo osvojenega vrha, kar pa je 
le šaljiv predlog, del obvezne zbadljive in sproščene 
komunikacije, ki poteka med iniciacijo. V nekaterih 
primerih dajo krščencu v usta cepin ali kakšen drug 
kos planinske opreme, s šaljivo utemeljitvijo, da 
si zaradi hudih bolečin ob udarcih ne bi pregriznil 
jezika. Moč udarcev je prepuščena presoji tistega, ki 
udarce izvaja. Ta vloga vedno pripade nekomu, ki je 

v simbolnem smislu nad krščencem, kar pomeni, da 
je že osvojil vrh, na katerega je krščenec stopil prvič, 
da je vodja ture ali tabora, da je najstarejši v skupini. 

Čeprav se planinski krst pogosto enači z udarci, pa 
ti niso vedno njegov osrednji del. Lahko se izvajajo v 
povezavi z drugimi preizkusi, kot kazen za neuspeh, 
na primer za nepravilne odgovore. In takšna kazen 
pride prej ali slej – kjer obred temelji na zastavl-
janju vprašanj, so ta po navadi dvoumna ali pa je 
nanje sploh nemogoče odgovoriti. Ker pa je planin-
stvo v prvi vrsti rekreacija, torej fi zična dejavnost, 
so pri preizkusih izpostavljene tudi tako ali drugače 
otežene fi zične naloge, kot so počepi ali sklece s 
polnim nahrbtnikom kamenja. Pri neformalnih 
oblikah sprejema alpinistov in gorskih reševalcev, 
katerih dejavnost je fi zično še zahtevnejša, je pou-
darek na dokazovanju vzdržljivosti in fi zičnih spo-
sobnosti ustrezno potenciran – tako so njihovi krsti 
znani tudi po precej bolj grobih prijemih in nalogah. 

Poleg krščevalca in krščenca se lahko med ritualom 
planinskega krsta oblikujejo tudi druge vloge. Te 
so natančneje določene pri organiziranih iniciaci-
jah, kjer se jih lahko poudari s kostumi. Krščenec 
lahko dobi ali pa si izmed starejših in izkušenejših 
planincev izbere botra, ki mu pomaga pri nalogah 
in ga bodri, ko prejema udarce. Na Cojzovi koči 

Planinski krst na Triglavu
Foto: Nina Maček

1 S tem izrazom seveda mislim tudi na planinke, in ko v nadaljevanju govorim o krščencih, so krščenke samoumevno štete 
zraven. 
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In prav identifi ciranje planincev s planinskim krs-
tom je tisto, kar to, v marsičem precej bizarno prakso 
ohranja pri življenju. Naj se sliši še tako paradoksno 
– vse zgoraj našteto pomaga pri utrjevanju planin-
skega načina življenja in predvsem pri utrjevanju or-
ganiziranega planinstva, katerega obstoj je odvisen 
od sprejemanja novih članov. In to je poglavitno, 
ko se sprašujemo o smislu in pomenu planinskega 
krsta. Naj misel zaokrožim z opisom dogodka, ki sem 
ga doživel, ko sem pred leti sodeloval na enem od po-
letnih taborov mladih planincev. Živahen udeleženec 
– natančno se dogodkov ne spomnim več – se je med 
dežurnimi dolžnostmi čiščenja tabora po svoje lo-
til tudi kemičnega stranišča, kar je med preostalimi 
udeleženci in vodstvom vzbudilo veliko smeha, ki je 
odzvanjal ves teden druženja. Ko se je naposled zgodil 
težko pričakovani planinski krst, je bilo zanj izbrano 
ime WC-inšpektor, kar je v kontekstu dogajanja tiste-
ga tedna sicer izpadlo humorno. Vendar se mi zdi, da 
so pripravljavci krsta pozabili, da iniciacija presega 
zabavo nekega omejenega trenutka in ne morem 
mimo občutka, da je bila s tem izgubljena priložnost 
simbolne potrditve vzgoje mladega planinca. 

Ceremonije so še kako potrebne in planinski krst je 
pomembnejši, kot bi lahko sklepali po sproščenosti 
dogodka, ima večjo težo, kot to kaže njegova protoko-
larna absurdnost, ter za obstoj planinstva kot najbolj 
množične organizirane prostočasne dejavnosti v Slo-
veniji pomeni veliko več, kot se zdi na prvi pogled. 

Spomin na planinski krst
Foto: Manca Čujež

na Kokrskem sedlu sta redna posebna lika minis-
trant – najmlajši udeleženec obreda – in policaj, 
ki s trdo roko skrbi, da se krščenec ne izmuzne. 

V kontekstu planinskega krsta odraslih se priporočila 
o omejeni uporabi alkohola v gorah pogosto spre-
gledajo. Pitje alkohola (tudi če gre samo za požirek) je 
skupinska dejavnost, kjer sodelujejo vsi prisotni, ven-
dar lahko tudi pri tem delu iniciacije krščenca čakajo 
posebni izzivi – zabeleženi so primeri, ko je moral 
krščenec pijačo popiti iz svojega planinskega čevlja. 
Krsti, ki potekajo v planinskih postojankah, se ‘zalijejo’ 
s pijačo, ki jo mora obvezno plačati krščenec, s tovrst-
no ‘radodarnostjo’ pa se lahko tudi reši kazni udarcev. 

Ni nujno, da planinski krst vedno pripravi 
krščenčeva neposredna planinska družba. Kot sim-
bolni pooblaščenci celotne slovenske planinske 
mreže se v pripravo in/ali izvedbo krsta večkrat ak-
tivno vključijo tudi oskrbniki planinskih koč. To se 
dogaja, ali pa se je dogajalo, predvsem v bolj obis-
kanih planinskih postojankah, na primer v kočah 
obeh sedel Kamniško-Savinjskih Alp. V Cojzovi koči 
na Kokrskem sedlu je tako med iniciacijo oskrbnica, 
oblečena v duhovnika, brala verze iz protokolarne 
‘krstne knjige’, kamor je zapisan celoten (obvezen) 
protokol planinskega krsta na tej koči. Tudi oskrbnik 
koče na Kamniškem sedlu je velikokrat prevzel vlogo 
krščevalca za tiste, ki so na sedlo prišli prvič, v koči 
pa je vedno pripravljena posebna mešanica alkohol-
nih pijač, ki jo mora krščenec popiti ob svoji iniciaciji. 

Ključni del iniciacije, s katero je planinec sprejet v 
‘planinsko druščino’ na kateri koli ravni (mladi plan-
inci, vodniki, člani društva ipd.), je planinsko ime. 
Podelitev imena sprejetost dokončno potrdi. Dodeli 
ga bodisi krščevalec ali vsi prisotni skupaj, zelo redko 
si ga krščenec izbere sam. Imena niso formalizirana 
(kot na primer pri skavtih in tabornikih, skupinah, 
ki prav tako prakticirata imenovanje ob iniciaciji), 
so pa opredeljena vsebinsko. Odsevajo planinsko 
ikonografi jo, stereotipne podobe gorskega sveta in 
življenja v njem. V planinskih imenih se tako znajde 
gorsko cvetje (Dišeča murka), živali (Planinska koza), 
mitologija (Zlatorog), toponimi (Ajdovska deklica), 
imena, povezana s snegom (Snežinka), kamninami, 
planinsko opremo in podobno. Vsebinska enotnost 
hkrati pove, da ime, ki ga dobi planinec, ni le zna-
menje njegovega sprejema med planince, ampak 
da je planinstvo zelo močna kolektivna identiteta.
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DRUŽINSKI PLANINSKI TABORI
Avtor: Blaž Lesnik

Bivanje v naravnem okolju, sodelovanje in 
pomo� v skupnosti so sestavine vsakega 
taborjenja. Na poseben na�in pridejo do iz-
raza pri družinskem taborjenju. Ta oblika je 
(za zdaj) v planinstvu manj razširjena, a v 
nekaterih društvih vseeno živi: npr. v PD Li-
tija, PD Piran, PD Šoštanj, PD Fram, verjetno 
pa še kje. 

