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30 LET MLADINSKIH PLANINSKIH TABOROV 

 
Začelo se je na jesen leta 1983. Takrat smo izvedeli, da je nekaj mladinskih odsekov v okviru 

MDO Savinjska v Logarski dolini organiziralo poskusni planinski tabor za mladino. Hkrati smo 

v našem društvu na novo, preko osnovne šole v Petrovčah, intenzivno postavljali na noge 

mladinski odsek. Oboje se je lepo ujemalo. Torej moramo biti naslednje leto zraven. Tudi v 

društvu so se s tem strinjali. 

 

 
 

Začetki so vedno teţki. A so drugi rešili vsaj 

logistične probleme. Šotori so ţe bili 

dogovorjeni pri tabornikih. Prostor za 

postavitev tabora ob novem planinskem 

domu v Logarski dolini je bil tudi ţe izbran. 

Hrana je bila dogovorjena v domu. 

Avtobusni prevozi so potekali po sistemu 

kot sedaj - novi udeleţenci se pripeljejo, 

prejšnji se odpeljejo. Vse planinske poti smo 

ţe od prej dobro poznali.  
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Bolj smo se ukvarjali z namenom tabora. 

Kako ga predstaviti staršem, da se bodo za 

en teden brez pretirane skrbi ločili od otrok?  

Predvsem pa smo ţeleli, da bi se otroci vsaj 

malo navadili samostojnosti, zdravega 

načina ţivljenja v naravi, gibanja v 

razmerah, ki jih doma nimajo, tovarištva, 

vztrajnosti, delavnosti in še in še…. Hkrati 

smo se zavedali tudi naše odgovornosti in 

tega, da otroci v taboru niso naši. Zato smo 

pred taborom vzpostavili direkten stik s 

starši in jih podrobno seznanili z našimi 

hotenji. Povabili smo jih tudi na obisk med 

taborom. Po taboru pa smo skupaj pregledali 

potek celotnega tabora. 

 

 
 

Prvi tabor je pokazal, da res iz malega raste veliko. Samo 14 otrok je bilo prijavljenih. Tabor 

smo izpeljali dva vodnika, dve mentorici in na dvodnevnem izletu še dva dodatna vodnika. A je 

bil odmev po taboru tako močan, da je bilo naslednje leto prijavljenih ţe več kot 40 otrok, kmalu 

pa smo prišli na običajnih 45 do 55 otrok skozi vsa leta organiziranja taborov. Nekaj let smo 

morali organizirati celo po dve enotedenski izmeni. 

 

 
 

Skozi celotno tridesetletno obdobje se je oblika taborov spreminjala. Po treh letih Logarske 

doline smo si zaţeleli novih krajev. Ker na novih lokacijah ni bilo v bliţini planinske koče, smo 

morali organizirati kuhinjo, jedilnico, umivalnico in sanitarije v naravi. Iz taborniških šotorov 

smo se preselili v velike vojaške. Na začetku je bilo seveda vse zelo preprosto. Ogenj v kuhinji je 

gorel kar na tleh, nad njim pa ţelezni okvir z rešetkami, črnimi lonci in pošteno »prekajeno« 

kuharico. Za jedilnico so sluţili v tla zabiti koli in čez njih nabite deske, za strop pa po vejah 

napeljan polivinil. Voda za umivalnico, tudi na tleh, je vsa ledena pritekala iz bliţnjega potoka. 

Doma narejeni stranišči pa sta bili kar na »štrbunk». Z leti smo vse to postopno spremenili in 

izboljšali. Malo zaradi sebe, malo zaradi ekološkega zavedanja in nekaj zaradi nove zakonodaje. 

Tako smo postali samostojni in mobilni. Tabor lahko zdaj selimo na nove ali se vračamo na stare 

lokacije. Po severozahodni Sloveniji smo taborili ţe na 17 lokacijah. Trikrat se nam je zgodilo, 

da smo šli po svoje. Enkrat zaradi lastne ţelje, da  bi organizirali  bivanje  v planinski koči. Ni se 
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izšlo po naših ţeljah. V nekaterih kočah nas niso hoteli, drugje je bilo predrago, na Blejski koči 

na Lipanci pa so nas vzeli in se zelo potrudili. Bilo nam je lepo, a je bil  tak način taborjenja za 

mnoge naše privrţence neprimeren, zato smo se naslednje leto skesano vrnili v prejšnjo jato.  

 

 

 

Drugič smo verjetno po lastni napaki izpadli 

iz dogovarjanja o terminih. Pozneje ponujeni 

termin nam ni ustrezal, zato smo ponovno 

pristali v koči. Pod Bogatinom nam je tudi 

bilo lepo, a pretesno. Tretjič je skupno 

organizirani tabor prekinila osamosvojitvena 

vojna. Po končani vojni smo se tisto poletje 

znašli po svoje. Mladinci, 18 jih je bilo, so 

taborili  s svojimi šotori v Bohinju, mlajši pa 

teden pozneje v koči na Okrešlju. 

 

Toliko o organizaciji. Bolj pomembna pa je vsebina. V teh letih smo z mladimi hribovsko 

prečesali vrhove od prvega kuclja nad taborom  do vrha Triglava in  od Pohorja pa skoraj do 

Jadrana. Bivali smo v dolinah, ki jih ne pozna veliko Slovencev. 

Po izletih smo v taboru marsikaj ustvarjali. Včasih v obliki planinske šole, drugič  pa smo se 

spontano učili planinskih veščin. Ustvarjali smo planinske zgodbice, pesmice in risbice. Ni 

manjkalo ne »zagrizenih« ne zabavnih športnih tekem. Koliko truda, bolečih nog in prepotenih 

obrazov, a tudi smeha je bilo vsakič na orientacijskem tekmovanju! Druţenja ob večernih 

tabornih ognjih so vedno nepozabna. Ţivljenje v naravi, pristni medsebojni stiki, ki se stkejo med 

mladimi, vrednote, ki veljajo v gorah, so neprecenljiva  popotnica za ţivljenje mladega človeka. 

Biti smo morali tudi pridni. Pomivanju posode in pospravljanju tabora ne uide nihče. 

Pospravljanje spalnic pa je preraslo celo v tekmovanje. Pa smo pri tretjem zgoraj zapisanem 

odstavku. Vse tam zapisano se lahko zgodi tudi brez besed in brez prisile.  

 

V tridesetih letih se je zgodilo veliko lepega. 

