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Naš svizec tokrat išče rudo po rovih opuščenih rudnikov
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NAJPREJ EN VELIK IZDIH – VSE SE JE SREČNO KONČALO, VMES PA SMO SE IMELI LEPO!

Travnik, kjer pozimi gradijo gradove kralja Matjaža, je bil 
letos prostor našega že 25-ega planinskega tabora. Zadnja 
tri leta enotedensko druženje pod šotori preživimo skupaj z 
mladimi planinci PD Prebold in ta kombinacija je bila tudi 
tokrat uspešna. 
Naše zastavljene cilje smo uresničil – vsak drugi dan so 
potekali planinski izleti razdeljeni v tri težavnostne stopnje 
zaradi različnih starosti naših udeležencev – to je zahtevalo 
kar nekaj kombinatorike, vendar smo vse uspešno izpeljali. 
Dnevi, ki niso bili namenjeni planinarjenju so bili izpolnjeni 
z različnimi aktivnostmi: plezanju v plezališču, orientaciji, 
športno-družabnim igram dežurnih skupin, ustvarjanju ogrlic, 
zapestnic, skakanju po trampolinu, igranju badmintona, 
nogometa in odbojke, ocenjevali smo urejenost šotorov (tu je 

napredek še mogoč, predvsem pa zaželen), preizkusili smo se v pisanju kaligrafi je, učili smo se vozle 
in streljanja z lokom, spoznavali osnove jadralnega padalstva, se kopali v bazenu na Ravnah, obiskali 
rudnik v Mežici ob vsem tem pa uspeli opisati ali narisati še kakšen utrinek iz tabora za naš »Rukzak«.
Suhoparna podatka: 45 udeležencev in 20 članov vodstva ne povesta nič; bistvo je kot vedno očem skrito…. 
Druženje, hoja v hribe, preživljanje prostega časa v naravi, sklepanje novih prijateljstev in poglabljanje starih, 
igra, smeh in veselje… to je tisto!

Katja 

Pa gremo, zapeljite se z nami v naš rudnik doživetij in pripetljajev letošnjega tabora. SREČNO!
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KAJ VSE SMO POČELI NA TABORU

sobota, 26.07.2008:
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, spoznavni večer

nedelja, 27.07.2008:
1. skupina: Sleme – Križan – Uršlja gora – Koča na Naravskih Ledinah – Žerjav
2. skupina:  tabor – Koča na Pikovem – Pik – Pikov vrh – Veliki vrh – tabor 
3. skupina: tabor – Navrški vrh – tabor 

ponedeljek, 28.07.2008:
Športne igre in kulturni dan, plezanje

torek, 29.07.2008:
1. skupina: Topla – Knipsovo sedlo – Kordeževa glava (vrh Pece) – Dom na Peci – jama Kralja Matjaža – 
Dom na Peci – tabor 
2. a. skupina: Sleme – Križan – Uršlja gora – Koča na Naravskih Ledinah – Žerjav
2. b. skupina: Sleme – Križan – Uršlja gora - Križan 
3. skupina: tabor – Koča na Pikovem – Pik – Pikov vrh – tabor  
Planinski krst novih udeležencev tabora

sreda, 30.07.2008:
Ogled Muzeja – Rudnika Mežica, kopanje v bazenu na Ravnah 

četrtek, 31.07.2008:
1. skupina: sedlo Šajna – Ojstrc (vrh Obirja) – Kapelska koča (Eisenkappler Hütte) – sedlo Šajna
2. skupina: tabor – Dom na Peci – jama Kralja Matjaža – Dom na Peci  – tabor 
3. skupina: parkirišče na koncu ceste – Dom na Peci – Jama Kralja Matjaža in nazaj

petek, 01.08.2008:
Orientacija, piknik, zaključni večer

sobota, 02.08.2008:
Pospravljanje, odhod, prevoz domov

Nasmejani obrazi na koči na Pikovem.
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UTRINKI IZ LETOŠNJEGA TABORA

SOBOTA I

Planinski tabor
Peca, Krn in Uršlja gora, 
to za nas je prava mora.
V hribe radi hodimo, 

da v dobro formo pridemo. 

