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Vsaka stvar je enkrat prvič. Po številnih izvedenih mladinskih planinskih taborih, 

je bil sedaj res že skrajni čas, da organiziramo tudi zimovanje za člane 

mladinskega odseka PD Onger Trzin. Ideja o zimovanju sicer ni nova, ampak v 

letu 2011 se je vse skupaj  »poklopilo« in tako smo izvedli zimovanje na 

zasneženi Pokljuki. Seveda se nam je takoj pojavilo vprašanje, kako bomo vse 

skupaj izpeljali, ali bo sploh dovolj otrok, ali bomo našli primerno kočo,…? Vsak 

dvom je bil odveč in tako se je zimovanja udeležilo 27 otrok ter 11 članov vodstva 

zimovanja. Za dom smo si izbrali taborniško kočo v Mrzlem studencu, kjer smo 

preživeli čudovite štiri dni. Za zabaven program so tako kot na poletnem taboru 

poskrbeli Polona, Tomaž in Staša, za izvedbo planinskih pohodov in turno-

smučarske ekspedicije Miha Pavšek in Sandi Kelnerič, kjer nam je zmanjkala 

kakšna prosta roka, so nam priskočili na pomoč bivši člani planinske skupine 

Nore krave, in sicer Jaka, Špela in Matevž. Zimovanja si seveda ne bi mogli 

zamisliti brez Simona, ki je vskočil takrat, ko je »šefu« zmanjkalo časa ali rok, da 

bi postoril vse, kar si je zadal. Seveda pa si zimovanja nismo mogli zamisliti brez 

naše kuharice Rezke, ki nas je tudi na Pokljuki razvajala z odlično hrano. Poleg 

pridnih rok pa so pri izvedbi zimovanja pomagali tudi Urša Šimenc, ki nam je 

izvezla šale, Pekarna Kralj z donacijo kruha in Mercator z donacijo hrane. 

 

Po uspešno zaključenem zimovanju pa seveda sledi vprašanje, ali bo naslednje 

leto tudi zimovanje? Kam pa gremo? Ali bomo spet lahko turno-smučali? Bomo 

lahko izdelali snežni iglu, itd. Odgovor je seveda, saj bi bilo škoda, da ne bi česa 

podobnega izpeljali tudi v prihodnosti. 

 

 

Boštjan Kralj 

vodja zimovanja 

Drobni tisk: 

Elektronska knjižica pred vami je časopis letošnjega zimovanja oz. ozimnica, katerega 

odlomki bodo objavljeni tudi v tiskani ediciji BN, ki izide v začetku prihodnjega leta.  

Tipkarske in slovnične napake so in so zgolj dobronamerne ter jih prijazno poklanjamo 

pozornim bralcem. Iskalcem napak ne izplačujemo honorarja. 

PD Onger Trzin in uredništvo Ozimnice Pokljuka 2011 ne odgovarjata za morebitne stranske 

učinke, ki bi lahko nastali ob prebiranju časopisa. 

Do sedaj poznani stranski učinki: nasmeh na obrazu, solze sreče in zadovoljstva, neustavljiva 

želja po hribolazenju, vsakodnevno pošiljanje elektronske pošte vodji zimovanja z zadevo 

''Kdaj bo zimovanje 2012?'', vsakodnevno branje in razpošiljanje ozimnice ... 

Neodgovorni urednik:  

Članki:  

Fotografije:  

Jezikovni pregled:  

 

Ozimnica Pokljuka 2011 

Tomaž Kocman 

udeleženci zimovanja Pokljuka 2011 

Boštjan Kralj, Miha Pavšek in Tomaž Kocman 

Polona Podbevšek 

Trzin, februar 2011 



5. februar 2011 

ZIMSKA PRAVLJICA SE PRIČNE 

Ogled informacijskega centra  

Triglavska roža na Bledu 

Obisk gorskih reševalcev 

Delavnica: 

Izdelava svetilk 

Nočni pohod do Pokljuškega barja 

Zabavni večer: 

Iglu se predstavi 

5. februar 2011 

Polona in Boštjan 

Žan C. Š. 

Filip P. 

Pia P. 

Pika P. 