Tisto malo manj lepo je samo po sebi 

izpuhtelo. Stkale so se pristne vezi med 

društvi, ki tabore organiziramo. Delovne in 

odgovorne, ne navidezne in formalne. Še 

bolj pomembno pa je, da so se znotraj 

našega društva stkale trdne medgeneracijske 

vezi. Večina otrok, ki so vsaj enkrat bili v 

taboru, ima tudi sedaj, ko so odrasli, na 

tabor lepe spomine. Veliko jih je planinstvo 

sprejelo kot svojo notranjo potrebo za vse 

ţivljenje. Mnogim je bilo tudi to premalo. 

Postali so vodniki, soustvarjalci zdajšnjih 

taborov in celoletnega planinskega 

dogajanja za mlade in malo manj mlade, 

odgovorni društveni odborniki, društveni 

delavci in prijatelji. Verjamem, da bodo tudi 

ustvarjalci novih taborov. Za generacije 

njihovih otrok in naših vnukov.    

 

 
 

                                                       Dušan Šip 
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NA KRATKO O TABORU 

 

Izmene tabora PD Ţalec se je udeleţilo 53 udeleţencev (50 otrok in 3 spremljevalci mlajših) iz 

Ţalca, Petrovč, Galicije in okolice, pa tudi iz malce bolj oddaljenih koncev Slovenije (Celje, 

Prebold, Gomilsko, Šempeter, Postojna, Ljubljana...).  

 

Vodstvo tabora je sestavljalo 8 vodnikov PZS, en pripravnik za vodnika PZS, dva markacista 

PZS, kuharica s pomočnikom, dve učiteljici, zdravnica, pomočnica za delo z otroki in en 

ekonom/voznik (tudi markacist PZS). Dodatno je bilo delno prisotnih še 9 vodnikov PZS in en 

voznik. Za prevoze v taboru smo imeli dva kombija.  

 

Izvedli smo 12 planinskih izletov (Martuljški slapovi 2x, Slemenova špica 2x, Tromeja 2x, Mala 

Mojstrovka, Dovška Baba, dolina Krnice, dolina Vrat, Planica in dolina Tamar in seveda 

Triglav). Poleg tega smo se dvakrat udeleţili iskanja zakladov na poti do Peričnika v izvedbi 

delavcev Planinskega muzeja v Mojstrani. Kopali smo se v bazenu na Jesenicah, na tabornem 

prostoru so se odvijala športna tekmovanja. Udeleţenci so pisali prispevke za glasilo »Rukzak«, 

ustvarjali različne izdelke iz naravnih materialov in se igrali igre z ţogo in tudi tiste brez nje. Ob 

večerih smo imeli taborni ogenj  in zanimive dogodke ob njem. 

 

Deţ nam je med taborom prizanesel, zato pa nam je bilo letos toliko bolj naklonjeno sonce, naš 

teden v taboru je bil namreč eden najtoplejših v letu. 

 

Izvršili smo vse zastavljene cilje in naloge in tako uspešno zaključili tabor. 
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KAJ VSE SMO POČELI NA TABORU 

 

 

 

 

 

sobota, 27. 7. 2013 
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z 

okolico, priprava 1. skupine na izlet, 

predavanje o orientaciji, taborni ogenj - 

spoznavni večer in predstavitev šotorov 

 

 

 

nedelja, 28. 7. 2013 
1. skupina: Vršič – Hanzova pot – Mala 

Mojstrovka – Vršič 

2. skupina:  tabor – Dovška Baba – tabor 

3. skupina:  Rateče – Tromeja – Rateče 

4. skupina: Gozd Martuljek – spodnji Martuljški 

slap – Ingotova koča – Gozd Martuljek 

Popoldan: igranje nogometa, ogled plezališča in 

morebitnega prostora za kopanje  

Zvečer: taborni ogenj 

 
 

ponedeljek, 29. 7. 2013 
Jutranja telovadba, plezanje, izdelava plakatov, čiščenje tabora. Popoldanska nevihta in večerni 

deţ sta preprečil taborni ogenj. 
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torek, 30. 7. 2013: 
1. skupina: Kot – Staničev dom – Kredarica – Triglav – Planika  

2. skupina: Rateče – Tromeja – Rateče 

3. skupina: Vršič – Slemenova špica – Tamar - Planica 

4. skupina: Planica – Tamar – Planica – ogled skakalnic  

Popoldan: športne igre 

Zvečer: taborni ogenj – taborni kviz 

 

 
 

 

 

sreda, 31.7. 2013: 
1. skupina:  Planika – Krma 

Ostale tri skupine delavnice – zakladi na 

poti do Peričnika (v organizaciji Planinskega 

muzeja Mojstrana) 

- dopoldan 4. skupina in polovica 3. 

skupine 

- popoldan polovica 3. skupine in 2. 

skupina 

Medtem v taboru: igranje odbojke (tekma 

vodstvo : udeleţenci), priprava za krst 

udeleţencev 

Zvečer: taborni ogenj – krst novih 

udeleţencev tabora 

 

 

 

četrtek, 1. 8. 2013: 
 

Dopoldan: kopanje v bazenu v Jesenicah  

Popoldan: piknik, nogomet (fantje : punce), 

likovne dejavnosti 

Zvečer: taborni ogenj 
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petek, 2. 8. 2013: 
1. skupina: Gozd Martuljek – spodnji 

Martuljški slap – Ingotova koča – zgornji 

Martuljški slap – Gozd Martuljek  

2. skupina: Vršič – Slemenova špica – Vršič 

3. skupina: 3. serpentina vršiške ceste – koča 

v Krnici – Jasna  

4. skupina: Aljaţev dom v Vratih – pod 

Triglavsko severno steno in nazaj  

 

Popoldan: likovne dejavnosti, priprave na 

planinske poroke, peka palačink 

 

Zvečer: taborni ogenj – planinske poroke 

 

 

 

 

sobota, 3. 8. 2013: 
Pospravljanje šotorov, tabornega prostora, kosilo, pozdrav s celjskimi planinci, odhod in prevoz 

domov. 
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POROČILA IZLETOV 

 

nedelja, 28. julij 2013 

 

VRŠIČ – HANZOVA POT – MALA MOJSTROVKA – VRŠIČ 

 

 

Na predvečer odhoda smo skupaj z otroki 

pregledali, če imamo vso potrebno 

samovarovalno opremo (čelada, plezalni 

pas, samovarovalni komplet). Zjutraj smo se 

s kombiji odpeljali do izhodišča naše ture, in 

sicer do Erjavčeve koče na Vršiču. Povzpeli 

smo se do prevala Vratica, kjer smo naredili 

kratek postanek. Pot nas je vodila čez 

melišča do vznoţja severne stene Male 

Mojstrovke.  

 

Tu smo se opremili s čeladami, plezalnimi 

pasovi in samovarovalnimi kompleti. 

Vodniki smo natančno pregledali, če so si 

otroci  pravilno namestili samovarovalno 

opremo, se enakomerno razporedili med 

otroke, potem pa nadaljevali pot. Ves čas 

smo sledili zanesljivim klinom in ţicam. 