Kuharica Bernarda je najboljša, 
njena hrana pa še boljša.

Vodniki so zabavni, 
zato smo mi slavni. 

Plezanje
V ponedeljek, 28.7.2008 je bilo na vrsti plezanje. S kombijem 
smo se odpeljali do plezalne stene, kjer so nas čakali Črt, Cene, 
Grega, Ana, Domen in Martin. Razdelili so nam čelade, ki 
služijo kot zaščita pred poškodbami, in plezalne pasove. Črt 
in Cene pa sta nam držala vrv. Skoraj vsi smo želeli poskusiti, 
kako je v steni. Plezati je bilo zelo lepo.

Naša kuharica

Že drugo leto nas v planinskem taboru 
razvaja naša kuharica Bernarda. Vsak dan 
nas preseneti s kakšno novo jedjo. Najboljši 
dan pa je bil torek, ko smo vsi utrujeni prišli 
s ture v tabor. In kaj nas je tam čakalo? 
Kosilo in to ne običajno kosilo. Bernarda 
nam je pripravila hamburgerje s prilogo po 
želji. Ogledniki tur iz planinskega društva, ki 
bodo taborili naslednji teden, so jo že začeli 
snubiti, ampak mi naše kuharice ne damo. 
Tudi na vitamine ni pozabila, saj nam je 
bilo sadje vedno na voljo. V sredo nam je 
spekla  tudi palačinke, ki jih imamo vsi 
zelo radi. O, pa da ne pozabim na zajtrke, 
ki so letošnja novost. Kruh z marmelado in 
margarino na starem kruhu, ki ga nobeden 
od nas preveč ne obožuje so zamenjali 
kosmiči, čokoladne kroglice in čokolešnik. 
Ampak vsaka dobra stran ima tudi kakšno 
slabo. In slaba stran so kilogramčki, ki so 
se nam ob vseh teh dobrotah kar prištevali. 
Ampak nič za to! Upamo, da nas bo tudi 
drugo leto tako razvajala. Hvala, Bernarda! 

Hvala ti za vse dobrote!

Eden gor, drugi dol. Oba pa varna!
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Orientacija

V petek smo ob 9.23 začeli z orientacijo. Najprej 
smo odšli po pešpoti mimo gostilne do Črta, kjer 
smo delali vozle. Pri drugi kontrolni točki smo 
pri Tomažu morali povedati pet ogroženih rastlin. 
Tretjo kontrolno točko smo le s težavno našli. 
Pri Alenki smo pokazali osnove prve pomoči. Pri 
četrti točki smo s kamni ciljali kanglico. Pri peti 
točki smo peli Mojster Jaka v kanonu. Pot smo 
nadaljevali po cesti mimo tovorne postaje žičnice 
in mimo odseka na Peco. Prišli smo do dobro 
skrite 6. točke. Tam smo pri Cenatu in Sandiju 
rapali  na Ringa raja. Nato smo se po pešpoti vrnili 
v tabor. 