Razlogi so podobni: nekdanji mladinci, ki so prip-
ravljali tabore za planinske skupine, so si ustvarili 
lastne družine in so želeli skupaj preživeti prosti čas 
v naravi. Hkrati so omogočili udeležbo na taboru 
tudi drugim družinam, ki jih takšna oblika zanima. 
Izkušnje kažejo, da je planinsko taborjenje nekaj, kar 
družine potrebujejo in si želijo, pravi Tomaž Mikeln 
iz PD Piran.
Daljšo tradicijo in izkušnje pri družinskih taborih 
imajo taborniki. Leta 2009 so posneli in izda-
li izobraževalno-dokumentarni fi lm na temo 
družinskega taborjenja, s katerim so skozi dnevni 
ritem bivanja na takem taboru želeli osvetliti so-
cializacijske učinke, medgeneracijsko sodelovanje 
v družini in med taborečimi, poudariti naravo kot 
pristno bivalno okolje in približati koncepte nara-
vnega in izkustvenega učenja.

Tehnično gledano sta organizacija in vsebina 
družinskega tabora podobni uveljavljenim oblikam 
taborjenja. Zato se je planinsko družinsko taborjenje 
razvilo tam, kjer imajo društva že izkušnje s prip-
ravo mladinskih planinskih taborov. Pri družinskem 
taborjenju gre predvsem za novo prepletanje odnos-
ov med vodniki, starši in otroki ter temu prilagojeno 
vodenje tabora. Starši (ki so pogosto tudi vodniki) 
namreč prevzamejo pobudo pri organizaciji in izved-
bi dela programa, hkrati pa nosijo tudi del odgovor-
nosti. Ali kot pravita Janez Medved (vodja družinskih 
taborov) in Roman Ponebšek (vodnik na družinskih 
taborih), oba iz PD Litija:
»Za družine je tabor enkratna preizkušnja aktivnega 
preživljanja časa v naravi. Skupaj premagujejo napore, 
skupaj se spopadajo z izzivi slabega vremena, skupaj 
pridobivajo planinsko znanje in izkušnje. Družinski 
tabor predstavlja tudi določene izzive za vodnike oz. 
organizatorje tabora. Specifi ka družinskega tabora 
v primerjavi z mladinskim je v veliko večji heterog-
enosti skupine. Vodniki smo soočeni s prisotnos-
tjo staršev in tako moramo skupaj postavljati meje 
‘odgovornosti’ za otroke. Vodnik veliko težje pre-
vzame avtoriteto, saj so tudi otroci zmedeni, ko so 
podvrženi starševskim in vodniškim navodilom. Za 
prijetno vzdušje na taboru je potrebno prilagajanje 
in tako je tudi taborni red podvržen družinskemu 
življenju, kar je seveda razumljivo. Ravno to je prim-
er dobre prakse – spontanost, ki rodi samoiniciativ-
no vključevanje staršev v program (branje pravljic, 
slikanje, družabne igre, petje ob tabornem ognju) – 
tako bogatimo tabor in drug drugega.«

Planinski družinski tabori praviloma potekajo pod 
platnenimi strehami šotorov. V PD Piran so tabore 
začeli organizirati v Planinskem učnem središču 
Bavšica, nadaljevali v domu na Pokljuki, prvič so se 
preselili pod šotore na Dovjem lani, letos načrtujejo 
tabor v Koprivni, tabor pa bo trajal osem dni (prej 
šest). Začeli so z 11 udeleženci, zdaj jih je na taboru 
med 40 in 55. 
PD Litija bo letos organiziral že deveti družinski ta-
bor. Udeležuje se ga od deset do dvanajst družin, ta-
bor je pod šotori, lokacijo pa menjajo vsako leto. 

Poglejmo še nekaj drugih vprašanj in odgovorov 
iz prakse že omenjenih društev, ki pripravljata 
družinske tabore.

P L A N I N S K I  T A B O R I

Družine potrebujejo in si želijo planinsko taborjenje
Foto: Manca Čujež
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Kako se pri programu prilagodite starosti 
otrok in kako v izvedbo tabornega programa 
vključite starše?

Janez Medved, Roman Ponebšek (PD Litija):
Program ločujemo po starosti otrok. Na začetku 
smo imeli tri kategorije (Polžki, Mravljice in Gamsi), 
zdaj pa imamo dve starostno ločeni skupini (zadnja 
tri leta). Kar nekaj staršev je aktivnih vodnikov in 
tudi sicer vključujemo starše v program in tako iz-
koristimo njihove veščine, s čimer obogatimo tabor. 
Tomaž Mikeln (PD Piran):
Tri ture, številne igre, večerna družabnost, sprehodi 
v okolico, risanje in pisanje, orientacijski pohod, mor-
da nočitev na prostem. Večino programa imamo sku-
paj – do zdaj smo imeli družine, ki si tega skupnega 
preživljanja časa želijo. Vsako leto pa izvedemo vsaj 
eno turo ločeno – zahtevnejšo za odrasle in mladost-
nike. Vsi starši sodelujejo pri izražanju pričakovanj, 
želja, pobud, veliko se pogovarjamo. Dva ali trije 
starši so tudi povabljeni v vodstvo tabora – tu potem 
skupaj oblikujemo program. Pri izvajanju aktivnosti 
pa seveda vsi pomagajo oziroma velikokrat tako ali 
tako tudi sami animirajo, izvedejo kakšno igro …

Kako razporedite družine po šotorih?

Janez Medved, Roman Ponebšek (PD Litija):
Družine imajo na voljo brezplačno izposojo 
šotorov, ki so v lasti PD Litija (savica in bohinj), 
dopuščamo pa tudi možnost postavitve lastnega 
družinskega šotora, seveda na določeno mesto, tako 
da skrbimo za urejeno postavitev tabora kot celote.
Tomaž Mikeln (PD Piran):
Razporedijo se sami (po šotorih ali po sobah). 
Družine se že dobro poznajo, sploh starejši 
otroci si želijo biti skupaj, če je to mogoče.

Kako razporedite skupne naloge (kuhanje, 
pomivanje posode)?

Janez Medved, Roman Ponebšek (PD Litija):
Na taboru imamo kuharico in dve pomočnici, ki oprav-
ljajo celotno ‘intendantsko’ službo (od nabave hrane 
do razdeljevanja in ravnanja z odpadki). Udeleženci – 
člani posamezne družine – opravljajo dežurstva, kar 
pomeni pomoč pri pomivanju posode, pospravljanje 
miz po obedih, skrb za pripravo soka, sklic zborov …

Tomaž Mikeln (PD Piran):
Kuhanje zaupamo kuharici, ki na taboru skrbi samo 
za našo prehrano. Za nabavo skrbi ekonom, ki je 
eden od očetov. Preostalo opredelimo kot dežurstvo.

Kako določite (družinsko!) ceno taborjenja?

Janez Medved, Roman Ponebšek (PD Litija):
Cena taborjenja temelji na spremljanju dejanskih 
stroškov predhodnega tabora, dodamo še nekaj 
odstotkov za obrabo skupne opreme. Za udeležbo na 
taboru je obvezno članstvo v planinskem društvu. 
Udeležbe ne pogojujemo s članstvom PD Litija, im-
ajo pa člani PD Litija določen popust, saj društvo 
prispeva sredstva pri organizaciji. Cena se zmanjša 
tudi v primeru pridobitve sredstev na javnih razpisih.
Tomaž Mikeln (PD Piran):
Pri oblikovanju cene poskušamo biti čim dostopnejši. 
V prvih letih je bil način postavljanja cene vsako 
leto drugačen. Zdaj se držimo načela, po katerem 
se cena spreminja glede na starost udeležencev: za 
odraslega je cena najvišja, potem pa vedno nižja do 
triletnega otroka, za katerega starši ne plačajo nič.

