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TABOR PODPECA 2018

35. tabor mladih planincev smo po desetih letih znova imeli v Podpeci. Postavljen je bil na
prostoru, kjer pozimi gradijo gradove kralja Matjaža.
Ampak tabora letos skoraj ne bi bilo. Kazalo je še huje kot lansko leto, ko smo že imeli težave,
ni bilo namreč dovolj šotorov. Bomo sploh imeli tabor ali pa bo lahko le okrnjen z zelo
omejenim številom udeležencev? Z veliko prizadevnostjo mnogih vpletenih so bili šotori
zagotovljeni šele maja (na koncu smo imeli šotore iz štirih različnih virov), zato tako pozni
razpis. Kako bo naslednja leta, nas kar malo skrbi.

Zavedali smo se, da bo letos naval na vpis velik, saj smo prejemali klice staršev že zgodaj
spomladi, ko še sploh nismo vedeli, ali tabor sploh bo. Ampak to, kar se je zgodilo ob razpisu, je
bilo za organizatorje zelo pozitivno presenečenje in priznanje za naše preteklo delo. V enem
tednu smo presegli dogovorjeno in načrtovano število prijavljenih. Ko smo zaključili s prijavami,
smo presegli lansko številko – udeležencev je bilo znova čez 80.
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Lanska prizadevna ekipa je v večini ponovno priskočila na pomoč, nekaj odsotnih pa je bilo hitro
nadomeščenih, tako da smo kljub velikemu številu prijavljenih udeležencev lahko normalno
izvedli tabor.
V letošnjem biltenu si boste lahko prebrali in ogledali, kaj vse se je na našem taboru dogajalo.
Skoraj standardno – trije dnevi za izlete, en dan za bazen, en dan za orientacijo in piknik ter dan
za športne igre in kakšno presenečenje.
Da smo tabor uspešno izpeljali tudi letos, so zaslužni tako udeleženci kot spremljevalci. Ker je
bilo med udeleženci veliko »veteranov«, niso bile potrebne posebne pridige. Vsak je lahko
izbiral v skladu z željami: za športne in vodne aktivnosti poskrbijo Rok, Aljoša in oba Petra,
Pavel in Boštjan sta se kot »zelenca« več kot izkazala. Za ustvarjanje so bile letos »odgovorne«
Klavdija, Manja in Breda. Najmlajše pa je pod svojim budnim očesom spremljala Irena. Za
kakšne žulje, odrgnine ali kaj podobnega smo imeli letos okrepljeno ekipo -Alenko in Katjo. Ker
prazne vreče ne stojijo pokonci, naša Marta vsako leto znova poskrbi za naše želodčke. In to
tako dobro, da moraš kar paziti, sicer je lahko po taboru mimogrede kak kilogram preveč. Tudi
vsi ostali, ki jih nisem posebej imenoval, so prispevali svoj kamenček v mozaik uspešnega
tabora..
Najstarejši udeleženci – Lovro, Domen, Ana, Zala, Nuša - pa še kdo se bi našel, da ne bom z
naštevanjem koga po pomoti pozabil, so letos še v večji meri kot lani prevzeli del nalog. Za
ogenj in program ob tabornem ognju odraslim skoraj ni bilo treba skrbeti.
Že tretje leto zapovrstjo smo imeli preko 80 udeležencev in več kot 30 spremljevalcev. Bili smo
edina izmena, ki je potrebovala za prevoz dva avtobusa.
Zadovoljni obrazi udeležencev in vodstva ter njihov pozdrav ob zaključku: »Se vidimo drugo
leto!«, dajejo upanje in zagon za delo v prihodnje.
Še na mnoge mladinske planinske tabore!
P.S. Drugo leto taborimo v 5. izmeni od 27. julija do 3. avgusta 2019, da si boste že sedaj lahko
rezervirali. Kje bomo, pa še ni dokončno odločeno.
Biba
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VODSTVO TABORA PODPECA 2018
Zadolžitve v programu

Ime in priimek
Matjaž Žohar
Janez Podpečan
Polona Antloga
Rok Balažič
Marko Bobinac
Lucija Bratina Pešec
Nina Fajfar
Viktor Furman
Boštjan Ivančič
Ksenija Kavčič
Peter Kavčič
Alenka Kobal
Vera Kobal Komperšak
Rok Kodrun
Sandi Križnik
Marta Matko
Matic Pečovnik
Aleksander Pešec
Manja Petrovec
Klavdija Pfeifer
Peter Pfeifer
Irena Potočnik
Jožef Potočnik
Ana Marija Rijavec
Katja Semprimožnik
Aljoša Šip
Breda Šip
Pavel Vavkman
Miran Žohar
Petra Žohar
Tjaša Žohar
Luka Žuža

vodnik PZS (A,B, D)
vodnik PZS (A,B)
vzgojiteljica
vodnik PZS (A)
vodnica PZS (A)
vodnik PZS (A, B)
vodnik PZS (A - pripravnik)
medicinska sestra
vodnik PZS (A), športni pedagog
dr. medicine
učiteljica
vodnik PZS (A)
vodnik PZS (A,B)
vzgojiteljica

vodnica PZS (A)
vodnik PZS (A,B)
dr. medicine
dr. medicine
športni pedagog
učiteljica
vodnik PZS (A – pripravnik)
vodnik PZS (A)
vodnica PZS (A)
vodnik PZS (A)