Stopili smo na prostrano teraso, kjer smo se 

malo odpočili in občudovali čudovit razgled. 

Pred nami je bil samo še kratek severni 

greben, ki nas je pripeljal na vrh. Do vrha 

smo potrebovali dobre tri ure. Nazaj smo se 

vračali proti Vršiču čez juţna pobočja 

Mojstrovke. V dveh urah smo prišli do 

Erjavčeve koče.  

Tina 
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TABOR – DOVŠKA BABA – TABOR 

 

Uvodni izlet 30. planinskega tabora mladih 

planincev na Dovško Babo je skupina 14 

otrok, ki smo jih spremljali štirje odrasli, 

dočakala z vidno vnemo. Po uvodnem 

sestanku, razdelitvi skupne malice in 

pregledu opreme smo se na pot podali kar iz 

tabora, ki je to poletje ponosno vladal nad 

vasjo Dovje. Kratek spust po cesti nas je 

hitro pripeljal na markirano planinsko pot. 

Sonce je napovedalo nov vroč dan, na 

katerega smo se dobro pripravili (zaščita, 

veliko tekočine). S ceste smo krenili v gozd 

in se zavzeto lotili prve strmine. 

 
Prve znojne kaplje so narekovale krajši odmor, ki smo ga v večini izkoristili za slačenje 

odvečnih oblačil. V nadaljevanju smo se kar nekajkrat spopadli s strmino, ki so jo občasno 

zamenjale poloţnejše travne steze pašnikov. Le v prvem delu smo za nekaj minut zavili z 

markirane poti in otrokom predstavili brezpotje.  

 

Precej časa smo namenili odnosu planinca do narave. Pogovori so nekoliko upočasnili skupino, 

ki je bila glede na kondicijske sposobnosti bolj raznolika, kot smo načrtovali. Tudi zaradi dolgih 

strmin na tehnično sicer nezahtevni poti in velike vročine smo počivali pogosteje, kot je bilo 

načrtovano. Ţal se je pri enem od otrok stopnjevala bolečina v kolenskih vezeh in se je moral na 

polovici obrniti ter v spremstvu odrasle osebe vrniti v tabor. Vsi ostali smo po dobrih štirih urah 

prispeli na planino Dovška Roţca. Tu smo si privoščili daljši odmor in malico. Sledil je še 

zaključni polurni vzpon na vrh Dovške Babe (1891m). Ţal še v nekoliko bolj okrnjeni sestavi, saj 

sta dve deklici v spremstvu vodnika zaradi zdravstvenih teţav počakali pri koči. 

 

 
 

Na vrhu smo kljub dolgemu vzponu (več kot pet ur) uţivali v prekrasnem razgledu. Do koče smo 

se vrnili po vzhodni poti in se nato brez večjih teţav vsi skupaj vrnili v tabor. Utrujeni, a 

zadovoljni smo zadnje metre poti premagali s pesmijo na ustnicah. 

Peter 
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RATEČE – PEČ (TROMEJA) – RATEČE 

 

 
 

Kombija sta skupino iz tabora odpeljala do 

Rateč, kjer smo pričeli našo pot proti 

Tromeji, oziroma pravilno proti vrhu Peč. 

Nekje na pol poti smo imeli postanek pri 

Domu na Tromeji, od koder smo nadaljevali 

po daljši poti – po cesti, kjer smo si na 

primernem mestu (klopca na širokem ovinku 

ceste) privoščili malico. Malce pod 

grebenom smo imeli še en postanek – tokrat 

so nas zaustavile borovnice. 

Ko smo prišli na vrh, smo lahko ugotovili, 

da imajo RTV Oddajniki in zveze ravno na 

ta dan Dan odprtih vrat. Tako smo si lahko 

privoščili poleg lepega razgleda po vseh treh 

drţavah – Sloveniji, Avstriji in Italiji še 

ogled notranjosti oddajnika in dobili cel kup 

brošur in malih darilc. 

Povratek je sledil po planinski poti, ponovno 

s postankom  pri Domu na Tromeji. V 

Ratečah smo še počakali na kombija, ki sta 

nas zapeljala nazaj v tabor. 

Biba 
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GOZD MARTULJEK – SPODNJI MARTULJŠKI SLAP – INGOTOVA KOČA – GOZD 

MARTULJEK 

 

Vzpon po soteski potoka Martuljek do spodnjega slapa, naprej do Ingotove brunarice, kjer 

imamo daljši počitek in delitev skupine na mlajše/starejše. Mlajši po kolovozu sestopijo in si 

ogledajo oglarsko kopo. Starejši nadaljujemo do zgornjega slapa in se po kolovozu vrnemo v 

Martuljek.  

 

 

V spodnjem delu vzpona smo se čudili 

strmim pobočjem soteske, uţivali v šumenju 

igrivega potoka, v prečenjih preko bolj ali 

manj visokih mostičev nad potokom in 

občudovali bučen in lep slap. Po vzponu iz 

soteske se je prilegel krajši počitek in 

namakanje suhih grl. Po daljšem počitku pri 

Ingotovi brunarici smo starejši najmlajši 

nadaljevali po strminah proti zgornjemu 

slapu. Strmine smo prelisičili tako, da je 

vsak udeleţenec prevzel vodstvo za par 

markacij, zraven pa smo ugotavljali, katera 

markacija je »ta prava» in katera bi bila 

lahko »taprava». Za eno smo celo sumili, da 

je ušla z drevesa na tla.  

 

 
 

Najzanimivejši pa je bil seveda slap. Najprej zaradi kratke plezarije, ki so jo vsi pogumno zmogli 

in seveda zaradi bučne moči in lepote slapa. Po fotkanju smo previdno zlezli na varen teren in šli 

po kolovozu navzdol pogledat kuhanje oglja. V varnem zavetju tabora se je  naš izlet zaključil. 

In za konec poročila: krasen izlet, brez najmanjših nevšečnosti.  

Dušan 
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torek, 30. julij / sreda, 31. julij 2013 

 

KOT – STANIČEVA KOČA – KOČA NA KREDARICI – TRIGLAV – PLANIKA - 

KRMA 

 

 

 

S kombiji smo se odpeljali do zatrepa doline 

Kot. Po dobro markirani poti smo se začeli 

vzpenjati po dolini navzgor. Strma pot nas je 

vodila skozi temne bukove gozdove. Hitro 

smo pridobivali višino in kmalu dosegli 

Debeli kamen ter stopili na rob globoke 

kotanje. Tu je pot postala zloţnejša.  