  9:00 - ODHOD IZ TRZINA 

20:00 - ZABAVNI VEČER: IGLU SE PREDSTAVI 

19:00 - VEČERJA 

17:00 - KRAJŠI POHOD DO POKLJUŠKEGA BARJA 

- DELAVNICA: IZDELAVA SVETILK (mlajši) 

15:30 - PREIZKUS TURNO-SMUČARSKE OPREME (ta vel'ki) 

14:15 - OBISK GORSKIH REŠEVALCEV 

13:00 - KOSILO 

10:00 - OGLED INFO CENTRA NA BLEDU 

 

KOSILO: makaronovo meso, rdeča pesa, sladica 

VEČERJA: obara 
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OBISK CENTRA TNP 

Jan Jovan 

 

Naš prvi počitek je bil v centru TNP. 

Tam smo izvedeli, kje leži in koliko je 

velik. Izvedeli smo tudi, kako so 

včasih živeli. Nato smo naleteli na 

razstavo snežink, ki smo jih pogledali 

pod mikroskopom. Vsi smo se 

zabavali na simulacijskem zemljevidu 

TNP-ja.  

Sledila je tudi predstavitev, kaj je vse 

v TNP-ju. Tam smo spoznali tudi 

številne legende. Za konec smo bili 

na strehi. Tam smo imeli čudovit 

razgled. Ko smo vsi prišli na mesto, 

kjer smo začeli, se je obisk TNP-ja 

končal. 

OBISK GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE 

Taja Pezdir 

 

V soboto, 5. februarja smo se odpravili na zimovanje Pokljuka. Ko smo prispeli do 

koče v kateri bomo bivali, smo razpakirali prtljago. Kmalu smo imeli kosilo. Po 

kosilu mi je bilo malo dolgočasno, a me je dolgčas hitro minil, ker je prišla GRS 

(Gorska reševalna služba). Najprej smo delali valove (z rokami) in lažje otroke 

spustili na roke, da so kot ribe skakali čez.  

Medtem so enega od GRS zakopali v sneg. Nato so spustili psa, da je našel 

tistega, ki je bil pod snegom. Psa smo nato lahko božali. Spuščal je zelo veliko 

dlak. Učili smo se še, kako se uporablja lavinsko žolno. Ime je dobila, ker se tako 

oglaša kot žolna. Na koncu smo merili z lavinsko sondo. 

NAŠA SOBA 

Tim Jovan 

 

Ko smo vstopili v hišo, smo dobili svojo 

sobo. V sobe smo dali prtljago in smo šli 

na kosilo. In potem spet v sobo, v kateri 

smo se oblekli v obleko. Ko smo prišli 

nazaj v sobo, smo ji dali ime. 

IZDELAVA SVETILK 

Nastja Pavlišič 

 

Lučke smo izdelovali iz praznih kozarcev. Najprej smo cel kozarec prebarvali z 

barvo. Ko se je kozarec na pol posušil, smo nanj narisali še vzorčke. Ko smo 

končali, smo kozarce dali sušiti. Da se je posušil, smo čakali en dan. Nato pa smo 

na kozarce dobili držalo. Po držalih smo v kozarce dobili še svečko. Tako smo 

naredili lučke. 





















6. februar 2011 

KDO SE BOJI SNEŽENEGA MOŽA? 

Lov za snežakom 

Priprava na turo 

Delavnica: 

Naredi si svoje kazalo! 

Predavanje Sandija Kelneriča 

o Himalaji 

Zabavni večer: 

Tekmovanje v oponašanju snežaka 

6. februar 2011 

Staša in Jaka 

Saša J. 

Valentin M. 

Nastja P. 

Tija C. Š. 

  7:00 - VSTAJANJE 

22:00 - SPANJE 

20:00 - ZABAVNI VEČER: TEKMOVANJE V OPONAŠANJU SNEŽAKA 

19:00 - VEČERJA 

16:00 - USTVARJALNA DELAVNICA: ''NAREDI SI SVOJE KAZALO!'' 

14:30 - PRIPRAVA NA TURO 

13:00 - KOSILO 

  9:00 - LOV ZA SNEŽAKOM 

  7:30 - ZAJTRK 

ZAJTRK: svašta na kruhu 

KOSILO: juha, zrezek v omaki, široki rezanci, solata 

VEČERJA: mlečni zdrob 
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LOV NA SNEŽAKA 

Maša Cerar Šimenc 

 

Najprej smo se razdelili v pet skupin. 

Vsaka skupina je morala s seboj nesti  

en nahrbtnik, pijačo ter mapo za liste.  

Prva skupina je štartala ob 9.00, vsaka 

naslednja pa 15 minut za prejšnjo. 

Tokrat so bili vodniki ob nas in niso bili 

na postajah. Na postajah pa je bil list z 

navodili in list za reševanje.  

Jaz sem bila v 3. skupini z Aljažem, 

Timom, Piko in Valentinom. Mi smo 

štartali ob pol desetih.  

