
DANIELA BERDNIK, PD POLJČANE 

Daniela si je za svojo nalogo zadala da pomaga pri vodenju izletov za tretje in 

četrtošolce. Sodelovala je na štirih pohodih in sicer na nočnem pohodu na Boč, 

Krvavico, Žavcarjev vrh ter Donačko goro. Svoje znanje je nadgrajevala kot 

pomočnica na oglednih turah, pohodih in pri družabnosti ob počitkih. 

 

BLAŽ PIRŠ, PD POLJČANE 

Blaž se je aktivno vključil v delo društva. Največ svojega časa je namenil akciji 

ciciban planinec, v sklopu katerega so organizirali več pohodov. Nočni pohod, 

sankanje, pohod od Stanovskega do Lušečke vasi, pohod na Boč in Donačko 

goro. Blaž je pomagal pri organizaciji pohodov, popestritvi le teh in ogledih 

raznih zanimivosti. Glede na to da se Blaž izobražuje v smeri predšolske vzgoje, 

verjamem da bo še veliko prispeval v planinskem društvu Poljčane. 

 

GAŠPER RAHNE, PD KRANJ 

Gašper si je za svojo nalogo zastavil aktivno sodelovati pri organizacije tabora 

PD Kranj in sicer pri 5 dnevnem aktivnem bivanje na planini Laz nad Bohinjem. 

Svoj del nalog je prevzel že pri pripravah za tabor, pri programu, jedilniku ter pri 

oglednih tura. Na samem taboru pa je kot pomočnik na pohodih in kot 

animator ob prostem času pripomogel k uspešni izvedbi tabora. 

 

ŠPELA KOVAČ, PD DOBROVLJE BRASLOVČE 

Špelin cilj ob koncu tečaja se je glasil: (citiram) 

Da bi mlajšo generacijo lažje pripeljala do tega, da čeprav so nekatere poti 

strme je razgled odličen. Rada bi, da bi se tudi bolj oddaljili od 

elektronskih naprav in uživali v naravi. 

 
Svoj cilj je dosegala na planinskem taboru svojega društva v Dovju, kjer je kot 

pomočnica pomagala pri vsakodnevnih aktivnostih. Špela tvoj cilj je plemenit. 

Še naprej ga uresničuj. 

 

GAŠPER KOŠAK PEVEC IN TILEN CMOK, PD SLIVNICA PRI CELJU 

Tilnova in Gašperjeva seminarska je zanimiva. V svojem društvu sta dobila 

nalogo da se aktivno vključita v organizacijo zimovanja na Boču. S pomočjo 

mentoric in ostalih MV-jev sta imela nalogo predvsem popestriti zimovanje in 



mlade navdušiti nad planinstvom. Glede na to da sta se držala načela da slika 

pove več kot besede je njuna seminarska zelo slikovita. 

 

TEJA PIRNAT, PD RTV LJUBLJANA 

Teja se je kot na seminarju veliko naučila in v svoji nalogi si je zadala da znanje 

prenese na mlade v svojem matičnem društvu. Aktivno se je vključila pri 

organizaciji planinskih izletov, zimovanja na Gorjancih in pri sami družabnosti 

na akcijah društva. 

JERNEJ BOBEK IN TANJA BATKOVIČ, PD KOČEVJE 

Tanja in Jernej sta si za nalogo zadala da sestavita ekipe v Kočevskih osnovnih 

šola in jih pripravita na tekmovanje Mladina in gore. Iz knjige planinska šola sta 

sestavila gradivo, ki so ga morale ekipe preučiti ter pripravila več predavanj iz 

tem planinske šole. Aktivnost je potekala celo šolsko leto. Na tekmovanje sta 

peljala tri ekipe. Le tako naprej. 

 

ALJAŽ ČEDE, PD DRAMLJE 

Aljaž ima planinske korenine in zato ga je pot pripeljala do seminarja za 

mladinskega voditelja. Po uspešnem tečaju si je za nalogo izbral da pomaga pri 

izvedbi izleta na Golico in aktivno sodeluje v vodstvu na planinskem taboru v 

Dovju. Svoje pridobljeno znanje je uspešno uporabil v praksi.  

 

KLEMEN KOGOVŠEK, PD DOMŽALE 

Klemen se je kot mladinec še aktivneje vključil v delovanje društva in prevzel 

kar nekaj nalog pri akcijah. Pomagal je pri pripravah tekmovalcev na 

tekmovanje Mladina in gore, vodenje skupine na izletih in organizacija 

družabnosti na izletih in planinskem taboru. 

 

KLAVDIJA DOLINAR, PD ZABUKOVICA 

Klavdija se je po končanem tečaju aktivno vključila v delo društva. Pomagala je 

pri organizaciji in izvedbi pohoda na Hom, bila pa je tudi del vodstva na 

planinskem taboru v Dovju. Njena glavna naloga pa je bila družabnost v 

prostem času in na izletih.  

 

 

 



MATEJ JANČIČ, PD ZABUKOVICA 

Matej je opisal potek in svoje aktivnosti na planinskem taboru v Dovju, kjer je 

kot član vodstva opravljal svoje zadolžitve in jih uspešno opravljal. Z ostalimi 

mladinskim voditelji je pripomogel k uspešni izvedbi tabora.  

 

ALJAŽ PAVŠEK, PD ONGER TRZIN 

Aljaž se je aktivno vključil v delovanje matičnega planinskega društva in  s 

svojim pridobljenim znanjem pomagal mentorjem in vodnikom pri akcijah 

društva. Vodil je planinski krožek za prvo triado, kot pomočnik in motivator 

pomagal pri plezalnem krožku in bil pomočnik na zimovanju in planinskem 

taboru. 

 

KATJA HREN, PD MEDVODE 

Katja se je udeležila seminarja za mladinske voditelje z namenom da pripomore 

k večji aktivnosti novonastalega mladinskega odseka Šmarna gora. Aktivno je 

sodelovala pri načrtovanju izletov in tabora,  bila članica vodstva in s svojim 

znanjem pripomogla k kakovostnejši izvedbi programa.  Z izvedbo pa si je 

pridobila tudi veliko izkušenj in zagona za nove aktivnosti v prihodnje. 

LARA MAČEK, PD ŠENTJOŠT 

Lara se je po končanem tečaju aktivno lotila dela v svojem planinskem društvu. 

Sodelovala je pri izpeljavi tabora na Pokljuki, zimskega pohoda v okolici 

Šentjošta in pomladnega pohoda do Lavrovca. Za naprej pa ima cilj da s 

pomočjo ostali vodnikov in mentorjev organizira planinski krožek na lokalni 

osnovni šoli. 

 

JANA GULIN, PD POLZELA 

Jana je v svoji seminarski nalogi opisala svoje aktivnosti v matičnem planinskem 

društvu. Aktivno se je vključila v akcije društva. Sodelovala je pri planinskih 

izletih, zimovanju, športni prireditvi, dnevu planincev in na planinskem taboru. 

Svojo pridobljeno znanje je uporabila pri družabnosti in kljub neizkušenosti 

uspešno izvedla svoje zadolžitve na akcijah društva.  