 

V dobrih štirih urah smo prišli do Staničeve 

koče, kjer smo imeli daljši postanek za 

malico. Od tu smo se odpravili proti 

Triglavskemu domu na Kredarici po 

grebenu Rţi. Uporabljali smo čelade.  

Na koči smo se malo odpočili in si nadeli 

samovarovalno opremo. Spustili smo se na 

sedelce pod Malim Triglavom in se začeli 

vzpenjati naravnost navzgor. Pred vstopom 

v steno smo se vodniki razporedili med 

udeleţence. Najmlajši udeleţenec v skupini 

je hodil prvi. Sledili smo varovalnim 

napravam in dosegli poloţni del, ki nas je v 

kratkem pripeljal na Mali Triglav. Pot nas je 

vodila po grebenu proti najniţji grebenski 

škrbini.   
 

 
 

 

 

 

 

Čakal nas je še zadnji vzpon proti vrhu 

Triglava. Od Kredarice smo potrebovali 2 

uri.  

Z vrha Slovenije smo z navdušenjem 

občudovali čudovit razgled, videlo se je celo 

do morja. Na vrhu smo nekaj pozornosti 

namenili prvopristopnikom in jih slavnostno 

krstili. Vračali smo se proti Domu Planika, 

kjer smo tudi spali. Naslednji dan smo se 

spustili do Kovinarske koče v Krmi.  

 Tina 
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RATEČE – TROMEJA – RATEČE 

 

S kombijema smo se iz tabora v Dovjem zapeljali do Rateč, kjer smo začeli našo pot na Tromejo 

oziroma na Peč. Sonce je ţe pošteno pripekalo in senca, ki jo je nudil gozd, v katerega smo zavili 

takoj po odhodu iz startnega kraja, je bila zelo dobrodošla. V zmernem tempu smo se lotili prvih 

strmin. Dolgo obdobje je še olajšalo prehode nekaterih strmejših gozdnih pobočij, saj so bila tla 

povsem suha. Pot je bila zelo dobro markirana in ker smo na njej naleteli še na nekaj drugih 

markacij, so prav te postale tema našega pogovora. Naši mladi planinci so pokazali veliko 

vedoţeljnosti in odrasli smo jim jo z veseljem potešili.  

Ob tako prijetnem in poučnem kramljanju smo hitro prišli do Doma na Tromeji. Kratek postanek 

za okrepčilo iz nahrbtnika in lotili smo se drugega dela vzpona. Ţe pred odhodom smo sklenili, 

da bomo ta kos prehodili po strmejši, a krajši gozdni poti. 

V okljukih smo hitro pridobivali na višini in ravno, ko so koraki zaradi utrujenosti postajali vse 

bolj lenobni, smo zagledali stolp na samem vrhu. Otroke je kar poneslo nanj. Spominska 

fotografija ob  mejniku treh drţav je bila seveda obvezna. Na vrhu še ni bilo veliko ljudi. Dosegli 

smo ga v slabih dveh urah hoje. Dokaz, da smo bili pridni.  

 

 
 

Malica, obogatena s čudovitim razgledom, je bila čarobna. Nikomur se ni mudilo v dolini. 

Nekatere je premagal dremeţ, drugi so se zapletli v pogovor ali v igro. Dve uri smo tako uţivali 

na vrhu.  

Potem se je bilo potrebno vrniti. Ob 14.00 nas je namreč v Ratečah čakal prevoz v tabor. 

Nazaj smo do Doma na Tromeji šli po daljši cestni poti in nato po ţe prehojenem delu do Rateč. 

Tudi spust je potekal brez zapletov in brez najmanjših nevšečnosti smo ob dogovorjenem času 

prišli v Rateče. 

Tura, ki bo, sodeč po strnjenih vtisih udeleţencev, vsem ostala v lepem spominu. 

Peter 
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VRŠIČ – SLEMENOVA ŠPICA – TAMAR – PLANICA 

 

 
Kombija sta zapeljala skupino na Vršič, kjer smo pričeli s hojo proti Slemenovi špici. Brez 

večjih teţav in naporov smo dosegli travnik pod vrhom, pri jezercih, kjer nastajajo najlepše slike 

Jalovca. Tukaj smo si privoščili malico in se nato okrepčani povzpeli še na sam vrh. Pogledali 

smo po dolini Tamarja, usmerili pogled na Tromejo, kjer je bila skupina dva dni nazaj, ter seveda 

na vse okoliške in malce bolj oddaljene vrhove. 

 

Zaradi zelo homogene in pridne skupine sem 

se odločil, da lahko spremenim načrt. 

Prvotni povratek na Vršič sem spremenil v 

spust v dolino Tamarja in do planiških 

skakalnic. In res smo brez teţav prispeli v 

dolino in se vmes še umili v hladni vodi, ki 

je tekla izpod ostankov snega. Pri koči v 

Tamarju smo se malce odpočili, nato pa 

nadaljevali  pot do velikanke v Planici, kjer 

sta nas pobrala kombija in odpeljala v tabor. 

 

Biba 
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PLANICA – TAMAR – PLANICA 

 

 

 
 

S kombijema smo se pripeljali do Planice, 

kjer smo na stičišču dveh poti v Tamar 

začeli naš pohod. Odločili smo se za desno 

pot, ki se pozimi spremeni v tekaško progo 

in ki se vije po dolini pod Poncami. Našo 

skupino so sestavljali otroci od 4 do 10 let in 

odrasli. Po prvem postanku za slačenje in 

pitje vode so za ostale postanke poskrbele 

gozdne jagode in borovnice. Otroci in 

odrasli smo se radi in večkrat posladkali s 

temi gozdnimi dobrotami, zato je bil pohod 

bolj podoben lagodnemu sprehodu na lep 

sončen dan.  

 

 

V dveh urah smo prispeli do Doma v 

Tamarju. Tam je sledila malica in počitek. 

Po ţigosanju knjiţic Cici planinec in Mladi 

planinec smo se druţno podali na pot proti 

izviru Nadiţe, vendar smo se ob vznoţju 

ločili na dve skupini: k izviru Nadiţe je 

odšlo 10 udeleţencev (med njimi starejši 

otroci) pod vodstvom Vasje Kolška, sedem 

udeleţencev z najmlajšimi otroki  pod 

vodstvom Lucije Bratina Pešec pa smo odšli 

nazaj proti Planici. Tudi nazaj grede smo 

nabirali gozdne sadeţe. Po dveh urah smo se 

zadovoljni, pa čeprav malce utrujeni, 

ustavili pri klopci, kjer je bil začetek naše 

poti, in pojedli še zadnje zaloge malice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Po prihodu skupine, ki je odšla do izvira 

Nadiţe, in medtem ko smo čakali na 

kombija, je pet korenjakov splezalo še na 

vrh Goriškove velikanke. Naj povemo še to, 

da je Bloudkova velikanka v popolnem 

prenavljanju, medtem ko pri Goriškovi 

velikanki urejajo še iztek ob vznoţju. 