Stran 4 od 34

vodja tabora
tehnični vodja tabora
delo z otroki
izleti, delavnice z otroki
izleti
izleti
delo z otroki
izleti
izleti, igre, šport
zdravniška oskrba
izleti, športne igre
zdravniška oskrba
delo z otroki
izleti, igre, šport
izleti
kuharica
izleti, igre
tehnična pomoč
pedagoško delo
animatorka
animator, prevozi
izleti, delo z otroki
izleti
zdravniška oskrba
zdravniška oskrba
športne igre
pedagoško delo
izleti, igre šport
izleti
animatorka
izleti
izleti
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UDELEŽENCI TABORA PODPECA 2018

Kaja Anžin
Julija Ašenberger
Lana Ašenberger
Neža Balažič
Zala Balažič
Anže Bobinac
David Bobinac
Filip Bobinac
Jasna Bobinac
Lovro Čeh Brežnik
Nuša Drobne
Naja Držan
Jakob Flis
Jure Flis
Miha Flis
Luka Herman
Simon Herman
Nika Hlupić
Gaja Ivančič
Zoja Ivančič
Maks Jelen
Nik Jelen
Rudi Jereb
Svit Jesenk
Uma Marija Kainz
Lovro Kavčič
Petja Kavčič
Tadeja Kobal
Bor Kodrun
Klemen Kodrun

Neža Kodrun
Andraž Korenak
Jurij Kralj
Lovro Kralj
Manca Kralj
Anže Kramberger
Živa Kramberger
Ajda Križnik
Izidor Križnik
Jaka Križnik
Blaž Krulec
Gruša-Karla Kumer
Anej Lešnik
Tim Lipnik
Ana Logar
Luka Logar
Maja Logar
Ajda Mandelc
Blaž Mandelc
Iva Marčič
Jakob Miglič
Neja Novak
Taja Novak
Tina Mlinarič
Neža Ogrizek
Lovro Pečovnik
Juš Pešec
Mija Pešec
Nino Pfeifer
Tija Pfeifer
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Lan Pinter
Neža Podpečan Toplak
Zoja Podpečan Toplak
Mark Potočnik
Tevž Potrč
Eva Rehar
Katarina Klara Rehar
Klara Rizmal
Zarja Sagadin
Naj Semprimožnik Hlačer
Tevž Stergar
Tine Stergar
Domen Šip
Matic Šip
Lan Škrubej
Nika Škrubej
Tadej Tilinger
Val Tkavc
Hana Vahčič Miyazaki
Sara Vahčič Miyazaki
Kaja Vavkman
Neja Vavkman
Vid Vozelj
Vita Vozelj
Zala Vozelj
Philip Žnidar
Eva Žuža
Jure Žuža
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NA KRATKO O TABORU
Izmene tabora PD Žalec, PD Galicija in PD Prebold se je udeležilo 81 (in še 7 krajši čas
prisotnih) mladih planincev iz Žalca, Petrovč, Galicije, Prebolda in okolice, pa tudi iz malce bolj
oddaljenih koncev Slovenije (Celje, Šempeter, Gomilsko, Dragomelj, Preserje, Medvode,
Soteska pri Kamniku).
Vodstvo tabora je sestavljalo 10 vodnikov PZS, 2 vodnika PZS-pripravnika, kuharica, 2 učitelja,
2 vzgojiteljici, 5 animatorjev - pomočnikov za delo z otroki, zdravnica in medicinska sestra.
Dodatno so bili delno prisotni še 3 vodniki PZS, 2 zdravnici in 2 animatorja. Za prevoze v
taboru smo imeli dva kombija.
V treh dneh, namenjenih izletom, smo otroke po starosti in sposobnosti razdelili v štiri skupine.
Vse so opravile izlete na različne vrhove v okolici. Tako smo se povzpeli na Peco, Uršljo goro
in na večino tisočakov okoli tabora – Navrški vrh, Petkov vrh, Bisternikov vrh, Kašnjakov vrh,
Mlačnikov vrh, Šumahov vrh, Veliki vrh, Pikov vrh in Nagorški vrh.
Obiskali smo tudi rudnik – muzej v Mežici, kopali smo se v bazenu v Ravnah, imeli smo tekmo
dežurnih ekip v orientaciji, na tabornem prostoru so se odvijala športna tekmovanja, naši vodniki
so postavili zipline. Obiskali smo tudi Perkmandeljca.