NEDELJA

Obir
Šok! Nekdo me vleče za nogo! Komaj se 
skobacam iz spalke in zagledam Grega, ki mi 
sveti v glavo. Pogledam na uro. Pet zjutraj! 
Končno se mi posveti, da je napočil čas za izlet 
na Obir. 
Počasi smo vstali in se odpravili na zajtrk. Po 
njem nas je čakala dobra ura vožnje po Avstriji, 
ki smo si jo popestrili z iskanjem bencinske 
črpalke. Ustavili smo se na 1069 m visokem 
sedlu, kjer smo pustili avtomobile. Tam je bil 
postavljen tudi kemični WC, ki je bil opremljen 
s splakovalnikom in umivalnikom, zato smo si 
ga z zanimanjem ogledali (preizkusili).
Nato se je naš pohod lahko začel. Oprtali smo 
si nahrbtnike in se odpravili proti vrhu. Med 
potjo je rahlo škropilo, a nam je gozd nudil 
dobro zavetje. Kmalu smo prispeli na ogromen 
travnik, kjer smo se umikali kravam in bikom, 
ki so nič kaj prijazno prhali v nas. Na vrhu nas 
je pričakal veličasten razgled! Kvarilo ga je le 
dejstvo, da smo imeli s sabo plesniv kruh, zato 
je bila naša malica bolj na sadni osnovi. 
Nato se je začel naš spust. Vmes smo se 
ustavili še na koči. Po slabih treh urah hoje 
smo končno zagledali avtomobile. Hitro smo 
sneli nahrbtnike, jih »zmetali« v prtljažnik in 
se odpeljali proti taboru.
Izlet je bil lep, še posebej zanimiv je bil zato, 
ker je v celoti potekal po Avstriji. 

Pravi planinci

Šotor naš se bori za to,
da papirčkov manj bi bilo.

V hribe hodimo, 
da srce napolnimo. 

Gojzerje in palice vzamemo, 
planinci pravi postajamo. 

Gal

Zmagovalna dežurna ekipa.

Mi smo pravi planinci.
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Kviz

1. Katera roža je zaščitena?
a) kopriva
b) arnika
c) kranjska lilija

2. Pod katero goro je tabor?
a) Uršlja gora
b) Obir
c) Peca

3. Kateri dan v tednu je piknik?
Piknik bo v ________.

4. Katero kontrolno točko je imel Črt?
a) kontrolno točko 4
b) kontrolno točko 1
c) kontrolno točko 6

5. Kaj smo delali pri Katji?
a) vozle
b) peli
c) metali kamenje

Najdi besede!
K Ž U L J X O
P L V S R M U
A Š O B L I Ž
L T D B U V Z
I V A B U A Ž
C Č O C D K M
E Y A D B C R
K R I P N C J
H R A N A I Š
A C E P L Ž K

Klobuk, voda, palice, vodnik, Peca, hrana, žulj.
Veliko sreče :)!

Naša tedenska zaloga mleka.

Še malo je treba stisniti zobe, pa bo šlo.
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TOREK

Tabor v Podpeci
V soboto, 26.7.08, smo se odpravili 
v Podpeco. Ko smo prispeli v tabor, 
smo odšli jest, kar so nam pripravili. V 
nedeljo smo odšli na pohod na Uršljo 
goro. Na izletu smo se imeli lepo. V torek 
smo se povzpeli na Peco in v četrtek na 
Obir v Avstriji. V ponedeljek smo imeli 
igre po skupinah, v sredo smo obiskali 
rudnik v Mežici, nato pa smo se kopali 
v bazenu na Ravnah.  V petek pa je bila 
orientacija. Odrezali smo se kar dobro! 
Tako smo preživeli ves teden,ki je bil 
zanimiv, čeprav naporen!!!
P.S. Seveda smo vsak večer imeli družabni 
večer ob ognju!

SREDA IN ČETRTEK

Podpeca 2008
»In spet je prišel čas za vsakoletno druženje z mojimi planinskimi prijatelji«, sem si rekel v soboto zjutraj, ko sem 
vstal. Pregledal sem še enkrat potovalko, nahrbtnik ter vso planinsko opremo, da sem se prepričal, če imam vse 
potrebno. Hitro sem v sebe zmetal pol sendviča ter nesel vse v avto. Poslovil sem se od staršev ter se ponovno 
vklopil na teden planinskega življenja.
 Prvi dan smo jaz, Grega ter Domen pomagali pri ležiščih in drugih opravilih. Proti večeru smo bili malce 
potrti, ker smo menili, da bomo edini starejši med udeleženci, ampak je vedno bolj kazalo na bolje, ker smo se 
veliko družili z mladinskim delom vodništva. Naše bivanje je bilo popestreno s turami na Uršljo goro, Peco ter 
avstrijski Obir. Od vseh treh mi je bilo najlepše na Obirju. Zelo lepo pot smo prehodili in tudi vreme nas ni 
razočaralo. Zmagovalec tistega dneva pa je bil razgled z vrha – bil je fenomenalen! 
V sredo smo  obiskali rudnik Mežica. Čeprav  sem ga obiskal že trikrat, me vedno znova očara. Po napornem 
»rudarjenju« smo se odšli odmočit v bazen na Ravnah. Vneto smo tekmovali, kdo bo koga prej potunkal! 
Vodniki so nas to leto zopet presenetili s pico…
Sedaj pa sedim v jedilnici in pišem ta skromni spis – utrujen, poten in prehitro izmučen od vsega ukazovanja 
mlajšim udeležencem, ki so bili v moji skupini pri orientaciji. Nekateri so malce trmasti, drugi živahni…
Skratka, tudi letos sem preživel najboljši teden počitnic, ki ga bom še dolgo obdržal v spominu.  