Bilo je pet postaj, po poti pa so nas 

spremljale markacije. Na prvi postaji 

smo morali odgovoriti na tri vprašanja 

o zimi. Na drugi postaji pa o stopinjah. 

Na tretji postaji smo morali napisati 

deset zimskih športov. Na četrti smo 

morali napisati, kaj rabimo pozimi za v 

hribe, na zadnji pa smo morali napisati, 

kaj narediti, če v hribih srečamo 

podhlajenega pohodnika.  

Lov na snežaka mi je bil zelo všeč,  

še posebej pa zaradi tega, ker smo 

zmagali. 

Delavnica: IZDELOVANJE KAZAL 

Jan Jovan 

 
Na zimovanju je bilo veliko delavnic. V 

eni izmed njih smo delali kazala za 

knjige. Izrezali smo si sličice iz revije in 

smo jih prilepili na trši papir. Če si 

hotel, si lahko uporabil tudi kolaž papir. 

Vse skupaj smo ovili v folijo. 

PREDAVANJE O HIMALAJI 

Boštjan Kralj 

  

Na zimovanju smo imeli srečo, da se ga 

je udeležil tudi Sandi Kelnerič, ki je pred 

leti preživel ogromno časa v najvišjih 

gorah sveta. En majčken delček njegovih 

popotovanj nam je predstavil v predavanju, kjer nas je popeljal skozi čudoviti 

svet Nepala, ki ga je obiskal leta 2000, ko so s soplezalci »naskakovali« na 

Anapurno 4 v pogorju Himalaje.  

Danes se že skorajda ne spominjamo več, kaj so diapozitivi in klasičen projektor, 

ampak Sandi nas je s čudovitimi fotkami popeljal v čarobni svet, kjer se je čas 

ustavil pred mnogimi leti – ljudje še vedno ne poznajo televizorja, mobitela in 

podobnih novodobnih napravic. Ljudje v tistem delu sveta si denar služijo z 

različnimi  stvarmi, in prav neverjetno je gledati, kako šerpe nosijo na ramenih  

50-kilogramske sode z opremo, da lahko alpinisti preplezajo visoke himalajske 

stene. Sandiju in soplezalcem sicer ni uspelo osvojiti zastavljenega cilja, vendar 

so nas fotke, ki nam jih je pokazal, zagotovo očarale in najbrž se bo marsikdo od 

nas nekoč v prihodnosti odpravil na treking pod streho sveta. 
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TEKMOVANJE V OPONAŠANJU SNEŽAKOV 

Jaka Peternel 

 

Oponašati nekoga je najbolje, če ga poznaš, zato smo svojo veščino začeli piliti 

pri osnovah: poznavanju rase snežakov in njihove biokemije. 

Razporedili smo se v pet skupin po dva tekmovalca, jaz sem tekmoval z Žanom. 

Snežake smo seveda spoznavali skozi kviz, tekmovanje, saj si tako človek največ 

zapomni. Vprašanja so bila zanimiva, velikokrat odvisna od občutka. Recimo 

izvedel sem, da je bil največji snežak do sedaj visok 37,2 m in je tehtal 4.000 - 

5.000 ton. V kvizu sem precej užival, saj smo namesto težkih vprašanj, imeli 

vprašanja, ki so zahtevala nekaj občutka in pa malo sreče pri ugibanju. 

Zaradi takšnih vprašanj in zaradi sreče, 

ki je zdaj enim zdaj drugim podarjala 

pravilne odgovore, so bile vse skupine 

zelo izenačene, a zmagovalca je 

odločila zadnja naloga: slepo lepljenje 

snežakovega nosu na njegov obraz. Z 

natančno kretnjo sva Filip in jaz zadela, 

kar sva ciljala. 

Z razliko ene točke sta zmagali dve ekipi: Jan in Taja ter midva. Za nagrado smo 

vsi prejeli eno čokolado, ki nam je polepšala turo naslednji dan. 

Ena od nalog v tekmovanju je bila  

tudi risanje snežaka z zavezanimi očmi. 

















7. februar 2011 

VESELO NA PLANINO 

Planina Lipanca in Mrežce 

Planina Javornik 

Delavnica: 

Izdelava obeskov 

Nočni pohod z lučkami 

Zabavni večer: 

Po Slovenski planinski poti 

7. februar 2011 

Špela in Tomaž 

Simon Š. 

Jan J. 

Ema N. 

Kaja P. 