Udeleženci so pisali prispevke za glasilo »Rukzak«, ustvarjali različne izdelke iz naravnih
materialov, igrali badminton in nogomet in se zabavali še z drugimi igrami.
Ob večerih smo imeli taborni ogenj in zanimive dogodke ob njem (spoznavni večer, planinski
krst novincev in novih vodnikov, planinska poroka…).
Izvršili smo vse zastavljene cilje in naloge, kot smo jih načrtovali, in uspešno zaključili tabor.
vodja tabora
Matjaž Žohar - Biba
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KAJ VSE SMO POČELI NA TABORU
Sobota, 14. julija 2018:
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, ustvarjalno delo
Zvečer: taborni ogenj
Nedelja, 15. julija 2018:
1. skupina: Sleme – Uršlja gora – Koča na Naravskih Ledinah – Žerjav
2. skupina: tabor – Navrški vrh - Koča na Pikovem – Pik – Pikov vrh – Veliki vrh - tabor
3. skupina: tabor – Navrški vrh – tabor
4. skupina: tabor – Koča na Pikovem – Bistrnikov vrh – tabor
Popoldan: zabavne igre, ustvarjalno delo, ogled finala nogometnega prvenstva
Zvečer: taborni ogenj, predstavitev udeležencev
Ponedeljek, 16. julija 2018:
Vsi: športne igre, ustvarjalno delo
Zvečer: taborni ogenj, predstavitev šotorov
Torek, 17. julija 2018:
1. skupina: mini transverzala 9 x 1000 m (Navrški vrh, Petkov vrh, Bisternikov vrh,
Kasnjakov vrh, Mlačnikov vrh, Šumahov vrh, Veliki vrh, Pikov vrh, Nagorški vrh)
2. skupina: Sleme – Uršlja gora – Koča na Naravskih ledinah – Žerjav (v 2 podskupinah)
3. skupina: tabor – Koča na Pikovem – Pik – Pikov vrh – Veliki vrh - tabor
4. skupina: tabor – Koča na Pikovem – Pik – tabor
Popoldan: športne igre, ustvarjalno delo, obisk Pekrmandeljca
Zvečer: taborni ogenj, krst novih članov vodstva
Sreda, 18. julija 2018:
Vse skupine: ogled rudnika Mežica, kopanje v bazenu na Ravnah
Zvečer: taborni ogenj, krst najmlajših novih članov tabora
Četrtek, 19. julija 2018:
1. skupina: Topla – Knipsovo sedlo – Kordeževa glava (vrh Pece) – Dom na Peci – jama
kralja Matjaža – tabor
2. skupina: tabor – dom na Peci – vrh Pece – dom na Peci - tabor
3. skupina: tabor – Dom na Peci – jama Kralja Matjaža - Dom na Peci – tabor
4. skupina: parkirišče pod Peco - jama Kralja Matjaža - Dom na Peci - parkirišče pod Peco
Popoldan: obisk seniorjev PD Žalec, ustvarjalno delo
Zvečer: taborni ogenj, krst (starejših) novih udeležencev tabora
Petek, 20. julija 2018:
Dopoldan: orientacija
Kosilo - piknik
Popoldan: športne igre, ustvarjalno delo
Zvečer: taborni ogenj, planinske poroke, zaključni večer
Sobota, 21. julija 2018:
Pospravljanje, odhod, prevoz domov
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POROČILA O IZLETIH:
NEDELJA, 15. JULIJA 2018
Sleme – Uršlja gora – Koča na Naravskih Ledinah – Žerjav

V nedeljo je že po tradiciji na vrsti prvi izlet. Tokrat smo na Koroškem osvajali vrhove enega za
drugim. Prvi na seznamu najstarejše skupine je vila Urška, pa ne deklica zala, ampak Uršlja gora.
Pot se je začela na Slemenu in nas po lepi cesti vodila proti zadanemu cilju. Tempo je bil, kot se
spodobi za prvi izlet, zmeren, saj je bilo vmes dosti sape tudi za pogovor. Vreme nam sicer ni
služilo, pozdravila sta nas namreč dež in na vrhu tudi megla. Po hitri malici in okrepčilni pijači
ter obveznem fotkanju na vrhu, smo se odpravili čez vrh na drugo stran proti Žerjavu, z vmesnim
postankom pri koči na Naravskih Ledinah, kjer smo dočakali prve sončne žarke.
Rok

tabor – Navrški vrh - Koča na Pikovem – Pik – Pikov vrh – Veliki vrh - tabor
Iz tabora smo se peš odpravili po cesti do
Navrškega vrha. Od tu smo se po krajšem
odmoru podali po grebenu, poraščenem z
borovnicami, do Koče na Pikovem. Na koči
so nas že pričakali otroški vzkliki in smeh
četrte skupine. Privoščili smo si obilno
malico, ki pa jo je zmotilo muhasto vreme.
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Zaradi dežja smo se vsi skupaj stiskali pod
streho koče in opazovali tiste pogumne
otroke, ki niso pustili, da bi jim dež uničil
igro. Ko je dež ponehal, smo se odpravili
naprej po načrtovani poti. Povzpeli smo se
na Pikov vrh, ki je predstavljal že naš drugi
osvojeni vrh v tem dnevu. Po razgledu na
lesenem stolpu smo se pogumno odpravili
naprej še na naš zadnji vrh. Kljub rahlemu
dežju se nismo vdali in dosegli še Veliki
vrh. Po kratkem oddihu smo se preko
Pikovega vrha in Pikove koče malo mokri
vrnili v tabor.
Tjaša

tabor – Navrški vrh – tabor
Iz tabora smo se podali v smeri proti Črni in se po 15 minutah hoje usmerili na levo po
makadamski cesti, ki nas je pripeljala do skoraj nevidnega križišča v desno. Naša pot proti
Navrškem vrhu se je nadaljevala po ozki gozdni poti malo dol in malo gor, dokler se nismo
priključili na makadamsko cesto, ki vodi do kmetije Navršnik. Po dobrih dvajsetih minutah hoje
smo se odcepili po shojeni gozdni poti v levo proti Navrškemu vrhu. Sam Navrški vrh je bil
zgolj formalnost za vpisovanje v vpisno knjigo, kajti s samega vrh ni razgleda zaradi
poraščenosti. Z vrha smo se zopet podali po makadamski cesto od kmetije Navršnik do križišča,
kjer nas makadamska cesta levo pripelje do tabora, desno do koče na Pikovem. Mi smo se pa
podali po shojeni poti v gozd, kjer smo še osvojili dva tisočaka in se najedli borovnic, srečali 4.
skupino in prispeli do koče na Pikovem, ki pa je žal zaprta. Vseeno smo si privoščili malico in
pijačo iz naših nahrbtnikov.