Martin Praprotnik - Tini

Pa brez Perkmandeljcev, prosim!

S seboj smo imeli tudi risalni pribor.
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Tabor

V soboto, 26.7., smo se spravili na avtobus in se odpeljali v planinski 
tabor, kje smo preživeli naslednji teden. V taboru sta bila tudi moja 
sestriča, s katerima sem se odlično zabaval. Prvi dan smo se razdelili 
v različno zahtevne pohodne skupine. Z našo smo se odpravili na 
Pikov vrh, ki smo ga kljub slabemu vremenu osvojili. V ponedeljek 
smo imeli več sreče in smo se posvetili športnim in zabavnim igram. 
Kmalu pa se je to razblinilo, ko smo v vročini sopihali na Uršljo goro 
in po 8 urah hoje sem se zvrnil v spalno vrečo kot vreča cementa. 
Sreda je bil vodni dan, saj smo odšli v rudnik in na bazen. V četrtek 
smo zasopihani in prepoteni osvojili Peco. V petek smo tekmovali v 
orientaciji, v soboto pa odšli domov. 

Žiga
Bližnja srečanja kačje vrste.

Za dober začetek dneva je zelo pomembna jutranja telovadba.

Mi pa ne povemo, kaj smo jedli:) Štrikamo in vozlamo...
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Kralj Matjaž

Na tej gori spi kralj, 
ki v temni luknji sedi.

Le zakaj, le zakaj 
ne zbudi se kralj Matjaž, 

le zakaj?

Kralj Matjaž večno bo spal,
dokler se  brada ne ovije 
devetkrat okoli  mize te. 

Tedaj prebudil se bo stari kralj!

Lovro Korošec

Uganke: Kaj je to?

1. Letita nad travnikom in se poljubljata? (dva metulja)
2. Sprehaja se po gozdu in straši planince? ( škrat Perkmandeljc)
3. Kdo se po gozdu sprehaja in borovnicam nagaja? (3. skupina tabora).
4. 8 planincev + 1 kompas + 1 zemljevid + 3 l vode + 4 frutabele = ? (ori-
entacija)
5. Petje, ples in rock‘n‘roll, pogovor, smeh in Križnikov kol! (večer ob 
taborem ognju)

Ana Stenovec in Gregor Turnšek 

Vlado, če bi bil veter ugoden, bi te videli leteti. Vodniško poziranje!

Po srcu pa duš’ca:) “Bomba” v fantovskem šotoru. 
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POROČILO DEŽURNIH EKIP PODPECA 2008

DAN: Sobota I                                IME DEŽURNE EKIPE: Molzači
VODJA(I) DEŽURNIH: Jst
DEŽURNI ČLANI: Kar nekaj jih je bilo še zraven…
KAJ VSE SMO DANES POČELI: Jedli, pomivali, veselili se, skrivali pred dežjem, malicali, molzli smo kozo
HRIBI? Danes še ne…
DOGAJANJE V TABORU: Bilo je pestro! Hrana je bilo pojedena, posoda pomita, šotori vseljeni, koza po-
molzena…
ZA ZAKLJUČEK: POSEBNOSTI IN ZANIMIVOSTI TER ŠE KAK INOVATIVEN DODATEK: Ostali 
smo brez tabornega ognja! Je to režim novega vodstva oz. šefi ce? Bomo videli v naslednjih dneh… Mogoče pa je 
bil kriv dež :)
Darja je kandidatka za resničnostni šov Kmetija!

