
TABORJENJE MLADINE PGD POLZELA 2015 
 

 

Gasilci PGD Polzela se zavedamo, da je biti gasilec » častno dejanje« , ki ga je treba 

ohranjati. Zato v to dejanje spodbujamo tudi mlade, ki se vklučujejo v  PGD Polzela.  

Kot že kar nekaj let nazaj smo tudi letos pripravili 5 dnevno taborjenje za naš gasilski 

podmladek in sicer od 17.8.2015 do 21.8.2015. Ker je bilo poletje zelo vroče smo se letos 

odločili za taborjenje na morju in sicer v Seči pri Portorožu, v Centru šolskih in obšolskih 

dejavnosti Burja. 

 

Na pot smo se podali v ponedeljek 17.8.2015 ob 7.uri izpred gasilskega doma Polzela polni 

veselja in radosti. Ko smo prispeli na primorsko smo si kot prvo ogledali gasilsko brigado 

Koper kjer smo si naprej ogledali kratek film, ki je prikazoval zgodovino, večje intervencije 

in opisoval zaposlene. Ogledali smo si sprejemno sobo, njihov gasilski vozni park in opremo.  

 

Po končanem ogledu gasilske brigade smo navdušeni odšli do Centra šolskih in obšolskih 

dejavnosti Burja in se namestili po bungalovih. Nato pa se spodobi, da kot prvi dan na morju 

skočimo in se osvežimo v morski vodi. Proti večeru smo odšli na sprehod do Portoroža in si 

malo ogledali  mesto. 

 

Jutranjo vstajanje je bilo kar zgodnjo, saj smo mentorji imeli z gasilci vsako jutro jutranjo 

telovadbo tako kot se tudi spodobi za gasilce, nato je sledil zajtrk, po zajtrku pa pospravljanje 

sob tudi za red in čistočo smo poskrbeli, nato pa odšli na plažo, kjer so se nekateri kopali 

drugi pa igrali družabne igre. V popoldanskem času so otroci imeli malo prostega časa 

katerega so izkoristili za igranje družabnih iger in iger z žogo.  

 

Tretji dan tabora nam je  vreme malo ponagajalo in smo večji del časa preživeli  na igrišču in  

v jedilnici, ter mali športni sobi centra, igrali smo se razne družabne igre in igre z žogo. Ker 

smo imeli s sabo vedrovke smo opravljali tudi razne gasilske veščine, ter se malo pozabavali 

in dan je minil kot bi mignil. Ker nam je bila sreča naklonjena smo četrti dan imeli zopet lepo 

vreme, tako smo  odšli v Piran z ladjico, vožnja je bila mirna in  zelo zanimiva. V Piranu smo 

si ogledali cerkev Svetega Jurija, samo jedro Pirana, Tartinijev trg in  odšli do stojnic kjer so 

si otroci lahko kupili spominke za domov. Preostanek dneva smo preživeli na plaži se kopali 

in zabavali, zvečer pa utrujeni zaspali. 

 

Zadnji dan smo spakirali stvari odšli še malo na plažo in še zadnjič skočili v vodo, ter proti 

večeru utrujeni, a polni najlepših vtisov in spominov odšli proti domu. Nekaterim je bil 

najljubši prosti čas ob igranju družabnih iger, drugim kopanje spet tretjim gasilska brigada 

Koper, vožnja z ladjico in še bi lahko naštevala.  
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