Ker se družine danes vse bolj zavedajo, da je 
čas, ki ga starši preživijo skupaj z otroki, drago-
cen, je ponudba družinske oblike taborjenja pri 
planinskih društvih vse bolj zanimiva. Tabor za 
družino pomeni aktivno in skupno preživljanje 
prostega časa v naravi ob športu. Hkrati pa se pri 
družinskih taborih odpre prostor srečavanju z 
drugimi družinami. Druženje in družabnost sta 
pomembni sestavini tabora tako za starše kot tudi 
otroke. Motivacija za hojo v gore je pri otrocih (pose-
bej mlajših) neprimerno večja, kadar so v družbi 
sovrstnikov, kot pa če se na turo odpravijo s starši. 
»Priti na tabor za naše družine pomeni srečati pri-
jatelje, ki jih niso videli že eno leto, in z njimi preživeti 
nov gorniško-družabni teden,« pravi Tomaž Mikeln.

Dopust, počitnice, športne aktivnosti, prepro-
sto ‘biti skupaj’, neformalno učenje od drugih 
udeležencev, primerjanje, opazovanje, sobivanje 
skozi naporno hojo v hrib, pomivanje posode, pogo-
vori in večerno petje: vse te okoliščine predstavljajo 
nepredstavljivi vir možnosti za razvoj posamezni-
ka, njegove samopodobe, samozavesti, osamosva-
janja in odgovornega ravnanja. Hkrati predstavl-
jajo tudi možnosti za razvoj odnosa, odgovornosti 
do skupnosti, spoštovanja drugih ljudi in narave.
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Obiskovanje gorskega sveta s kolesom je 
ena najmlajših dejavnosti pod okriljem Pla-
ninske zveze Slovenije. Še posebej prilju-
bljena je med mladimi, zato turno kole-
sarstvo predstavljamo v tokratni številki. 
Z ozaveš�anjem želimo namre� okrepiti 
sožitje vseh obiskovalcev gora. K pisanju 
smo povabili Petra Šilaka, �lana komisije za 
turno kolesarstvo in nekdanjega predsed-
nika Mladinske komisije, ki je lani skupaj 
z Luko Gratejem izvedel kolesarski dan za 
udeležence nagradnega tabora v Planin-
skem u�nem središ�u Bavšica.

»Pozno popoldne, po »šihtu«, sedim pri cerkvici 
Sv. Jakoba v Polhograjskem hribovju, dobrih 800 
metrov visoko, pod menoj so Medvode, čez Savo 
Šmarna gora, na severu zapirajo obzorje kamniške 
planine. Čudovit razgled, tu se napasejo oči. Pred 
uro in pol sem na domačem dvorišču za Bežigradom 
sedel na kolo, ušel kar najhitreje smradu napol 
stoječih ljubljanskih kolon, v blagodejno svežino 
gozdov Toškega čela in nato naprej prek Topola. Ko 
sem pred kakšnimi petnajstimi leti prvič prisopihal 
sem gor, sem kot kolesar še vzbujal pozornost, danes 
je ob lepem vremenu pogosto celo več turnih kole-
sarjev kot pohodnikov. Sprašujem se, od kod naenk-
rat ta neverjetna priljubljenost kolesarjenja v gorah, 
imenovanega turno kolesarstvo? Je to zgolj potreba 
po gibanju za ohranjanje zdravja, želja po doživljanju 
prvobitne narave v gorah, uživanje v dinamičnosti 
kolesarjenja, potreba po druženju. Najbrž vsega po 
malem, začinjeno z željo po odkrivanju novega, lep-
ega, kar je seveda skupno vsem gorskim športom.« 

Začel sem z zgodbo Jožeta Rovana, načelnika 
Komisije za turno kolesarstvo, ki je leta 2007 zbral 
nekaj somišljenikov in z njimi začel novo zgod-
bo v več kot 100-letni zgodovini Planinske zveze 
Slovenije. Pohodništvu, alpinizmu in turnemu 
smučanju se je pridružila nova, sveža oblika ude-
jstvovanja v gorskem svetu, ki iz leta v leto prido-
biva veljavo. Najbolj sveži podatki kažejo, da kar 
30 odstotkov članov Planinske zveze Slovenije 
turno kolesari. Podobne podatke najdemo tudi v 
tujini, kjer je turno kolesarstvo za pohodništvom 
drugi najbolj množičen šport v alpskem svetu.

Pojdimo od začetka. Številni kolo še danes označujejo 

za največji človekov izum. Francoz Comte de Sivrac je 
leta 1690 iznašel prevozno sredstvo na dveh kolesih, 
ki ga je poimenoval celerifere (slovensko »hitroidoči«). 
Od tedaj je genialni izum, njegov razvoj in uporaba, 
del človeške družbe. Skozi zgodovino je za mnoge 
postal strast in način življenja. Brez kolesa si ni moč 
predstavljati otroštva. Verjetno ni nikogar, ki se ne bi z 
nasmehom na ustih spominjal dni, preživetih na kole-
su v družbi prijateljev. Tudi v ekološkem pogledu ima 
kolo med vsemi prevoznimi sredstvi posebno mesto, 
ki mu zagotavlja prihodnost. Pozitivni učinki na 
človekovo zdravje in počutje pa postavljajo kolesarst-
vo na eno od prvih mest med telesnimi dejavnostmi.

In kje v tej zgodbi smo turni kolesarji? Večina bralcev 
vas je najverjetneje že slišala za gorsko kolesarstvo 
(angleško MTB), ki ga poleg naše dejavnosti dopol-
njujejo tudi tekmovalne discipline (npr. Downhill 
(spust), CrossCountry (XC) …). Njegovi začetki se-
gajo v zgodnja sedemdeseta leta, razmah pa se je 
začel v prvi polovici devetdesetih let prejšnjega sto-
letja, ko je razvoj opreme omogočil dejavnost širši 
množici. Gorska kolesa so pritegnila tudi številne 
planince. Razvila se je posebna zvrst, za katero so 
značilni netekmovalni, doživljajski motivi. Slov-
enski izraz turno kolesarstvo (angleško all moun-
tain) je relativno mlad. Izhaja iz besede »tura«, ki 
označuje »navadno daljšo, napornejšo pot, potovanje 
z določenim ciljem« (SSKJ). Sama po sebi se ponuja 
primerjava s turnim smučanjem, ki ima v naši or-
ganizaciji bogato tradicijo. Oboji gorski svet obisku-
jejo z rekvizitom, eni s smučmi, drugi s kolesom. 

Dejavnost je Planinska zveza Slovenije pod svoje 
okrilje uradno vzela 19. maja 2007 na skupščini v Ilir-
ski Bistrici, le dva dni za tem, ko se je v Ljubljani zbra-
la peščica gorskih kolesarjev, ki je začutila potrebo po 
povezovanju, zastavila smer razvoja, izbrala termin 
»turni kolesar« in začela pisati novo poglavje v zgodovi-
ni kolesarstva v Sloveniji, v zgodovini delovanja PZS!

Iniciativna skupina se je leto pozneje preoblikovala 
v stalno Komisijo za turno kolesarstvo (KTK PZS). 
Odtlej so najpomembnejše naloge komisije: razvi-
janje dejavnosti, izobraževanje vodniških kadrov, 
vsebinska podpora planinskim društvom pri uva-
janju in izvajanju dejavnosti, vplivanje na urejanje 
zakonodaje in urejanje planinske poti za dvojno 
uporabo (pohodništvo in kolesarstvo). Vsako leto 
je organiziran tečaj za turnokolesarske vodnike, 

V HRIBE – TOKRAT S KOLESOM
Avtor: Peter Šilak, KTK PZS
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spomladanska in jesenska tura in turnokolesarski 
tabor. Program dopolnjujejo različna predavanja in 
dejavnosti v Slovenski kolesarski pobudi (neformal-
no združenje, kjer sodelujejo različne organizacije 
s področja kolesarstva v Sloveniji). Turnokolesar-
ske odseke je ustanovilo že 16 planinskih društev, 
še dodatnih 22 pa jih organizira vodene izlete, 
seminarje o tehniki vožnje in druge dejavnosti. 