DAN: nedelja                       IME EKIPE: V nedeljo se vendar počiva
VODJA DEŽURNIH: Vera in Vasja
DEŽURNI ČLANI: Gregor, Gal, Matevž, Valerija, Eva, ... ?
KAJ VSE SMO DANES POČELI? Zjutraj smo čakali, da neha deževati. Kmalu po izboljšanju smo se odpravili 
na prve ture in jih uspešno zaključili. Popoldne smo modrovali, da smo se dobro odločili, ker smo šli kljub ne 
najboljši napovedi po dežju vseeno v hribe. Zvečer je bil prvič taborni ogenj...
HRIBI? Navršnikov vrh; Pikov vrh in Veliki vrh; Uršlja gora
DOGAJANJE V TABORU: Jutranje odločanje o izvedbi izletov na podlagi predvidevanj o skorajšnjem 
izboljšanju vremena. Po vrnitvi v tabor modrovanje o dobri odločitvi in nenehno razlaganje o sladkosti koroških 
borovnic. Sicer pa vsak po svoje...
ZA ZAKLJUČEK: POSEBNOSTI IN ZANIMIVOSTI TER ŠE KAK INOVATIVEN DODATEK..... Kaj, ko 
ob nedeljah ne bi pomivali posode?

DAN:   Ponedeljek                                 IME DEŽURNE EKIPE:
VODJA(I) DEŽURNIH: Črt Birsa
DEŽURNI ČLANI: Manja Hjolobar, Zala Kotnik, Jernej Doler, Filip Turk, Matija Kreča, Miha Kolobar, Katja 
Orož
KAJ VSE SMO DANES POČELI: Pomivali, pomivali… igrali, športali, skratka – se imeli super
HRIBI? Poikov in Veliki vrh, Uršlja gora, Koča na Peci
DOGAJANJE V TABORU: Nogomet, ogenj, športne igre, jezdenje, lokostrelstvo, orientacija…
ZA ZAKLJUČEK: POSEBNOSTI IN ZANIMIVOSTI TER ŠE KAK INOVATIVEN DODATEK: Bilo je 
enkratno, ponoviti bi morali večkrat.

DAN: Torek                                 
A če ni letošnjega poročila dežurne ekipe pomeni da bodo drugo leto dežurni dvakrat? 

Popolna preobrazba. Saj boš zlezel, Jan. Matija, vse najboljše za te!
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DAN: Sreda                                   IME DEŽURNE EKIPE: (Ne)plavalci 
VODJA(I) DEŽURNIH: Matija
DEŽURNI ČLANI: Klara, Domen, Sergeja, Žan, Taja
KAJ VSE SMO DANES POČELI: Bili smo na bazenu, z izjemo vodje dežurne ekipe, ki je celi dan delal v 
taboru…
HRIBI? Pa kaki hribi?
DOGAJANJE V TABORU: Vodja dežurne ekipe je bil cel dan v taboru in pomagal kuharici. Otrok ni bilo :)
ZA ZAKLJUČEK: POSEBNOSTI IN ZANIMIVOSTI TER ŠE KAK INOVATIVEN DODATEK: Pohvalil 
bi Janjo, ki nam je nesebično pomagala pomiti večerjo. Hvala!