S prihodom v tabor se je zaključila naša 

torkova tura. 

Lucija 
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petek, 2. avgust 2013 

 

GOZD MARTULJEK – SPODNJI MARTULŠKI SLAP - INGOTOVA KOČA - 

ZGORNJI MARTULJŠKI SLAP - GOZD MARTULJEK 

 

 

 

Zjutraj smo se z dvema kombijema odpeljali 

v Gozd Martuljek do penziona Špik. Od tu 

se odcepi proti jugu gozdna cesta. Po njej 

smo hodili slab kilometer do jase ob vznoţju 

prve strmine. Po udobnem kolovozu smo 

prišli v grapo potoka Martuljek. Pot je 

vodila mimo Spodnjega Martuljškega slapa 

do čudovite planšarije Pri Ingotu. Tu smo se 

malo odpočili in si privoščili zasluţeno 

malico. Odpravili smo se naprej v smeri 

table za Zgornji Martuljški slap in sledili 

dobro uhojeni poti. Po 30-ih minutah smo 

zagledali Zgornji Martuljški slap, ki je padal 

preko navpične 100-metrske stene.  

Ţeleli smo iti povsem pod slap, zato smo se 

morali povzpeti preko izjemno zahtevnega 

odseka, zavarovanega s klini in jeklenicami. 

Na zahtevnem delu poti smo si nadeli 

čelade. Pot nas je pripeljala do majhnega 

tolmunčka pod slapom. 

 

Vračali smo se po isti poti, obšli planšarijo Pri Ingotu ter se spustili do jase, kjer je predstavljeno, 

kako so nekoč kuhali oglje. 

Tina 
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VRŠIČ – SLEMENOVA ŠPICA – VRŠIČ 

 

 
 

Iz tabora smo se odpeljali z dvema kombijema in enim avtomobilom do Vršiča, kjer smo 

parkirali in se pripravili na turo. Po prvem vzponu smo opravili prvi počitek in slačenje, nato 

smo nadaljevali po strmem vzponu do prelaza Vratca in tu drugič počivali. Nato smo se odpravili 

desno po poti nad dolino Tamar. Prispeli smo do malo bolj zahtevnega dela poti, kjer je v pomoč 

jeklenica, a smo jo uspeli prečiti brez teţav.  

 

 

 

 

 

Znova smo počivali na mestu, kjer se 

priključi pot iz doline Tamar. Odpravili smo 

se naprej proti Špici, kjer se pot občasno 

vzpne. Prispeli smo do jezerc, od tu pa 

nadaljevali do vrha, od koder je lep razgled 

daleč naokoli. Spustili smo se do jezerc 

(vpisna skrinjica) in tu daljši čas počivali in 

malicali. Sestopili smo po isti poti do 

Erjavčeve koče. Nekaj  teţav je bilo s padci 

in bolečinami v trebuhu, a smo s pomočjo 

spodbude uspešno prispeli do koče, počakali 

na kombije in se odpravili do tabora.  

Nekaj udeleţencev je  z vodnikom odšlo do 

Ruske kapelice, kjer so srečali kombi in se 

odpeljali do tabora. 

Nejc 
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3. SERPENTINA VRŠIŠKE CESTE – KOČA V KRNICI – JASNA 

 

Tudi tokrat sta nas kombija zapeljala do izhodišča naše hoje – ovinka pod Rusko kapelico na 

cesti na Vršič. 

 

 

Zaradi prometa smo se previdno odpravili 

po cesti in nato po poti v dolino Krnice. 

Ustavili smo se pri pomniku umrlim v hribih 

in nato nadaljevali pot do koče v Krnici, kjer 

smo imeli kratek postanek. Po dogovoru 

tukaj nismo imeli malice, ampak smo se 

ustavili na poti od koče proti Kranjski Gori, 

na prijetnem prostorčku v senci in ob 

potoku. Tukaj je poleg malice potekala še 

gradnja jezov, skakanje preko vode in 

podobne otroške igrice. 

 

 

Po malici in počitku smo nadaljevali pot po 

dolini do jezer v Jasni pri Kranjski Gori. Iz 

telefonskih pogovorov z ostalimi skupinami 

in vozniki kombijev smo dobili podatek, da 

bomo morali kar nekaj časa čakati, zato je 

padla odločitev, da se otroci lahko 

namočijo/skopajo v jezeru. 

 
 

Ohlajeni in čisti smo nato ob robu jezera počakali na kombija in se zadovoljni vrnili v tabor. 

 

Biba 
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ALJAŢEV DOM V VRATIH – POD TRIGLAVSKO SEVERNO STENO  IN NAZAJ 

 

 
 

 

Iz tabora smo se z dvema kombijema 

odpravili do parkirišča pri Aljaţevem domu 

v Vratih. Kombija sta nas pustila na 

parkirišču, od koder smo se peš podali mimo 

Aljaţevega doma v Vratih proti Triglavski 

severni steni. Med potjo smo se ustavili in 

malicali pri velikem klinu. Na poti smo se 

sladkali tudi z gozdnimi jagodami in 

borovnicami, ki so rasle ob poti.  

Do same Triglavske stene nismo prišli, saj je 

bilo zelo vroče in na poti ni bilo nobene 

sence, tako da smo se vodniki odločili, da je 

najbolje, če imamo glavno malico v senci 

dreves ter da se po malici odpravimo nazaj 

proti Aljaţevemu domu.  

 

Pri Aljaţevem domu smo še malo počivali, saj še ni bilo kombijev. Ko so prišli kombiji na 

parkirišče, smo se odpravili do njih in se odpeljali nazaj v tabor.  