Zaradi dežja smo se odločili, da pokličemo kombije, ki so nas od koče na Pikovem pripeljali do
tabora in nam tako za 20 minut skrajšali pohod.
Pohod je bil prijeten, brez ene same nevšečnosti na poti. Mladi planinci so se v tabor vrnili veseli
in zadovoljni.
Matic
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tabor – Koča na Pikovem – Bistrnikov vrh – tabor

Ker sem zjutraj moral razvoziti preostale
skupine na izhodišča njihovih izletov, sem
zamujal na odhod naše skupine. Tako so
začetek ture odvodili pomočniki, sam pa
sem jih kmalu ujel. Pot nas je po cesti
najprej vodila do koče na Pikovem, kjer smo
zaradi prvih dežnih kapelj opravili daljši
počitek z malico. Ko je dež ponehal, smo
nadaljevali pot proti Bistrnikovem vrhu. A
ker je bilo ob poti veliko borovnic, smo se
zelo počasi pomikali naprej, naše roke in
jeziki so bili vedno bolj modri. Zaradi
počasnejšega
tempa
in
ponovnega
poslabšanja vremena smo se na vrhu
odločili, da se bomo po isti poti vrnili proti
taboru. Ker nam je ostalo še dovolj moči,
smo v dolino malo bolj pohiteli in še pred
dežjem prišli nazaj v tabor.
Luka

Tako smo si ogledali finale svetovnega nogometnega prvenstva – tudi to je del tabora
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TOREK, 17. JULIJA 2018
mini transverzala 9 x 1000 m (Navrški vrh, Petkov vrh, Bisternikov vrh, Kasnjakov vrh,
Mlačnikov vrh, Šumahov vrh, Veliki vrh, Pikov vrh, Nagorški vrh)
Iz tabora smo se odpravili ob 8. uri. Pred
tem smo si razdelili vso potrebno hrano;
kruh in pašteto. Preveril sem tudi, koliko
vode ima vsak udeleženec. V skupini sem
imel samo že dobro znane in preizkušene
pohodnike iz prejšnjih let. Pohod je potekal
z zelo prijetnim dokaj hitrim tempom in brez
zapletov. Ker sem pot poznal z ogledne ture,
nismo nikjer zašli in udeležencem sem lahko
podal vse potrebne in zanimive informacije
o prehojenih vrhovih in imenih zanje. Na
Šumahovem vrhu nad Žerjavom, ki je bila
tudi najbolj oddaljena točka od tabora, smo
imeli malico in daljši počitek. Povratek do
tabora je potekal po predvideni poti z
zanimivim delom po popolnem brezpotju in
v divjini na zadnji Nagorški vrh malo pred
taborom. Udeleženci so se vrnili zadovoljni
in ne preveč utrujeni.
Janez