DAN: Četrtek                                   IME DEŽURNE EKIPE: Zmatrani
VODJA(I) DEŽURNIH: Alanka Kobal, Sandi
DEŽURNI ČLANI: Martin Praprotnik, Petra Žohar, Martina Kreča, Jure Kolenc, Tin Napret 
KAJ VSE SMO DANES POČELI: Nekaj hodili, veliko počivali, zvečer peli ob ognju.
HRIBI? Končni cilj: Peca; ni bil dosežen zaradi napovedi neviht – ki jih potem ni bilo! Videli pa smo kralja 
Matjaža!
DOGAJANJE V TABORU: Kaligrafi ja, ogenj, sestanki, igre: nogomet, odbojka, vozli
ZA ZAKLJUČEK: POSEBNOSTI IN ZANIMIVOSTI TER ŠE KAK INOVATIVEN DODATEK: Sandi je 
priden kadar mora biti…

DAN: Petek                              IME DEŽURNE EKIPE: Ekspresorčki
VODJA(I) DEŽURNIH: Jagar Tomaž
DEŽURNI ČLANI: Janja Klančnik, Ana Rijavec, Žiga Kreča, Lovro Korošec, Sara Agrež, Maruša Sorec, Vid 
Kreča
KAJ VSE SMO DANES POČELI: Sodelovali na orientaciji, ogledali kako Vlado pripravi padalo za skok, strel-
janje z lokom, jahanje, zabava ob rojstnem dnevu Matija in Maruše.
HRIBI? Napotili smo se na travnik nad kmetijo, kjer smo dobili mleko.
DOGAJANJE V TABORU: Otroci so najraje skakali na trampolinu in zelo, zelo uživali na bazenu. Letos so bili 
veseli, ker so se naučili vozle. Nekateri so jih pridno vadili vse dni. 
ZA ZAKLJUČEK: POSEBNOSTI IN ZANIMIVOSTI TER ŠE KAK INOVATIVEN DODATEK: Kot že 
dve leti prej je zopet bilo SUPER! Vesela sem, da smo zopet bili z vami – Žalčani!

DAN: Sobota 2                              IME DEŽURNE EKIPE: nepopolni
VODJA(I) DEŽURNIH: Biba, Eci
DEŽURNI ČLANI: Gregs, Valerija, Ana, Leon
KAJ VSE SMO DANES POČELI: Pospravljanje za odhod domov.
HRIBI? Ni bilo hribov. So se pa zato šopirili okoli nas in nas gledali, zakaj se ne poslovimo od njih.
DOGAJANJE V TABORU: pospravljanje in odhod domov, sprejem druge hribolazniške skupine.
ZA ZAKLJUČEK: POSEBNOSTI IN ZANIMIVOSTI TER ŠE KAK INOVATIVEN DODATEK: v avtobus 
smo se naložili še zadnji trenutek pred nalivom, je pa zato avtobus spuščal.

Letošnji tabor je ponudil res raznolike aktivnosti... za vsakega nekaj.
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Seznam sponzorjev tabora Podpeca 2008:

Kargo trade d.o.o.
Dax d.o.o.
NOVEM Car Interior Design d.o.o.
Saspro d.o.o.
Juteks d.d.
Contex Novi d.o.o.
Občina Prebold
Matjaž d.o.o. 
Banka Celje d.d.
Zavarovalnica Triglav d.d. 
Koda – trgovinske storitve Darko Koželj s.p. 
Zavod za usposabljanje J. Levca

Mlekarna Celeia d.o.o 
Pekarna Uduč, Uduč Cveto s.p. 
Gostilne – Hoteli Štorman 
Zagožen d.o.o. 
C- Ring d.o.o. 
Mesarstvo Čas, Ervin Čas s.p. 
Pekarna Brglez, Roman Brglez s.p.
Mercator d.d. blagovnica Prebold
Pekarna Petrnel 
Etol d.d.
Pekarna Postojna d.o.o. 
Ribič Rajko s.p.

Seveda pa je naše prvotno poslanstvo osvajati vrhove. 

Za konec še en skupinski pogled v objektiv in... kaj naj rečemo... SE VIDIMO PRIHODNJE LETO!

Zahvala vsem sponzorjem, ki so nam tudi v letošnjem letu s svojim prispevkom pomagali k uspešni izvedbi 
planinskega tabora Podpeca 2008.