Ana 
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30 LET  MLADINSKIH PLANINSKIH TABOROV PD ŢALEC 

 

 

 

1984 – Logarska dolina 

 - 26. 7. – 2. 8. 1984 

 - 14 udeleţencev, 4 člani vodstva 

 

1985 – Logarska dolina 

 - 4.7. – 11.7.1985 

 - 42 udeleţencev,  7 članov vodstva 

 
1986 – Logarska dolina 

 - Mladinski planinski tabor 

  - 17.7. – 24.7.1986 

  - 15 udeleţencev, 5 članov vodstva 

 - Pionirski planinski tabor 

  - 24.7. – 31.7.1986 

  - 20 udeleţencev, 7 članov vodstva 

 

 

 
 

 

 

 

1987 – Zadnjica 

 - 18.7. – 26.7.1987 

 - 26 udeleţencev, 7 članov vodstva 

 

1988 – Tamar 

 - 17.07. – 24.07.1988 

 - 27 udeleţencev, 14 članov vodstva 

 

 

1989 – Jezersko 

 - 3.7. – 6.8.1989 

 - 40 udeleţencev, 9 članov vodstva 

 

1990 – Jezersko 

 - 8.07. – 15.7.1990 

 - 63 udeleţencev, 18 članov vodstva 
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1991 – Kriški podi, Bohinj, Okrešelj 

 - Kriški podi 

  - 25.7. – 1.8.1991 

  - 14 udeleţencev (skupaj z vodniki) 

 - Bohinj  

  - sredi julija 1991 

  - 18 udeleţencev 

 - Okrešelj 

  - 4.8. – 9.8.1991 

  - 35 udeleţencev (skupaj z vodniki) 

 

1992 – Prečenje Tamar – Bohinj, Lipanca 

 - prečenje Tamar – Bohinj 

  - 16.8. – 22.8.1992 

  - 10 udeleţencev (skupaj z vodniki) 

 - Lipanca 

  - 6.8. – 13.8.1992 

  - 15 udeleţencev (skupaj z vodniki) 

 

1993 – Jezersko 

 - 18.7. – 25.7.1993 

 - 42 udeleţencev, 12 članov vodstva 

 

 

 

1994 – Kamniška Bistrica 

 - 17.7. – 24.7.1994 

 - 48 udeleţencev, 14 članov vodstva 

  

 

1995 – Pokljuka 

 - 1. izmena: 

  - 30.7. – 6.8.1995 

  - 38 udeleţencev, 12 članov vodstva 

 - 2. izmena: 

  - 13.08. – 20.8.1995 

  - 35 udeleţencev, 9 članov vodstva 
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1996 – Jezersko 

 - 1. izmena: 

  - 14.7. – 21.7.1996 

  - 34 udeleţencev, 11 članov vodstva 

 - 2. izmena: 

  - 28.7. – 4.8.1996 

  - 40 udeleţencev, 12 članov vodstva 

 

1997 – Koprivna 

 - 1. izmena:  

- 10.8. – 17.8.1997 

  - 36 udeleţencev,  10 članov vodstva 

 - 2. izmena: 

  - 17.8. – 24.8.1997 

  - 19 udeleţencev, 8 članov vodstva 

 

  

1998 – Medvodje 

 - 2.8. – 9.8.1998 

 - 54 udeleţencev, 12 članov vodstva 
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1999 – Podvolovjek 

 - 25.7. – 1.8.1999 

 - 45 udeleţencev, 16 članov vodstva 

 

 

2000 – Komna 

 - 15.7. – 22.7.2000 

 - 38 udeleţencev, 16 članov vodstva 
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2001 – Dovje 

 - 28.7. – 4.8. 2001 

 - 40 udeleţencev, 16 članov vodstva 

 
 

 

 

 

2002 – Dovje 

 - 27.7. – 3.8. 2002 

 - 44 + 7 udeleţencev, 13 + 5 članov vodstva 

  

 

 

 

 

2003 – Kamniška Bistrica 

 - 2.08. – 9.8. 2003 

 - 52 udeleţencev, 17 + 3 članov vodstva 

 

 

 

 

 

 

2004 – Lokve 

 - 24.7. – 31.7. 2004 

 - 42 udeleţencev, 16 + 6 članov vodstva 
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2005 – Bistra 

 - 23.7. – 30.7. 2005 

 - 42 udeleţencev, 18 članov vodstva 

 
 

 

2006 – Jezersko 

 - 22.7. – 29.7. 2006 

 - 51 + 10 udeleţencev, 17 + 3 članov vodstva 

 
  

 

2007 – Jezersko 

 - 21.7. – 28.7. 2007 

 - 51 + 5 udeleţencev, 20 + 4 članov vodstva 
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2008 – Podpeca 

 - 26.07. – 2.8. 2008 

 - 45 + 6 udeleţencev, 20 + 3 članov vodstva 

 
 

 

2009 – Dovje 

- 25.7. – 1.8. 2009 

- 39 udeleţencev, 20 + 3 članov vodstva 

 
 

2010 – Dreţniške Ravne 

- 24.7. – 31.7. 2010 

- 46 udeleţencev, 19 + 4 članov vodstva 
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2011 – Medvodje 

- 30.7. – 6.8. 2011 

- 43 udeleţencev, 17 + 4 članov vodstva 

 
 

2012 – Podvolovljek 

- 21.07. – 28.7. 2012 

- 51 udeleţencev, 14 + 6 članov vodstva 

 
 

2013 – Dovje 

- 27.07. – 3.8. 2013 

- 53 udeleţencev, 17 + 10 članov vodstva 

  



RUKZAK 2013 

Stran 28 od 40 

 

POHOD NA DOVŠKO BABO 

 

nedelja, 28. julij 2013 

 

 

 

Zbudili smo se v sončno jutro, odhiteli na 

zajtrk in pripravili še zadnje malenkosti za 

naš prvi pohod. Krenili smo ob sedmih in to 

peš iz tabora. Naš cilj - Dovška Baba. Pot je 

na začetku vodila po makadamski cesti, čez 

čas pa smo zavili na strmo gozdno pot. Na 

koncu gozdne poti smo imeli prvi počitek. 

Od tu nas je pot vodila po mehki travi, nato 

pa znova po gozdu. Kmalu smo prišli do 

studenčka, kjer smo se osveţili in si natočili 

vodo. Čez kakšne pol ure smo prišli do stare 

zapuščene koče, od tam pa do Bele pečine. 

Pri bliţnji pastirski koči smo se ustavili, 

pomalicali, se igrali in uţivali. Nekateri so z 

vodnikom odšli na vrh Dovške Babe. 

Po kakšnih 40-ih minutah smo se odpravili 

nazaj. V tabor smo prišli srečno, brez 

poškodb. Vsi smo bili ţe pošteno lačni in 

smo komaj čakali, da bo kosilo. 

 

Hana in Tjaša 

 

 

 

IZLET NA MARTULJŠKE SLAPOVE 

 

nedelja, 28. julij 2013 

 

V nedeljo smo se odpravili na naš prvi izlet 

na Martuljške slapove. Videli smo rečico, ki 

je tekla čez skale. Pot je vodila po gozdu, 

tesno med skalami in ob potoku. Hodili smo 

poskočno kot gamsi, po skalah in koreninah. 

Po eni uri smo se ustavili. Pri koči smo se 

spočili in pomalicali. Bilo je prijetno hladno. 

Nekatere je čakala še pot na zgornji 

Martuljški slap, ostali planinci pa smo se 

počasi napotili nazaj do kombija. Izlet nam 

je bil zelo všeč! 