Sleme – Uršlja gora – Koča na Naravskih ledinah – Žerjav
Sveže jutro in dober zajtrk sta bili naši popotnici za tokratni izlet. Začeli smo ga z vselej
opravičljivo zamudo »akademskih četrt«. S kombijema smo se odpeljali proti Slemenu in tik
pred prelazom zavili proti Uršlji gori. Še kakšen kilometer vožnje po ravninski gozdni cesti in
napočil je trenutek, ko je bilo potrebno dalje na lasten pogon. Start pohoda pri veliki tabli z
zemljevidom lokalnih očakov je bil primeren prostor za pogovor o poti, ki je bila pred nami.
Jutranje temperature so po uvodu dvignile željo po gibanju. Uvodoma smo se celo nekoliko
spustili ter po 15-ih minutah prišli do točke, ko je bilo potrebno zagristi v hrib. Tempo je
formiral dve skupinici, ki sta se na določenih odsekih ponovno združili. Vse višje sonce in
strmina sta ogrela mišice in okrepila sapo. A ni bilo prenaporno. Razgledi, ki so se ponujali sem
in tja ter živahen pogovor so nas kratkočasili v takšni meri, da se je cerkev na vrhu, kot bi planila
iz zasede, znašla pred nami. Pa se seveda mogočna zgradba ni premaknila, planili smo mi, proti
planinskemu domu. Čas je bil za malico, za žigosanje, za čudovite razglede in kramljanje o
sosednjih vršacih. V čudovitem vremenu je bilo ležanje na travi pravi privilegij. Vonjavam
jabolčnega zavitka se tudi nismo uspeli upreti. Še pred spustom v dolino so se nam na vrhu
pridružili upokojenci iz Petrovč. Nenadejano snidenje generacij je botrovalo prijetnemu klepetu.
Po dveh urah postanka je bil vendarle že čas, da krenemo naprej. Spuščali smo se v glavnem po
gozdni poti ter naleteli na pravo gozdno razdejanje, ki ga je povzročil vetrolom. Pooblačilo se je,
padle so prve kaplje. Še smo dvignili ferkvenco korakov, samo oddrveli mimo Koče na
Naravskih ledinah ter po dveh urah spusta prišli na makadamsko cesto, ki vodi iz Žerjava. Saj bi
zmogli še kakšen kilometer do vasi, a nihče ni skrival veselja, ko smo na cesti zagledali kombi in
v njem vodnika Bibo. Še slabe pol ure vožnje in vrnili smo se v tabor. Izlet je bil prijeten, brez
ene same nevšečnosti na poti.
Peter
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Sleme – Uršlja gora – Koča na Naravskih ledinah – Žerjav
Za ta izlet smo se iz tabora s kombijema odpeljali do Slemena in še malo naprej. Pot nas je
najprej vodila po makadamski cesti, dokler se ni pričel bolj strm del vzpona po gozdni poti. Brez
nezgod smo se povzpeli na Uršljo goro, kjer nas je že pričakala prva polovica druge skupine.
Izmenjali smo si anekdote s poti navzgor in naredili še skupno fotografijo. Privoščili smo si
obilno malico in nekateri še 'martinčkanje' na soncu. Po zasluženem počitku smo se odpravili še
na vrh, od koder pa so nas pregnali temni oblaki in občasen dež. Še vedno previdno, a s hitrejšim
korakom, smo se spustili do koče na Naravskih ledinah. Tu smo si privoščili še en daljši odmor.
Nato pa nas je čakal samo še spust do Žerjava. V veliko lepšem vremenu smo se najprej po
gozdni poti in nato po makadamski cesti spustili do že čakajočih kombijev.
Tjaša
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tabor – Koča na Pikovem – Pik – Pikov vrh – Veliki vrh - tabor
Po preštetju udeležencev ture začetek v
planinskem
taboru,
nadaljevanje
po
makadamski cesti do Koče na Pikovem, ki je
bila zaprta. Tukaj krajši postanek, otrokom
podana razlaga delovanja sončne ure, ki stoji
na steni cerkve Sv. Helene.
Nato nadaljevanje poti po markirani stezi do
Pikovega vrha, kjer stoji lesen razgledni
stolp. Krajši postanek, ogled razglednega
stolpa (naenkrat po pet otrok) ter
nadaljevanje poti po nemarkirani stezi
grebena Pikov vrh do vrha Velikega vrha,
kjer stoji oddajnik. Prihod na vrh ob 11. uri,
daljši postanek z zasluženo malico, nato
povratek proti Koči na Pikovem po
makadamski cesti okoli Velikega vrha. Po
prihodu do Koče na Pikovem odmor ter
skupno nabiranje borovnic za našo kuharico.
Nato odhod po isti makadamski cesti do
tabora, kjer nas je malo pred taborom dohitel
dobrodošel rahel dež.
Pohod je potekal brez posebnosti, med turo
se ni nihče telesno poškodoval.
Miran
tabor – Koča na Pikovem – Pikov vrh – tabor
Po spodbudnem nagovoru najmlajših smo se odpravili proti Pikovem vrhu. Pot oz. cesta nas je
vodila najprej do koče na Pikovem vrhu, kjer je bila prva malica in počitek. Ker so mladi
nadebudneži polni kondicije, smo se hitro odpravili naprej proti zadanemu cilju. Najprej položna
cesta se je kaj kmalu prelevila v strmo grebensko gozdno pot. Na vrhu Pika smo se povzpeli še
na stolp, ki je bil kar precej majav, ampak pogumni cici pohodniki smo se povzpeli vsi prav do
vrha. Po okrepčilu, obveznem slikanju in počitku pa smo se odpravili nazaj proti izhodišču, s
ponovnim postankom na Pikovi koči. Ravno pravi čas smo prišli do nje, saj je vreme postreglo z
naravnim tušem in kot »privilegirana« skupina smo se nabasali v kombije ter se odpeljali do
tabora.
Rok
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ČETRTEK, 19. JULIJA 2018
Topla – Knipsovo sedlo – Kordeževa glava (vrh Pece) – Dom na Peci – jama kralja Matjaža
– tabor
Iz tabora smo se odpeljali s kombijem malo
pred 8. uro. Pred tem smo si razdelili vso
potrebno hrano; kruh, klobase in pašteto.
Preveril sem tudi, koliko vode ima vsak
udeleženec. V skupini sem imel samo že
dobro znane in preizkušene pohodnike iz
prejšnjih let. Ob 8:15 smo startali v naselju
Topla pod Peco. Kar hitro smo se morali
zagristi v strmino, ki se je s kratkimi
postanki vlekla vse do Knipsovega sedla. Tu
smo imeli prvi daljši počitek in razgledno
orientacijsko točko. Nato smo se odpravili
na Kordeževo glavo, oz. na vrh Pece s
ponovnim razgledom na okolico. Po krajšem
počitku smo se odpravili na Dom na Peci.
Tu smo se srečali z drugimi skupinami iz
tabora in s skupino seniorjev iz PD Žalec.