  7:00 - BUJENJE 

20:00 - ZABAVNI VEČER: ''PO SLOVENSKI PLANINSKI POTI'' 

19:00 - VEČERJA 

- PISANJE KARTIC 

15:30 - USTVARJALNA DELAVNICA: OBESKI 

14:00 - KOSILO 

- ODHOD NA PLANINO JAVORNIK (ta mali) 

  8:30 - ODHOD NA PLANINO LIPANCE (ta vel'ki) 

  7:30 - ZAJTRK 

ZAJTRK: svašta na kruhu 

KOSILO: segedin golaž, slan krompir 

VEČERJA: praženec, marmeladna omaka 
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PLANINA JAVORNIK 

Pia Pavlič 

 

7. 2. 2011 smo se odpravili na planino 

Javornik. Začeli smo ob 830, končali pa 

ob 1330. Hodili  smo približno 3h 30min. 

Vodja izleta je bil Boštjan, zraven pa so 

bili še Simon, Staša in Medo (Tomaž). Hoja ni bila naporna, saj smo večino časa 

hodili po ravnem. Na vrhu smo sedeli 

pred kočo. Najprej smo pojedli malico, 

nato pa smo dobili še Wafeline. Ko smo 

se vračali nazaj, smo se ustavili pri koči 

kožarki, kjer so pred 200 leti delali oglje. 

Kmalu smo prišli do naše koče in izleta 

je bilo konec. 

PLANINA LIPANCA  

Sara Krašovec 

 

V ponedeljek, 7. februarja, smo se 

zjutraj ob 700 h zbudili ter se uro in pol 

zatem odpravili na planino. Hodili nismo 

peš, ampak s turnimi smučmi, ki so zelo 

priročne. Vezi imajo podobne kot tekaške smuči, obliko pa kot navadne alpske 

smuči. V hrib se hodi s posebnimi nastavki, ki so kot preproge, pravimo pa jim 

»psi«. Tako smo po snegu hodili približno 4 ure, ki so bile na začetku užitek, na 

koncu pa pravi pekel. Ko smo prišli do planine, smo vsi zelo sestradani pojedli 

malico, tisti najbolj navdušeni pa so se odpravili še dalje. Ostali smo dali »pse« v 

nahrbtnik in odsmučali v dolino.  To je 

bilo bolje kakor hoja navzgor, vendar pa 

je bilo na koncu zelo položno in smo 

morali »štamfat«, kar je bilo zelo 

utrudljivo. V hišo smo prišli utrujeni, 

vendar zadovoljni.  Na splošno sem se 

imela zelo dobro, vendar mi tisti del s 

»štamfanjem« sploh ni bil všeč. 

Delavnica: IZDELOVANJE OBESKOV 

Matevž Peternel 

 

V ponedeljek je Staša vodila zadnjo delavnico na taboru. Iz fimomase smo 

izdelovali obeske. Prvo je bilo potrebno stisniti maso in jo oblikovati z modelčki. 

Nato pa si več takih oblikoval v obesek s svojo domišljijo in spretnimi tačkami. 

Nazadnje smo naredili še luknjo za 

vrvico.  Kmalu jih je naša kuharica Rezka 

spekla v trdne obeske. Čez luknjice smo 

napeljali vrvico in jih pripravili na 

prijateljstvo s ključi.  Interesa in izdelkov 

je bilo veliko. Delavnica mi je bila zelo 

všeč. 

NOČNI POHOD 

Maksi Pavšek 

 

Na nočnem pohodu je bilo zelo lepo. Šli 

smo z lučkami na sprehod. Bilo je 

imenitno. Ni bilo niti malo naporno. 

Pogovarjali smo se. Pogovarjanje nam 

je skrajšalo pot. 















8. februar 2011 

SLADOLED PO DESET 

Delavnica na prostem 

Ankete, skriti prijatelj ... 

8. februar 2011 

Matevž in Simon 

Aljaž P. 

Taja P. 

Eva N. 

Jaka K. 

  7:30 - VSTAJANJE 

 

15:00 - PRIHOD V TRZIN 

13:30 - ODHOD DOMOV 

12:30 - IZPOLNJEVANJE ANKET, SKRITI PRIJATELJ 

12:00 - KOSILO 

11:00 - PAKIRANJE in POSPRAVLJANJE SOB 

  8:30 - DELAVNICA NA PROSTEM 

  8:00 - ZAJTRK 

ZAJTRK: svašta na kruhu 

KOSILO: krompirjeva juha s hrenovko 

 















OZIMNICA OZIMNICA 

-  TABORNI ČASOPIS  -  

-  THE  END  -  