         

Neja Novak  
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TROMEJA 

 

V torek smo se zbudili v hladno jutro. Teţko 

smo se skobacali iz toplih in udobnih 

spalnih vreč. Po obilnem zajtrku smo se 

odpravili na pot. Na srečo tura ni bila tako 

naporna, kot smo pričakovali. Kombi nas je 

odpeljal do Rateč. Pot nas je najprej vodila 

po makadamski cesti, nato pa je zavila v 

gozd. Med potjo nam je gospod Vlado 

povedal marsikaj zanimivega o markacijah 

in drugih planinskih zanimivostih. Čez slabo 

uro smo prišli do koče  in pomalicali. 

  

Čakal nas je še vzpon na vrh - do Tromeje. Kako zanimivo je bilo, ko smo naenkrat lahko odšli v 

kar tri deţele hkrati! Z dvema nogama smo bili lahko v Italiji in Avstriji, v Sloveniji pa z roko! 

Srečali smo veliko avstrijskih planincev in uţivali v čudovitem razgledu na avstrijsko Koroško. 

Ţal smo se morali vrniti. Srečno smo prišli v tabor. 

Neja Novak 

 

 

 

PRVIČ NA TRIGLAV 

 

 

Dedi me je včlanil v PD Ţalec. Pravijo, da 

takoj, ko sem se rodil. Pri treh letih sem šel 

prvič v planinski  tabor na Lokvah in od 

takrat naprej vsako leto. Spomnim se, kako 

so starejši hodili na visoke hribe, gore, na 

Triglav. Vedel sem, da bom enkrat tudi sam 

med njimi. Lani sem v taboru izvedel, da 

bom kmalu lahko odšel na vrh Triglava tudi 

jaz. Tega sem se zelo veselil. 

 

Ponoči, preden smo odšli na Triglav, nisem 

mogel spati. Vstali smo okoli šestih, a nisem 

bil utrujen. Ko smo začeli hoditi, sem samo 

čakal, kdaj bom zagledal vrh. A na to sem 

moral čakati zelo dolgo. Najprej mi je bilo 

malo tečno, zanimivo je postalo, ko smo 

prišli med skale. Na vrhu se mi je odprl 

najlepši razgled, kar sem jih kdaj videl. 

Vreme je bilo čudovito. Videli smo tudi 

morje. Za to je bilo vredno zgodaj vstati, 

hoditi in se truditi. Bil sem zelo vesel. 

Prenočili smo na Planiki. Tudi tisto noč sem 

bolj malo spal.  

Ko smo prišli v tabor v dolini, sem bil 

utrujen, vesel, zadovoljen. Osvojil sem 

najvišji slovenski vrh-Triglav. 

Domen Šip 
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IZLET V PLANICO 

 

torek, 30. julij 2013 

 

 

Po zajtrku smo se zbrali ob kombiju, s 

katerim smo se odpeljali proti Planici. 

Odloţil nas je pod letalnico. Peš smo jo 

mahnili v dolino Tamar do planinske koče. 

Bolj izkušeni planinci smo  se povzpeli še 

do bliţnjega izvira reke Nadiţe. Od tam je 

lep razgled na dolino Tamar in okoliške 

vrhove. Vrnili smo se v Planico in nekateri 

smo zmogli še vzpon na velikanko, na vrh 

zaletišča. Korajţno, brez strahu smo 

pogledali proti izteku, ponosni, da smo 

Slovenci. Polni prijetnih občutkov smo se 

podali v dolino, kjer nas je ţe čakal kombi, 

da nas odpelje v tabor.  

Bil je lep, osrečujoč  dan! 

 

Jakob Aši in Jakob Migla 

 

 

 

 

 

 

 

HIMNA 

 

V Dovje letos smo prišli 

v tabor kar ţe trideseti. 

V gore bomo plezali, 

noge si utrujali. 

 

Babo smo premagali, 

na Tromeji vriskali. 

Padla je še Mojstrovka 

in Martuljška slapa dva. 

 

Gore niso tak bav, bav, 

osvojili smo Triglav! 

Srečno so nazaj prišli, 

pravi junaki so vsi! 

 

Gojzerji prešvicani, 

mi pa vsi oţuljeni. 

Kuharica se poti, 

ker hudo smo lačni vsi. 

 

Ko pa smo v šotorih spet, 

se odpre nam čist nov svet. 

Malo si nagajamo 

al pa ob ognju rajamo. 

 

Od vročine se vrti, 

dobro, da kdaj deţ prši. 

Še ga bomo ţingali 

in do konca uţivali! 

 

(skupinsko delo) 
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PROSTI ČAS 

 

Na planinskem taboru smo imeli veliko prostega časa, ki smo ga preţivljali na različne načine. 

Lahko smo pletli zapestnice, se aktivno ukvarjali z različnimi športnimi  igrami, sodelovali v 

likovnih  delavnicah ali pa se preprosto le druţili, včasih tudi samo počivali.  

 

 

Najstarejši udeleţenci smo imeli svoj 

poseben kotiček pred našimi šotori. Toda 

bolj redko smo bili sami, saj so nam druţbo 

delali mlajši udeleţenci. Tam smo počeli 

različne stvari. Veliko smo se pogovarjali, 

med nami pa je nastalo tudi največ idej za 

izvedbo planinske poroke in krsta.  Priprave 

za oba dogodka so nam vzele veliko časa, a 

smo se pri tem tudi neizmerno zabavali. 

 Največkrat pa se je na naših klopcah spalo. 

Zlasti fantovski del je bil zelo zaspan. 

 

V ponedeljek zjutraj, ko so vsi v taboru ţe 

bili pokonci, so najstarejši  fantje še spali. 

Mimo je prišla mentorica Karmen z malo 

Petjo. Ko je videla, da  fantje še spijo, je 

rekla Petji, naj zakriči in skupaj sta res 

začeli kričati. Toda ni pomagalo, fantje še 

niso vstali. Karmen je odšla po vodne balone 

ter jih napolnila. Prosila je za pomoč tri 

druge udeleţence in skupaj so zaspance 

napadli z vodnimi baloni. Ker so se pri tem 

zmočile tudi spalne vreče, so se fantje 

razjezili in začela se je kratka vojna z vodo 

in vodnimi baloni.  

 

 

 

 

Brez skrbi, naši prosti trenutki v taboru so bili zelo zabavni! 

Petra Ţohar 

 

 

POD SEVERNO STENO TRIGLAVA 

 
Na zadnji izlet je pot popeljala najmlajše udeleţence tabora, njihove spremljevalce in vse 

»poškodovance« (predvsem oţuljence) iz drugih skupin mimo Aljaţevega doma v Vratih skoraj 

do severne stene Triglava. 
 