Imeli smo daljši počitek in malico. Odšli
smo še do jame Kralja Matjaža, si jo
pogledali in se nato brez problemov vrnili v
tabor v Podpeci. Udeleženci so se vrnili
zadovoljni in samo rahlo utrujeni.
Janez

tabor – dom na Peci – vrh Pece – dom na Peci - tabor
Napočil je dan naše zaključne ture. Pet dni že živimo pod njo in pogledujemo tja gor. Nihče je ni
spregledal. Dnevno so se porajala vprašanja:« Bomo šli tudi tja gor?« Napočilo je jutro odhoda.
Tja gor. Peca je v vsej svoji mogočnosti vsem nam predstavljala pravi izziv. Tokrat smo pot pod
noge vzeli iz tabora. V skupini je bilo tudi nekaj pohodnikov z zdravstvenimi težavami, a s
ciljem, da pridejo vsaj do Doma na Peci. V dokaj lagodnem tempu smo prvo uro hodili vsi
skupaj. Po potrebi smo si privoščili kakšen krajši oddih. Ker se pot proti domu vije v glavnem po
gozdovih, tudi razgledov ni bilo prav veliko. Po dobri uri hoje se je strmina začela stopnjevati in
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skupina se je nekoliko raztegnila. Vseeno smo v razmaku le nekaj minut vsi prisopihali do doma.
Sledil je daljši počitek in zbiranje energije za naskok na vrh. 16 od dvajsetih pohodnikov in trije
vodniki smo se odločili za vzpon na najvišjo točko kraljestva kralja Matjaža. Izbrali smo lažjo
pot. Bolj se je bližal vrh, hitrejši je postajal korak. Motivacije ni manjkalo. Mnogim je vzpon na
vrh pomenil osvojitev krstnega dvatisočaka. Radosti ni bilo moč skriti. Obvezno fotografiranje in
žigosanje.

Bilo je sicer rahlo vetrovno, a sončno.
Jasnina je odkrivala poglede na številne
okoliške vršace. In kje drugje malicati kot v
takšnem okolju? Vetrovno zaščito smo si
našli za skalami in še vsaj pol ure po malici
uživali v družbi kavk na vrhu. A vsega
lepega je enkrat konec in potrebno se je bilo
vrniti. Ob povratku smo si ogledali še
Matjaževo jamo, ki je bila tokrat
neosvetljena. Očitno si junak želi miru za
nadaljnji spanec.
Še enkrat smo se ustavili na Domu pod Peco
ter našim kolegom, ki so nas nestrpno
čakali, razložili, kako smo se imeli. Spust je
tako minil ob sproščenem klepetu. Po
sedmih urah smo prišli nazaj v tabor dobro
razpoloženi in lačni. Drugo ni pokvarilo
prvega, ker nas je kosilo že čakalo.
Pot je bila sicer strma, a tehnično
nezahtevna. Otrokom se je tudi že poznala
uhojenost s preteklih tur, tako da večjih
kondicijskih težav ni imel nihče. Tudi tisti z
manjšimi zdravstvenimi težavami, ki so
opravili le del poti, so to zmogli brez
resnejših problemov.
Peter
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tabor – Dom na Peci – jama Kralja Matjaža - Dom na Peci – tabor

Iz tabora smo se peš odpravili po markirani planinski poti do koče na Peci. Začetni del poti smo
vijugali med podrtimi drevesi, nato pa se je pot 'očistila'. Počasi smo se ob otroškem čebljanju in
občasnemu stokanju povzpeli do Doma na Peci. Tam so nas že pričakali seniorji in manjša
skupina otrok. Privoščili smo si obilno malico, dokler si nismo vsi napolnili večjih ali manjših
trebuščkov. Ogledali smo si tudi jamo kralja Matjaža, a ga tudi glasni vzkliki otrok niso
prebudili. Po vrnitvi na kočo nas je čakal samo še spust nazaj do tabora in minil je še zadnji izlet
letošnjega planinskega tabora.
Tjaša
parkirišče pod Peco - jama Kralja Matjaža - Dom na Peci - parkirišče pod Peco

Še zadnji in najzanimivejši izlet, poln
presenečenj in tišine, ko ugotoviš, da lahko
nikoli tihe, vedno razigrane in razposajene
otroke pripraviš do popolne 15 minutne
tišine. Ampak začnimo na začetku. S
kombiji smo se odpeljali do parkirišča pod
Peco, se pripravili, ogreli in vzeli pot pod
noge. Najprej po lepi cesti, nato po urejeni
pešpoti.

Celo pot smo iskali kralja Matjaža, poslušali, če bomo slišali njegovo smrčanje, ampak njega od
nikoder. Tako nam je uspelo priti počasi na kočo pod Peco. Vzeli smo si nekaj časa za malico in
počitek ter opravili pozabljene »tepeže« krsta iz prejšnjega večera. Kriki zaradi bolečih udarcev
so bili seveda tihi, saj nismo smeli zbuditi našega kralja.
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Po počitku, okrepčilu in »tepežu« smo se odpravili poiskat kralja Matjaža. Ker smrčanja kralja
ne slišiš, če si glasen, smo se do njegove votline odpravili v popolni tišini, razen šepeta ni bilo
slišati praktični nič. Otroci so ga potrpežljivo iskali in poslušali, od kod bo slišati prve zvoke
smrčanja. Končno smo našli votlino, se v tišini »razkomotili« in po prstkih odšli v votlino
prebudit kralja. In res, na koncu votline je spal kralj Matjaž. Zbrali smo se okoli njega in ga z
glasnim »Dobro jutro, kralj Matjaž« poskušali prebuditi. Kar nam seveda ni uspelo, saj se mu
brada še ni sedemkrat ovila okoli mize. Počasi smo se od spečega Matjaža poslovili in se
odpravili nazaj proti parkirišču. Otroci so se veseli in polni zgodbic zadovoljni vrnili v tabor.
Rok
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PRISPEVKI UDELEŽENCEV
O kralju Matjažu z mišje perspektive
V luknji na polju živela je miš.
Siva bila je in hitra kot piš.
Rada je jedla koruzo in sir
in zmeraj cenila svoj poljski je mir.