Za konec še moj osebni pogled. Nekoč sem veliko 
hodil v hribe, v dolini pa se rad usedel na kolo, čeprav 
cest nisem maral preveč. Zato sem pogosto zavil 
na makadamske stranpoti. Naenkrat me je posrkal 
gozd, cesta se je postavila navkreber in nevede sem 
se znašel v hribih. Sredogorje, za gornike morda 
manj atraktivno, je dobilo novo dimenzijo. Kadar 
sem se odpravil peš, je bila tura vezana na planin-
ske poti. Do čudovitih razgledov si moral prehoditi 
številne neprijetne ceste, na katerih si komaj čakal, 
da boš lahko zavil na prijetnejše gozdne steze. S 
kolesom je drugače. Slovensko sredogorje je prepre-
deno z gozdnimi cestami, kolovozi, vlakami. Vsa-
kokrat lahko izbereš drugo pot, se voziš med vasmi, 
dosežeš več vrhov na eni turi. Vedno se najdejo tudi 
zanimivi spusti, hitro pa lahko zaviješ tudi do za-
nimivosti ob poti. Ko enkrat opraviš zadnji vzpon, 
veš, da boš hitro na izhodišču. Pa vendar se naši 
cilji ne razlikujejo dosti od ciljev pohodnikov – doje-
manje gora, spoštovanje narave in soudeležencev, 
vrednote, prenos znanje na mlajše. Še vedno živim 
planinstvo, toda namesto peš grem – s kolesom.

Ob vsem razvoju, priljubljenosti in razvoju 
turnega kolesarstva moramo imeti v mislih tudi 
skrb za naravo, katere gosti smo. Spoštovati 
moramo druge uporabnike in prebivalce gor-
skega prostora ter ohranjati poti in gorski svet. 
Priporočila turnim kolesarjem se naslanjajo 
na Častni kodeks slovenskih planincev in Pravila 
kolesarstva Mednarodne gorskokolesarske orga-
nizacije IMBA (International Mountain Bicycling 
Association), komisija pa jih poskuša uveljavljati 
na vseh področjih turnega kolesarstva:

- Kolesari samo po dovoljenih poteh. Na 
poteh, namenjenih pešcem in kolesarjem, im-
ajo pešci prednost. Po gozdovih, travnikih in 
drugih vrstah brezpotja se ne vozimo. Upoštevaj 

zapore poti (če nisi prepričan, vprašaj), izogni 
se prečenju zasebnih zemljišč, zagotovi si do-
voljenje, ko je to potrebno. Način kolesarjenja 
vpliva na odločitve in politiko lastnikov in up-
ravljavcev zemljišč.
- Kolesari brez puščanja sledi. Kolesari pod-
lagi primerno. Razmočena podlaga se hitreje 
poškoduje. Ne zaviraj z blokiranim zadnjim 
kolesom. Uporabljaj obstoječe poti, ne delaj 
novih in ne delaj bližnjic. Kar si prinesel v nara-
vo, odnesi tudi domov. 
- Nikoli ne plaši živali. Nenadna pojava, hit-
er gib in hrup plašijo živali. To lahko postane 
nevarno zate, za druge in živali. Živalim pusti 
dovolj prostora, da se lahko umaknejo. Bodi po-
zoren, ko pelješ mimo konja, in upoštevaj navo-
dila jezdeca. Lese pusti take, kot si jih našel. 
- Obvladuj kolo. Upoštevaj hitrostne omejitve, 
priporočila in lastne sposobnosti. Neprevidnost 
lahko povzroči nesrečo. Za ovinki in mrtvimi 
koti vedno pričakuj ovire ali druge uporabnike.
- Spoštuj preostale uporabnike. Ne plaši 
drugih, daj vedeti, da prihajaš. Prijateljski 
pozdrav je zelo dobrodošel. Bodi uvideven: 
upočasni vožnjo, vzpostavi komunikacijo, če je 
treba, se umakni oz. sestopi s kolesa. Vedno po-
nudi pomoč, kadar je to potrebno. Izbiraj manj 
obiskane poti.
- Ture načrtuj vnaprej. Vedno upoštevaj, v 
kakšnem stanju je tvoja oprema, kakšne so 
tvoje sposobnosti, kakšen je teren, kamor se 
odpravljaš, in se temu primerno pripravi. Bodi 
samozadosten, vzdržuj opremo, s seboj nosi 
potrebne zaloge živil, prvo pomoč in rezervno 
opremo (tehnična oprema, oblačila). Dobro 
izpeljana tura je v zadovoljstvo in ne v breme 
drugim. Vedno nosi čelado in drugo primerno 
zaščitno opremo. 

10.–15. avgust: Turnokolesarski tabor 
(Koprivna)
Tabor je namenjen vsem generacijam, tudi 
starejšim in otrokom v spremstvu staršev. 
Program bo potekal v skupinah, prilagojenih 
znanju in pripravljenosti udeležencev, pod vod-
stvom turnokolesarskih vodnikov. Več infor-
maciji v knjižici Usposabljanja PZS.
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IZLETNIŠTVO, POHODNIŠTVO, GORNIŠTVO V 
PRVIH DVEH TRILETJIH
Avtor: Franjo Krpa�

Iz družbene zavesti je moč razbrati, da dejavnosti 
v naravi znova pridobivajo pomen in jih zato inte-
griramo tudi v šolski sistem. Zaradi kompleksnosti 
vplivov pomembno mesto med njimi zaseda plani-
narjenje. Planinstvo ni zgolj šport, saj močno posega 
tudi na druga vzgojno-izobraževalna področja, hkrati 
pa imamo zanj v Sloveniji zelo ugodne tehnične in 
naravne pogoje. V šolskih aktih, učnem načrtu in 
ciljih športne vzgoje je ta dejavnost opredeljena kot 
izletništvo, pohodništvo, gorništvo. Najpogostejša 
oblika je izvedba športnega dne s planinsko vsebino. 
To omogoča uresničevanje ciljev tudi pri nekaterih 
drugih predmetnih področjih. Letno sta predpisa-
na najmanj dva športna dneva s tovrstno vsebino 
(dvanajst izletov v prvih dveh triletjih). To je lepa 
priložnost za temeljno planinsko vzgojo otrok. 

Pomembno je, da vsak planinski izlet razumemo kot 
proces v treh podsistemih. Prvi del je priprava na iz-
let, sledi glavni del – izvedba in doživljanje izleta – ter 
tretji: podoživljanje izleta. Med vsemi je sam izlet, 
vsaj s fi ziološkega vidika, najintenzivnejši, nekakšen 
višek, nikakor pa ne nujno najdaljši. Enako količino 