 

 

Kombija sta nas pripeljala do parkirišča pred 

Aljaţevim domom (1015m), od tam pa smo 

se odpravili na dobri dve uri dolgo pot. 

Skoraj najštevilčnejša skupina si je za svoj 

izlet vzela največ časa. Pot ni bila zahtevna, 

kot nalašč za najmlajše udeleţence. Lahko 

smo opazovali mravljišča, šteli mravlje, se 

lovili, skrivali za drevesi in skalami ...  
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Za prijetno osveţitev v vročem dopoldnevu smo med potjo odkrili velik kup snega pod 

smrečjem, ki se je začuda ohranil kljub visokim temperaturam. Kakšen uţitek, če se lahko kepaš 

poleti!  Ţeleli smo priti čim više pod Triglavsko steno, da bi tudi najmlajši videli izhodišča za 

vzpon na Triglav. 

  

 
 

V daljavi je vabeče šumel potok, do katerega naj bi šli. A suha struga, ob kateri smo hodili, in 

vse bolj vroč dan sta nas opomnila, da se moramo skriti v senco, si odpočiti in pomalicati. Nazaj 

grede smo se ustavili ob spomeniku padlim partizanom gornikom, ki ima obliko velikega 

plezalnega klina z vponko. Tu je nastala skupinska fotografija.  

Pri Aljaţevem domu smo počivali v senci, medtem ko smo čakali na kombi. Dan je postajal vse 

bolj vroč, čeprav smo bili na nadmorski višini 1000 metrov. Nekateri smo si ogledali tudi 

notranjost doma, ki je najpomembnejše izhodišče za ture v Triglavsko pogorje in za plezalne 

vzpone v Triglavski severni steni. 

Doţiveli smo lep in zanimiv izlet v našo največjo ledeniško preoblikovano dolino Vrata. 

 

Lara Safran 
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 NAŠA OGLASNA DESKA 
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V letošnjem poletnem planinskem taboru smo poleg izletov, športnih in druţabnih iger, plezanja, 

plavanja v bazenu, porok, krsta in še česa za vse planince »likovnike«  pripravili tudi ustvarjalne 

delavnice. Običajno smo jih izvajali v popoldanskem času v jedilnici, kjer so bile dovolj velike 

mize, da smo nanje lahko naloţili ves potreben material.  

Da bi se tudi »ustvarjalni duh« ujemal s konceptom planinskega tabora, sem se odločila, da bom 

v čim večji meri uporabila naravne materiale, ki jih bomo olepšali z »manj naravnimi« materiali. 

V dobri urici in  pol so tako nastali zanimivi, barviti in čudoviti izdelki, ki smo jih razstavili v 

bliţini oglasne deske: po zraku so zaplapolali kitajski papirnati zmaji, tabor so s svojo varovalno 

barvo ščitile prav posebne kače, pogled na Triglav smo si pribliţali z izdelanimi daljnogledi iz 

kartona, školjke preobrazili v ţivali, prijateljstvo pa ohranili s spominom in podarjeno 

zapestnico. 

Karmen Zupanc 

 

                
 

 

“Življenje je kot mavrica; da nastane lepa mavrica, so potrebni sonce, oblaki in dež.” 

Naj bo sonce ali dež, 

nam nikoli ni odveč, 

da za mizo se sedi – saj po njej ustvarjalnost se krepi. 

(zapisali planinci – likovniki) 
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Preberite si nekaj postopkov za izdelavo izdelkov, radovednost pa potešite ob fotografijah. 

 

1. DELAVNICA: 

 

Vabilo: DANES SI BOSTE DEKLETA LAHKO SPLETLA ZAPESTNICE IZ NITK , FANTJE 

PA SI BOSTE LAHKO IZDELALI PAPIRNATEGA ZMAJA. 

 

Material za izdelavo papirnate zmajčka: 

- šablona zmajčka 

- barvice, flomastri 

- škarje 

- lepilo 

- barvni papir 

- nitka ali slamice 

 

Opis izdelave papirnate zmaja: 

Osnova zmajčka  predstavlja ţe vnaprej natisnjena šablona (glava in rep), ki jo je potrebno 

pobarvati in izrezati. Nato izbran barvni papir prepognemo kot harmoniko ter na en rob z lepilom 

prilepimo rep zmaja, na drugi rob papirja pa glavo. Po ţelji se lahko prilepijo lesene paličice, ki 

bodo zmaja preobrazile v lutko, mi pa smo z luknjačem naredili luknjico, skozi katero smo 

namestili nitko. 

 
 

2. DELAVNICA: 

 

Vabilo: DA NAS BOSTE VIDELI NA TRIGLAVU, SI BOMO DANES IZDELALI 

DALJNOGLEDE IZ EKO EMBALAŢE. 

 

Material za izdelavo daljnogledov: 

- tulci 

- valovita lepenka 

- univerzalno Mekol lepilo 

- čopič, paleta 

- tempera barve 

- vrvica 
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Opis izdelave daljnogleda: 

Iz valovite lepenke izreţite dva trakova, 5 cm široka in dovolj dolga, da ju lahko ovijete okrog 

tulcev od toaletnega papirja. Trakova prilepite ob spodnji rob tulcev. Tulec na valoviti lepenki 

štirikrat občrtajte in izreţite štiri kroge. Zlepite jih med seboj – med tulca. Oba tulca nato 

preluknjajte (pomoč odraslega) in skozi luknjice napeljite vrvico in konec le-te zavozlajte.  

 

 
 

Tamara, Klavdija, Nuša in Zala – paparazzinje? 

 

3. DELAVNICA: 

 

Vabilo: DANES BOMO USTVARJALI NEKAJ, KAR SE PLAZI IN KAR JE NA DOTIK  

HLADNO. 

 

Material za izdelavo drevesnih kač: 

- veje ( različnih debelin) 

- tempera barve 

- čopiči, paleta 

- das masa  

- folija (za zaščito delovne površine) 

 
Opis izdelave drevesnih kač: 

V gozdu najdemo čim bolj ukrivljene drevesne veje (različnih debelin), ki po obliki spominjajo 

na telo kače. Izbrano vejo s čopiči prebarvamo z ţeleno tempero barvo, lahko pa uporabite 

različne barve, s katerimi ustvarite vzorce. Pustite, da se tempera barva posuši, med tem pa iz das 

mase oblikujete oči, jezik ter svarilne znake (npr. črte, krogce). Dokler so sestavni deli še sveţi, 

jih pritrdite na telo kače (lahko pa si seveda, če vam je na voljo elektrika,  pri lepljenju pomagate 

tudi  s pištolo za vosek). 
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Zahvala vsem sponzorjem, ki so nam tudi v letošnjem letu s svojim prispevkom pomagali k 

uspešni izvedbi planinskega tabora. 
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