Iskali sta kralja, a ga nista našli,
saj majhni preblizu tal sta bili.
Žal sta šli mimo, s pogledom v tla,
a veliki kralj je bil preblizu neba.

Nekega dne pa je sestra iz gora
-miš iz Podpece- na obisk k njej prišla.
Z zgodbo o kralju, ki tam menda spi,
jo zvlekla na izlet je za cele tri dni.

Vseeno sta miški lepo se imeli,
na vrhu Pece bili res veseli.
Po treh dneh vrnili sta v poljski se mir,
kjer prav uživaško grizljali sta sir.
Ana Logar

ANIN DOLGI ESEJ
Že po tradiciji na koncu vsakega tabora na dan orientacije zapišem dolg spis o svojih vtisih. Prav
dosti se moje mnenje ne spreminja, saj vsakič pridem v tabor z največjim veseljem. V letu imam
dva najljubša tedna: tistega z božičem in novim letom, drugi pa je planinski tabor.
Letos mi je splošni vtis malce pokvaril slon, ki sem ga naredila iz muhe, a sem se vseeno imela
lepo kot v božičnem času.
Čas hitro teče. V tabor sem prišla stara 11 let, zdaj pa že vsi čakajo, kdaj bom naredila vozniški
izpit, še posebej moja sestrica, s katero načrtujeva »božični šoping« v Avstriji. In tabora je
vsakič veliko veliko prehitro konec! Čeprav pa se mi zdi, da je že leta nazaj, ko sem prvi dan
skrivala svojo gigantsko skodrano frizuro pod Zarjinim puloverjem, da me slučajno ne bi kdo že
na daljavo prepoznal.
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Imam svojo teorijo, zakaj teden v taboru
tako hitro mine. Vsi namreč izgubimo
občutek za čas, saj (v veliki večini) nimamo
telefonov, ure pa zaradi le-teh skoraj nihče
več ne nosi. Tudi občutek za prostor se
malce spremeni. Kdo pa dandanes še živi
takole skoraj popolnoma odrezan od sveta?
Občutek za kraj in čas sta torej precej
drugačna. Zato je tabor kot nek drug svet,
morda celo vzporedno vesolje. Sem pač
fascinirana nad idejo o vzporednih vesoljih.
In zakaj ne bi kakšno obstajalo tudi tu, pod
Peco? To je naše mlado vesolje, kamor
pobegnemo iz materialističnega sveta 21.
stoletja.
»Danes nas čaka zadnja večerja,« je rekla
Neža, ki sedi ob meni. V trenutku pomislim
na dvoje: na Da Vincijevo sliko in name,
kako sem lani brez sramu jokala, ko smo
odložili Preboldčane na njihovi postaji.
Zame je tabor posebno vesolje, ki ga vse leto pogrešam. In vsako leto se najdejo nove stvari.
Spomin nanje v meni vedno prebuja nostalgijo. Vesela sem, da smo tudi letos imeli ob taboru
vodo za namakanje. Pogrešala bom razmajani most, ki smo ga mi še malo bolj načeli.

Pogrešala bom modri »štrik«, po katerem bi morali hoditi, pa smo raje na njem sedeli in
poskakovali. Pogrešala bom brata in njegov krik:« Kaaaaarl, to ubija ljudi!« (Saj ga imam tudi
doma, a štos bo do takrat že zlajnan). Pogrešala bom mlakužo, ki je vedno zmočila moje
japonke, če je nisem prečkala dovolj previdno. Tudi spanje v puloverju in dvojnih nogavicah, ko
ti iz spalne vreče gleda le neznansko premražen nos, ima svoj čar. Pogrešala bom prijatelje, stare
in nove. Sem oseba, ki veliko pogreša, a se tudi veliko veseli. Tabor do božiča pogrešam, po
božiču pa se ga veselim! Tako enostavno je to.
V tabor se bom vsakič z veseljem vrnila. Nekega dne bom morda tudi sedela v kuhinji z
»vodstvom«, ker bom nekoč najbrž prestara, da bi se vračala kot navaden smrtnik.
Da pa se ne bi vrnila??? To pa ne gre.
Ana Logar
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IZPIT
Resda uradno odrasla se zdim,
a znova in znova zapored trpim,
saj vsakdo me vpraša, kot da je zabit:
»Ana, kdaj boš naredila izpit?«

Medtem ko jaz druge težave imam,
medtem ko z maturo se v šoli »igram«,
treba je vsem kar po vrsti težit:
»Ana, kdaj boš naredila izpit?«

Leni ljudje so gonilo razvoja,
zato pač odlašam, oseba sem svoja.
Kdor bo vprašal, naj ugrizne se v rit:
»Ana, kdaj boš naredila izpit?«