časa kot izletu naj bi namenili podoživljanju, še več 
časa pa zahteva kakovostna priprava. Celoten seštevek 
tako krepko presega primernih pet ur trajanja izleta 
v tem starostnem obdobju. Na razredni stopnji so za 
trifazno izvedbo izrazite prednosti, saj je učitelj vs-
eskozi z učenci. Pozneje je to mogoče le ob dobrem 
sodelovanju več učiteljev. V prvem delu poteka proces 
predvsem v učilnici. Učenci spoznavajo geografski cilj 
izleta, njegove družbene in naravoslovne značilnosti. 
Odčitajo, izmerijo in izračunajo lahko dolžino in tra-
janje hoje, višine, izdelajo skico poti, vetrovnico za 

razgledne točke. Spoznajo tudi leposlovna, likovna 
in glasbena dela, povezana z izletom. Izdelajo lahko 
seznam potrebne opreme in se dogovorijo o poteku 
izleta, obnašanju, dobijo informacije o tehniki hoje in 
organizaciji (Krpač, F. 2000). Poleg vednosti in razvi-
janja sposobnosti se v tej fazi močno krepi tudi mo-
tivacija. Učenci so aktivno vključeni v pedagoški pro-
ces, kar običajno zagotavlja trajnejše znanje. Vse te 
dejavnosti opravijo teden ali več pred samim izletom 
pri pouku slovenščine, naravoslovja, družboslovja, 
pri estetskih predmetih, športni vzgoji. Določene de-
javnosti so v tej fazi odvisne od cilja izleta in so nep-
onovljive, druge se ponavljajo, utrjujejo in dograju-
jejo, poglabljajo glede na starostno obdobje učencev 
in fazo pedagoškega procesa. Kondicijska priprava 
za učinkovitost dražljajev zahteva najdaljši čas. 
Če smo izvedli dobro pripravo, je izlet izvrstna na-
dgradnja. Na resničnem modelu v naravi učenci 
sami ali ob pomoči pedagoga izvedejo in preverijo 
teoretično predpripravo ter mogoče dobijo še kakšno 
nalogo opazovanja in neposrednega doživljanja 
narave in sebe v njej. Merijo lahko čas hoje, ritem di-
hanja, srčnega utripa, korakov. Opazujejo, poslušajo, 
vonjajo, tipajo. Ugotavljajo, kje so in koliko časa 
bodo še hodili, katere kraje vidijo, se orientirajo po 
objektih v naravi. Zanimiv je podatek o tem, za ka-
tere vsebine pedagogi vidijo priložnosti za izvajanje 
na športnem dnevu s planinsko vsebino. Na prvem 
mestu je pričakovano športna vzgoja, sledijo spozna-
vanje narave in družbe, estetska vzgoja, na repu tega 
seznama pa je matematika. Izlet se konča v nasledn-
jih tednih s ponavljanjem in utrjevanjem spoznanj ter 
podoživljanjem in izražanjem prek pisane besede, lik-
ovnih izdelkov ali glasbe. Ker ta faza zaokrožuje celo-
ten proces, je zelo pomembna. Odstotek učiteljev, ki 
to fazo vključuje v celosten pedagoški proces, narašča. 

Če želi šola ponuditi učinkovito vzgojo, je treba 
izlete smiselno integrirati v letno pripravo oddelka, 
da je tako omogočeno krmiljenje pedagoškega dela 
v okviru celoletnega šolanja. Načrt pomeni stalnost 
in jasnost pedagoških ciljev, fi zični cilj (vrh, koča, 
sedlo …) je le sredstvo. Navadno se dogaja, da učenci 
vsa leta obiskujejo isti vrh po isti poti. Za pripravo 
tovrstnega načrta je potrebno tesno sodelovanje 
aktiva za športno vzgojo in razrednih učiteljev, pri 
izvedbi pa naj bi sodelovali tudi drugi učitelji. Kar 
nekaj šolam takšnega programa ni uspelo narediti 
(Krpač, 2000). Sama hoja pri učencih v tej starosti 
ne daje užitkov, prej nasprotno. Zato so za motivaci-

Imobilizacija roke
Foto: Stanka Hebar
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jo pomembne spremljevalne dejavnosti, na primer 
sodelovanje planincev, alpinistov, gorskih reševalcev, 
gozdarjev ali lovcev, ki dajo izletu svojstven pečat. 
Velika spodbuda je priznanje pedagogov ob vzponu 
na cilj in ob zaključku izleta, ki bi se idealno končal 
s piknikom ali družabnimi igrami. Škoda, da se v 
večji meri ne uporabljajo dnevniki Ciciban planinec 
in Mladi planinec ter številne lokalne vezne poti 
kot sredstvo zunanje motivacije, ki bi z leti prešla 
v bolj notranje determinirano željo po obiskovanju 
gorskega sveta. Izjema je športna značka, ki je v 
zadnjem obdobju povečala prisotnost. Predvsem 
dnevniki Planinske zveze Slovenije so zasnovani tudi 
za podoživljanje izleta in bi jih lahko pogosteje iz-
koristiti. Vseeno podatki kažejo, da učenci razredne 
stopnje izlete obiskujejo zelo radi (60 %) in radi (40 
%). Njihova telesna pripravljenost je največ zmerna 
ali dobra. Posebej veliko dodatne motivacije za hojo 
ne terjajo, več pa za uresničevanje ciljev izleta. Žal 
podatki kažejo, da se približno tretjina učiteljev s 
tem problemom ne ukvarja (Krpač in Samida, 2004). 

Običajno planinsko vzgojo v tem obdobju izvajajo 
razredni učitelji. Med študijem se zanjo usposabljajo 
pri predmetu teorija in didaktika športne vzgoje, 
kjer potekajo predavanja in vaje na terenu. Poglo-
bljeno se s tematiko seznanijo študenti izbirnega 
predmeta izletništvo, pohodništvo, gorništvo ali 
izbirni modul šport. Žal po prenovi fakultetnih pro-
gramov obema predmetoma ne kaže dobro. Tudi 
Planinska zveza Slovenije študentom ne ponuja pri-
dobitve naziva mentor planinske skupine, s čimer 
zamuja sistematično priložnost, da bi prek krožkov 
v osnovnih šolah obnavljala svoje članstvo. Podatki 
kažejo, da razrednim učiteljem teoretično znanje 
ne dela preglavic. Prej je težava kondicijska priprav-
ljenost in pomanjkanje izkušenj gibanja v gorskem 
svetu (Krpač in Samida, 2004). Iz pedagoških, orga-
nizacijskih in varnostnih vidikov se izleti na razredni 
stopnji ne razlikujejo prav veliko od nekaterih oblik 
ekskurzij, kulturnih in naravoslovnih dni. Zato bi 
lahko bili učitelji glede na usposobljenost za celostno 
vodenje pedagoškega procesa samozavestnejši, okol-
ica pa bi jim lahko bolj zaupala. Za vodenje planinske 
dejavnosti in vzgoje imajo namreč odlično izhodišče. 
Ker vodijo pouk pri vseh predmetih, lahko športno 
vzgojo povezujejo z drugimi področji in hkrati pla-
ninstvo vključujejo tudi v druge šolske oblike (šole 
v naravi, naravoslovne, kulturne dneve, ekskurzije). 
Po drugi strani z učenci, ki jih vodijo, preživijo ve-

liko časa, jih zelo dobro poznajo in imajo nanje ve-
lik vpliv. Vlaganje vanje je zato neprecenljivo tako z 
vidika šolstva kot z vidika planinske organizacije in 
kulture, saj je planinsko dejavnost v šolskem okviru 
moč nadgraditi tudi v obliki dogovorjenega programa 
(krožkov), kjer je izbor nekoliko selekcioniran in lažje 
vodljiv. Po izjavah razrednih učiteljev deluje planinski 
krožek na polovici šol, v preteklosti jih je bilo še deset 
odstotkov več. Tretjini šol pri izvedbi pomagajo vod-
niki planinske zveze (Krpač in Samida, 2004). Prav 
tovrstno sodelovanje lahko pripomore k temu, da 
se osebna gorniška rast otroka s prehodom na pred-
metno stopnjo ne konča, temveč ta najde nove izzive 
v dejavnostih, ki jih v lokalnem okolju pripravlja pla-
ninsko društvo. S tem je izpolnjen naš skupni cilj.

