
PLANINSKI TABOR PLANINA PRI JEZERU (8. 6.–12. 6. 2015) 

»KUŽKI« iz enote Marjetica in »ČEBELICE« iz enote Andersen 

Skupaj z najstarejšimi vrtčevskimi otroki (ki bodo jeseni postali prvošolci) smo se odpravili 

na planinski tabor na Planino pri Jezeru. Tabora se je udeležilo 31 otrok, vzgojiteljice 

Kristina, Irena, Andreja in Maja, vodnika Mitja in Rašo in medicinska sestra Marina.  

 

Smo mladi planinci 

iz Ljubljane doma,  

ko pridemo v gore 

vsak nas pozna. Ti hojlarija, rija … 

 

Klobuki, nahrbtnik,  

pa čevlje na noge,  

pa vsi smo veseli,  

ko gremo v gore. Ti hojlarija, rija … 

 

Ko pridemo v kočo  

se imamo lepo, 

pa drugi planinci  

še z nami pojo. Ti hojlarija, rija … 

 

Na Planini pri jezeru 

lušno je »bit«, 

ker vsak jo dobi  

čisto malo po rit. Ti hojlarija, rija … 

 

Tekom planinskega tabora smo dosegli naslednje planinske točke (oz. se odpravili na 

naslednje planinske izlete):  

 Planina Blato (1147 m) 



 Planina pri Jezeru (1453 m) 

 

 Planina Dedno polje (1560 m): na ta planinski izlet so nas spremljali reševalni psi 

(Gal, Tena in Troj) in njihovi vodniki, ki so člani gorske reševalne službe.  

 



 

 

 Planina Viševnik (1620 m) 

 



 

 



 

 Planina v Lazu (1560 m). 

 

 

 Planina Vogar (1450 m) 

 

Otroci so postali pravi  planinci (uradno ob planinskem krstu, ko so prejeli tudi svoje 

planinsko ime ), pa ne zgolj zaradi učenja varne planinske hoje oz. usvajanja različnih 

planinskih točk, pač pa tudi zaradi drugih planinskih »veščin«: spoznavanje gorskega cvetja, 



opazovanje živali v gorskem svetu, spoznavanje in uporaba planinske opreme, urjenje 

spretnosti v plezanju itn.   

           

 

 

Imeli smo se prečudovito. K temu pa so vsekakor pripomogli tudi oskrbnik Ivo (ki nas je ves 

čas zabaval z igranjem na harmoniko) in kuharice Mari, Duška in Olga. 

Po doživetih planinskih izkušnjah se bodo otroci zagotovo z vesljem vračali v ta 

prečudoviti »planinski raj«! 

Zapisala: Kristina Primožič 