15.–22. julij: Usposabljanje za mentorje 
planinskih skupin (PUS Bavšica)
Usposabljanje za mentorja planinske skupine 
je oblika dodatnega stro¬kovnega izpopolnje-
vanja pedagoških delavcev za področje planin-
stva. Njegov namen je dodatno usposabljanje 
posameznikov za vodenje planinskih skupin v 
planinskih društvih, vrtcih, osnovnih in sred-
njih šolah, dijaških domovih, na fakultetah 
in v drugih organiziranih oblikah vzgojno-
izobraževalne dejav¬nosti. Pogoj za udeležbo je 
dosežena šesta ali sedma stopnja šolske izobraz-
be katere koli usmeritve s pedagoško smerjo. 

Prepoznavanje dreves
Foto: Stanka Hebar
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POHODNIŠTVO IN GORNIŠTVO V
PODALJŠANEM BIVANJU
Avtorica: Stanka Hebar

Predstavljamo diplomsko delo Stanke He-
bar, ki je nastala pod mentorstvom dr. Fran-
ja Krpa�a ob uspešnem zaklju�ku študija 
razrednega pouka na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Diplomantka že ve� 
kot desetletje dela z mladimi v Planinskem 
društvu Ormož.

Ob današnjem načinu življenja ugotavljamo, da se 
otroci premalo gibajo. Da bi pripomogla k izboljšanju 
tega dejstva, sem se odločila pohodništvo vključiti 
v podaljšano bivanje. K dejavnosti sem povabila 
učence od 1. do 3. razreda, ki obiskujejo podaljšano 
bivanje. Povabilu se je odzvalo 34 otrok. Izvajala 
sem ga enkrat tedensko v delu, ki je namenjen ust-
varjalnemu preživljanju časa, in izvedli smo devet 
srečanj. Vse dejavnosti razen pohodov sem izva-
jala v dveh skupinah. Pohodništvo in gorništvo je 
skozi stoletja postalo del identitete našega naroda, 
prisotno je v učnem načrtu za osnovno šolo. Ker 
velik delež Slovencev zahaja v gorski svet, je zgod-
nja vzgoja zelo pomembna. Odziv otrok (in njihovih 
staršev) je bil izredno pozitiven, saj so uživali v 
raziskovanju in spoznavanju nečesa novega. Nekaj 
izvedenih dejavnosti je opisanih v nadaljevanju.

Gorsko rastlinstvo in živalstvo
Za uvod smo prebrali Legendo o Zlatorogu. Ta je 
učence izredno pritegnila. Še posebej jih je zanima-
lo, ali Zlatorog še vedno živi in kakšna je triglavs-
ka roža. Nato smo se razdelili v skupine in izdelali 
plakate o gorskih živalih ali cvetlicah. Ob izdelovanju 
in predstavitvi so sami spregovorili tudi o bontonu 
obiskovanja gorskega sveta in odnosu do narave. 

Planinska oprema
Pogovarjali smo se o opremi, ki jo potrebujemo, 
kadar gremo v gore. Naštevanje otrok se je začelo s 
plezalnim pasom, cepinom, derezami, vponkami – 
opremo, ki jo le redko uporabljamo pri skupinskih 
izletih, a pri njih vzbudi največ pozornosti. Nato 
smo pogovor preusmerili in se pogovorili o tem, 
da moramo biti tudi v primeru jasnega vremena za 
obisk gora ustrezno opremljeni. Učenci so se preiz-
kusili tudi v izdelovanju vozlov. Mlajši učenci so imeli 
s tem precej težav, saj nekateri ne znajo zavezati niti 
čevljev. Vendar pa je bila motivacija velika in so vsi 
vztrajali, dokler jim ni uspelo zavezati osmice. Konec 
ure sem namenila pripravi na prihajajoči pohod.

Pohod
Pohod smo izvedli po delu označene Ormoške plan-
inske poti. Pri prvi izmed markacij smo se pogovorili 
o namenu označevanja poti in o Alojziju Knafelcu. 
Otroke sem spodbudila, da so sami iskali nadalje-
vanje poti. Znova se je izkazalo, da otroci potrebujejo 
dodatno motivacijo za hojo. Pogovarjali smo se o im-
enu potoka, ki smo ga prečkali, o zapuščenem mlinu 
in njegovi vlogi nekoč in danes. Ugotovila sem, kako 
pomembno je, da se na pohod dobro pripravimo in 
ga naredimo privlačnega z drugimi vsebinami in ne 
zgolj s hojo kot glavno dejavnostjo. Z vključevanjem 
kulturne, etnološke in naravne dediščine 
zelo nevsiljivo spodbujamo pedagoški proces. 

Orientacijska igra 
Igro smo izvedli v mestnem parku. Vsaka skupina 
je prejela zemljevid proge, ki je s pomočjo kontrol-
nih točk po dobrem kilometru hoje otroke pripel-
jala nazaj na začetek. Tekmovali so v skupinah s 
petimi tekmovalci, na točkah pa so jih je pričakale 
tudi naloge, ki so jih morali rešiti. Čeprav park do-
bro poznajo, so imeli kar nekaj težav. V želji po is-
kanju točk se namreč niso dovolj zbrali in razmislili o 
navodilih. Na koncu smo se pogovorili o uspešnosti 
iskanja kontrolnih točk in kaj bi lahko izboljšali. Ugo-
tovili smo, da bi bilo v prihodnje pot bolje označiti 
s trakovi, čeprav otroci teren zelo dobro poznajo. 

Pohod
Foto: Stanka Hebar
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Prepoznavanje drevesnih vrst
Po označeni poti smo se sprehodili do bližnjega 
gozda. Otroci so sami sledili markacijam, skupaj pa 
smo ugotavljali, na kateri grič nas bo pot pripeljala. V 
gozdu smo nato prepoznavali značilne drevesne vrste. 

Pravila obnašanja v gorah in nevarnosti
Učenci so v uvodu pokazali poznavanje okoljevarst-
venih priporočil, kar kaže predvsem na dobro in-
formiranost o pomenu varovanja narave. Sama sem 
jih nato seznanila tudi o Častnem kodeksu sloven-
skih planincev. Nadalje me je zanimalo, katera tve-
ganja pri gibanju v gorah prepoznajo. Naštevali so 
predvsem objektivne nevarnosti: plaz, padajoče 
kamenje, padec, možnost, da zaidemo. Skupaj smo 
nato nanizali še nekaj nevarnosti, predvsem takih, 
ki izhajajo iz preslabe pripravljenosti na turo, tako 
fi zične kot psihične. Na vprašanje, kaj lahko nared-
imo, da bo naša hoja po gorah kar najbolj varna, je 
ena izmed učenk odgovorila: »Gremo v gore z vod-
nikom!« Sledil je pogovor o ukrepanju v primeru 
nezgode. Učenci dobro poznajo številko 112 in os-
nove ukrepanja. Za popestritev smo poskusili tudi z 
imobiliziranjem roke in noge. Izvedba ni bila najbolj 
zanesljiva, a so se učenci ob tem zabavali. V tej starosti 
je učenje pravilnega nudenja prve pomoči prezahtev-
no. Dovolj pa so dojemljivi, da jih lahko poučimo o 
tem, kako se zavarovati pred nadležnim mrčesom 
ali kako oskrbeti pike žuželk in manjše odrgnine.

Vključitev planinskih vsebin v podaljšano bivanje 
je bila zanimiva izkušnja, ki bi jo priporočila tudi 
drugim kolegom. Učenci so bili zelo motivirani 
za delo, privlačila jih je tudi tema. Skoraj vsi so iz-
razili zanimanje, da bi gorništvo nadaljevali. Tudi 
vsebine je mogoče lepo prilagoditi starostni stopnji 
otrok, dejavnost pa je primerna tudi zato, ker zanjo 
ne potrebujemo preveč dodatne opreme. Največje 
navdušenje so učenci pokazali nad pohodom in ori-
entacijsko igro. Pri obeh je sicer treba imeti dodat-
nega spremljevalca, a menim, da enkrat mesečno 
tovrstna pomoč ne bi smela biti težava, sploh če 
imamo podporo ravnatelja. Predstavljeno delo je le 
delček možnosti za izvedbo v podaljšanem bivanju. 
Zanimiva bi bila tudi izvedba v obliki tedenskega 
ali dvotedenskega projekta, čeprav se bolj nagibam 
k stalni izvedbi srečanj vse šolsko leto. Tako lahko 
letno izvedemo več pohodov, dodamo pa tudi druge 
vsebine, kot so vremenoslovje v gorah, prehrana 
v gorah, dvoransko športno plezanje, zgodovina 

gorništva, načrtovanje planinske ture, obisk gornika 
in predstavitev ene izmed njegovih tur, izdelovanje 
zasilnih nosil, različni kvizi z gorniško tematiko, 
spoznavanje bajk in mitov o gorah. V obliki liter-
arne (pisanje pesmi, spisov) ali likovne dejavnosti 
lahko po izletu podoživljamo obisk gorskega sveta. 

Pri vseh dejavnostih, ki jih kot učitelji izvajamo, je 
pomembno, da nam samim nekaj pomenijo, da smo 
prepričani o njihovi pozitivni strani in koristnosti. 
To še prav posebej velja za pohodništvo in gorništvo, 
saj mora biti ta dejavnost tudi nam blizu. Dobro je, 
da je vpeta v naš način življenja, kajti le tako lahko 
navdušenje zanjo brez težav prenesemo na otroke, saj 
ti zelo dobro čutijo učiteljevo predanost in pripadnost.

Reševanje ene izmed nalog
Foto: Stanka Hebar
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PRIPRAVE NA PLANINSKA ORIENTACIJSKA 
TEKMOVANJA
Avtor: Matevž Zih

O planinski orientaciji, njenem pomenu in 
zgodovini smo spregovorili že v krstni številki 
revije. Ker pa je maj mesec Slovenskega 
planinskega orientacijskega tekmovanja, 
se tokrat znova posve�amo tej temi. Kako 
se na tekme pripravljajo �lani Planinskega 
društva Gornja Radgona, smo povprašali 
Matevža Ziha, sicer vodjo Podravske lige 
in �lana Odbora za orientacijo Mladinske 
komisije Planinske zveze Slovenije.

Orientacija je odlična priložnost za otroke, da sa-
mostojno spoznavajo skupinsko delo, tovarištvo, 
športno tekmovalnost in fair play. Zato jo gojimo 
tudi v našem planinskem društvu, kjer trenutno 
tekmuje okoli deset ekip. Da lahko najmlajše brez-
skrbno spustimo na progo, dejavnost začnemo uva-
jati zelo zgodaj pri urah planinskega krožka, kjer se 
otroci podrobneje srečajo z osnovnimi pojmi, kot so:
- iskanje glavnih strani neba s kompasom in 
pomočjo naravnih pojavov,
- spoznavanje osnovnih topografskih znakov, 
- spoznavanje pomena branja barv na zemljevidu,

- orientiranje in začetno branje zemljevida,
- krajši skupinski orientacijski pohodi v okolici šole 
s praktičnim prikazom osnov gibanja s pomočjo 
zemljevida.

Ta del učenja brez težav izvajajo mentorice, čeprav 
niso strokovno usposobljene za orientacijsko de-
javnost. Otroci postopoma poglabljajo znanja in 
veščine ter pridobivajo izkušnje, zato je mogoč pre-
hod na zahtevnejše naloge. V 5. razredu so sposobni, 
da se samostojno podajo na krajše in lažje orient-
acijske proge v okolici šole. Ure planinskega krožka 
izkoristimo tudi za predelovanje vsebin planinske 
šole: prva pomoč, zgodovina planinstva, priprava 
na turo, vremenoslovje, rastlinstvo in živalstvo, 
poznavanje gorstev, izdelovanje osnovnih vozlov. 
Praktično znanje otrokom podajamo tudi na izletih. 
Znanje tekmovalcev in posledično rezultati na tek-
movanjih so zelo odvisni od učne sposobnosti in 
notranje motivacije tekmovalcev, vendar orient-
acija vseeno spodbuja raznolike sposobnosti otrok, 
ki lahko vsak po svoje prispevajo k uspehu ekipe. 

Približno dvakrat letno za osnovnošolske otroke or-
ganiziramo dodatne orientacijske vaje na zanje nep-
oznanem terenu. Poleg mentoric sodelujemo tudi 
drugi člani mladinskega odseka, predvsem mladinski 
voditelji in izkušeni tekmovalci preostalih kategorij. 
Z mlajšimi orientacisti, ki se podajo na progo prvič, 
gre oseba, ki jim po potrebi svetuje in pomaga. Za 
pripravo na tekmovanja izkoristimo tudi vsakoletni 
tabor mladih planincev. Še posebej temeljito pre-
delamo vsebino posameznih predmetov planinske 
šole. Učence razdelimo v različne starostne skupine, 
ki krožijo od ene do druge učne delavnice. Pri vsaki 
se potrudimo, da kompleksnost snovi prilagodimo 
starosti skupine in da so delavnice za otroke čim 
bolj zanimive. Tabor je prav tako primeren za ori-
entacijske vaje, ki jim skoraj vsako leto namenimo 
poseben dan. Dobra lastnost vaj je, da otroci ne 
poznajo terena. Za mlajše udeležence pripravimo 
igro, kot je na primer iskanje skritega zaklada.

Posebej poskrbimo tudi za mladostnike na prehodu 
iz osnovne v srednjo šolo. Težavnostni preskok med 
kategorijama B in C je ogromen. Tekmovalcem ob 
prehodu v kategorijo C ni tuje znanje planinske šole, 
relativno dobro se znajdejo tudi na tekmovalnih 
progah, največjo težavo jim predstavlja vrisovanje 
kontrolnih točk. To je zanje nekaj novega, glede na 

Skupinsko osvajanje orientacijskega znanja
Foto: Manca Čujež
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27.–30. 9. 2012: Seminar orientacije 
(Menina planina)
Seminar je namenjen vsem, ki nameravajo 
poučevati orientacijo v okviru planinskih društev, 
organizirati planinska orientacijska tekmovanja 
ali tekmovati na njih in bolje obvladovati gibanje 
na brezpotju. Ciljna skupina so absolventi plan-
inske šole, vodniki PZS in mentorji planinskih 
skupin. Usposabljanje je prvi del obveznosti, 
potrebnih za pridobitev strokovnega naziva 
vaditelj orientacije PZS. Za pridobitev tega na-
ziva je potrebna starost vsaj 17 let, dosežena 
četrta stopnja šolske izobrazbe (končana sred-
nja poklicna šola) in predhodna enoletna ak-
tivnost v planinskem društvu. Seminarja se 
zaradi vsebinskega značaja lahko udeležijo 
tudi slušatelji, ki ne izpolnjujejo teh pogojev.

2.–4.11. 2012: Seminar za traserje in orga-
nizatorje POT (Koča na Kopitniku)
Seminar je namenjen vsem, ki bi želeli pri-
dobiti znanja s področja organiziranja in tra-
siranja planinskih orientacijskih tekmovanj. 
Potrebno je predznanje vsebin seminarja ori-

entacije, ki je lahko usvojeno tudi v praksi 
ali v okviru katerega drugega usposabljanja.

13.–14.10. 2012: Izpopolnjevanje za va-
ditelje orientacije
Kandidati, ki opravijo oba seminarja (tudi semi-
nar orientacije), pridobijo naziv pripravnik 
za vaditelja orientacije PZS. Pripravništvo se 
konča, ko pripravnik do določenega roka odda 
seminarsko nalogo na podlagi izvedenega pla-
ninskega orientacijskega tekmovanja pod men-
torstvom registriranega vaditelja orientacije 
PZS. Po podeljenem strokovnem nazivu je za 
podaljševanje licence potrebno vsaka tri leta po-
slati poročilo o svoji orientacijski dejavnosti ter 
se udeležiti dodatnega licenčnega usposabljanja.

28. julij–5. avgust: Neformalno 
izobraževanje za mladinske voditelje (PUS 
Bavšica)
Z usposabljanjem mladinskih voditeljev se v pla-
ninstvu povečuje zavedanje o pomenu aktivnega 
sodelovanja mladih v razvoju organi¬zacije. 
Program poleg novih izkušenj na področju 
gibanja v gorskem svetu krepi tudi voditeljske 
kompetence in uči nekatere konkretne me-
tode, ki jih v planinstvu uporabljamo pri delu z 
mladimi. Izvajalci programa so mladi sami. Za 
pridobitev naziva se morajo tečajniki vključiti 
v matični mladinski odsek in tam izdelati 
seminarsko nalogo. Ciljna skupina usposa-
bljanja je med 16. in 19. letom. Tečajnikom je 
omogočeno opravljanje sprejemnega izpita za 
vodnika PZS, katerega veljavnost je tri leta. 

število točk, s katerimi je na tekmah ovrednoteno, 
pa močno vpliva na uspešnost ekipe. Občasno or-
ganiziramo vaje vrisovanja točk, ki se jih udeležijo 
starejši tekmovalci kategorije B in tekmovalci kat-
egorije C. Vsem razložimo osnove (presek azimu-
tov, koordinate, kvadranti, kote, razdalje), reševanje 
nalog pa poteka v različnih težavnostih. Posebno 
pozornost je treba posvečati tudi dodatni moti-
vaciji mlajše ekipe, ki ob vstopu v kategorijo C na-
jverjetneje ni konkurenčna močni študentski ekipi. 

Kratko predstavitev naj sklenem z mislijo, da imamo 
v našem društvu srečo, saj so vsi, otroci in njihovi 
mentorji oz. voditelji, zelo motivirani za orient-
acijsko dejavnost. Z veseljem jih pripravljamo na 
tekmovanja, kjer z doseganjem lepih rezultatov 
dobijo nekaj dodatnega zagona za udeleževanje 
preostalih dejavnosti mladinskega odseka. Vsem 
mentorjem, vodnikom in mladinskim voditeljem v 
drugih društvih želim zato veliko uspeha pri prip-
ravi ekip in čim več najdenih kontrolnih točk. Pa 
saj vemo, kako pravi znani orientacijski rek: »Ori-
entacist se nikoli ne izgubi! Le zaide z idealne poti.«

3. junij 2012: Planinska orientacija na 
turnih kolesih
Mladinska komisija in Komisija za turno kole-
sarstvo v okviru cikla Eksponent pripravljata 
orientacijsko tekmo na kolesih, ki bo potekala v 
okolici Radovljice. Razpis in natančnejše infor-
macije bodo dosegljive na spletni strani obeh 
komisij.
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Ste že kdaj vklju�evali astronomijo v program 
taborjenja? Za to imate idealno priložnost, 
saj je na odmaknjenih lokacijah v naravi vid-
ljivost zvezd naravnost sanjska. Razglasite 
ve�er brez ognja, naro�ite otrokom, naj se 
toplo oble�ejo in pustijo svetilke v šotorih. 
Na tla položite podloge in se udobno names-
tite. Z nekaj volje in priprav lahko otrokom 
povemo marsikaj. Tu je nekaj predlogov.

Že podnevi lahko udeležencem razložite pojem 
svetlobnega onesnaženja, njegove vzroke in pos-
ledice. Zvečer jih spodbudite, da opazujejo nebo 
in ga po številu videnih zvezd primerjajo s tistim, 
ki ga vidijo doma ali v mestu. Lahko izvedete tudi 
meritev s pomočjo ozvezdja Orion ali Lev (večer 
prej preverite, kje in kdaj je viden) – navodila naj-
dete na strani http://www.globeatnight.org/. S svoji-
mi rezultati lahko pomagate dopolniti zemljevid 
onesnaženosti po svetu. Temo navežite na število 
zvezd, ki jih vidimo s prostim očesom (do 2500), 
in število vseh zvezd, ki jih je več, kot je zrnc pes-
ka na Zemlji. Pustite udeležencem, da ta števila 
ugibajo, da se zavejo njihove resnične velikosti.

Podnevi taboreče v kratki delavnici seznanite z vrtlji-
vo zvezdno karto. Pokažite jim nekaj najbolj vidnih 
ozvezdij in jih spodbudite, da si jih poskusijo zapom-
niti. Zvečer jih izzovite, naj jih poiščejo na nočnem 
nebu. Lahko omenite še katero od prepoznavnejših 
ozvezdij in v opis vključite zgodbo o njegovem nas-
tanku. Nekaj teh najdete na povezavi http://www.rad.
sik.si/download/rdeci.ptic.pdf, sicer pa v knjigi Zvezdni 
miti in legende avtorjev Marijana in Stane Prosen. 
Oglejte si še druge nebesne pojave: Gostosevce oz. 
Plejade, Rimsko cesto (zakaj je svetlejša od drugih 
delov neba). Pozanimajte se o morebitnih vidnih 
planetih in konjunkcijah. Če je vidna Luna, si lahko 
podnevi ogledate njen zemljevid, ponoči pa razložite, 
kaj so temnejše lise na njeni površini, za katere so 
včasih verjeli, da so morja. Pojasnite, zakaj Luna ve-
dno kaže isti obraz (njen dan je dolg kot njeno leto).

Na splošno je pripovedovanje zanimivosti o vesolju 
najbolj zanimivo, kadar ležimo pod zvezdnatim 
nebom. Ko gledamo Rimsko cesto, lahko ponazo-
rimo oddaljenost med galaksijami, povemo, da se 
te vrtijo okoli središča, ki je običajno črna luknja. 
Če je vidna Venera, povemo, da je zaradi učinka to-
ple grede najtoplejši planet in tako močno strupena, 
da na njej ne preživijo niti vesoljske sonde. Lahko 
jih spodbudimo, če zna kdo razložiti, zakaj je njen 
dan daljši od našega. Mars povežemo s planinstvom 
zaradi vulkana Olympus Mons, ki je s 25 kilometri 
najvišji vrh Osončja. Če vidimo Jupiter ali Neptun, 
jim lahko omenimo Veliko rdečo oz. modro pego ali 
pa povemo kaj o kotaljenju Urana po svoji krožnici 
(njegova os je nagnjena za skoraj 98°). Mnogo za-
nimivosti se da najti tudi o lunah Io, Titan, Evropa, 
pa seveda o Saturnovih obročih (delcih vesoljskega 
drobirja, ki jih držijo majhne lune, imenovane pa-
stirji). Zanimiva je tudi preteklost! Kako so včasih 
verjeli, da je Zemlja v sredini okrogle škatlice, zu-
naj nje pa gori večni ogenj. Luknje v tej škatlici naj 
bi videli kot zvezde, večjo luknjo pa kot Sonce. Ali o 
tem, da so verjeli, da smo v središču vesolja, okrog 
katerega kroži vse drugo, in da si mornarji zaradi 
prepričanja, da je površje Zemlje ploščato, niso upali 
pluti daleč od znanih obal, da ne bi padli čez rob.

Ne nazadnje je tu tudi štetje utrinkov. Vedno 
vžge! Še posebej bodite pozorni nanje, če je vaš ta-
bor okoli 12. avgusta. Takrat Zemljo zadane me-
teorski roj Perzeidov oz. solz svetega Lovrenca, 
ki lahko povzroči več kot 60 utrinkov na uro. 

VE�ER BREZ OGNJA
Avtorica: Tina Arh

Astronomija na taborjenju? Zakaj pa ne!
Foto: Manca Čujež
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Planinsko učno središče Bavšica - 
bivanje v neokrnjeni dolini v osrčju Julijskih Alp. 

Ponujamo ugoden najem za tabore in izobraževalne akcije. 
Več informacij na www.mk.pzs.si/pus.