Še v taboru, kamor pred svetom zbežim,
kjer pojem, kjer hodim in se sprostim,
še tam me je treba stalno morit:
»Ana, kdaj boš naredila izpit?«

Kaj, bi se radi okoli vozili,
mar svojega niste še naredili?
Vsak vrabček že poje, gode vsak kit:
»Ana, kdaj boš naredila izpit?«

Jaz bi ostala otrok še en čas,
zato razglasim vam ponosno, naglas:
»Saj je še čas, ni se treba mudit,
ko bom pri volji, opravim izpit!«
Ana Logar

»Cvetka«
Ko se zbudim,
brž ugotovim,
da v šotoru spim
in ful smrdim.
Takoj na zajtrk odbrzim,
da si čokolino izborim.
(sobota 1)

Taborska
V tabor skupaj smo prišli,
neskončno se zabavali.
V hribe smo hodili vsi
in se ful prešvicali.
Res naporno je bilo,
a nekako vsem je šlo,
ko na vrh smo se povzpeli,
ob razgledu kar onemeli.
Tabor je res krasna stvar,
pravzaprav kot kakšen dar,
zato obljubim zagotovo,
čez leto dni pa spet na novo!
Lana Ašenberger
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PECA
V četrtek smo na Peco šli,
po poti se zabavali,
po strmi poti smo hodili
in se pošteno vsi spotili.
Ene žulji so morili,
drugi se skoraj smo izgubili.
Na kočo smo prilezli vsi,
juhej, zdaj smo na pol poti!
Le še na vrh smo se povzpeli,
ponosni in vsi veseli.
Tam nas pričakal je razgled,
kamor je segel naš pogled.
Nazaj hitreje smo hodili,
da bi čim prej se vsi umili.
Tako na Peci je bilo,
uživali smo res zelo.
(skupina Nedelja)
V NEKDANJEM RUDNIKU SVINCA IN CINKA V MEŽICI
Sreda je bila poseben dan. Čakal nas je ogled rudarskega muzeja v Mežici, potem pa še kopanje
v bazenu na Ravnah.
V rudniku so nam najprej povedali, kakšna pravila veljajo pod zemljo. V garderobi smo si
oblekli posebne pelerine in si na glave poveznili čelade. Z vlakcem, ki je nekoč zares prevažal
rudarje, smo se odpeljali v rudniške globine. Kakšnih petnajst minut smo se peljali do
nekdanjega zbirališča rudarjev, preden so začeli delati. Od vodiča smo izvedeli mnogo
zanimivega. Potem smo se podali po rovih. Ogled so popestrile lutke, zvočni posnetki, stroji,
legende in še veliko več.
Na koncu nam je vodič zastavil vprašanja, na katera smo morali odgovoriti, da smo se nazaj
lahko odpeljali z vlakcem. Bilo je zanimivo in poučno. Čakalo pa nas je še kopanje.
In meni se je zdel obisk bazena krasen zaključek dneva!
Iva Marčič
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NA BAZENU

V sredo smo obiskali rudnik in se nato odpeljali na kopanje. Cele štiri ure smo imeli na voljo za
kopanje in drugo zabavo. Fino je bilo, da so nam za kosilo pripeljali pice. Lahko pa smo si
privoščili tudi pomfri in sladoled, če smo želeli. Bilo je zelo zelo zabavno! Všeč mi je bilo, ko
smo se spuščali po toboganih. Voda je bila ogrevana in v njej sploh ni zeblo, kar je bilo super.
Res sem vesela, da sem prišla v planinski tabor!
(skupina Ponedeljek)

KRST
Veselili smo se, da bo v četrtek zvečer ob tabornem ognju tudi krst vseh udeležencev, ki so v
tabor prišli prvič (razen novih vodnikov in najmlajših). Krst je vedno zabaven, saj morajo
»krščenci« opraviti smešne naloge. Tudi tokrat je bilo tako. Dva sta morala plesati račke, eden
se je moral sleči do spodnjih hlač, Klemen je moral zaigrati podoknico na saksofon punci iz
sosednjega konjeniškega tabora in pridobiti njeno telefonsko številko. Uspelo mu je! Potem je
moral Rok zaigrati na saksofon in ker mu ni šlo, sem ga za kazen polila z vrčem vode. Koliko
smeha je bilo ob tem zabavnem krstu! Za nagrado smo bili lahko ob ognju do 23. ure.
Zarja Sagadin
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KRST še enkrat
Po četrtkovem vzponu na Peco smo bili
hudo utrujeni, a smo »veterani« med
udeleženci vseeno z veseljem začeli
pripravljati večerni krst za najstarejše
novince. Za malo mlajše so krst pripravile
Zala in Nuša z Bredino pomočjo. Ta krst je
bil super, ampak prava poslastica je šele
sledila. Krščenci so bili Rok Lipnik, Klemen
Kodrun in Anej Lešnik.
Prvi izziv je bil za Klemna. Punci iz
sosednjega tabora je moral na saksofon
zaigrati podoknico ter od nje dobiti
telefonsko številko. Anej se je moral
preobleči v ženske spodnjice in plesati okoli
ognja in v vedru vode. Zadnji je bi na vrsti
Rok. Na oder je povabil Zarjo in ji igral na
saksofon. Ker ni znal igrati, je Zarja ocenila
njegov nastop za slab in ga za kazen polila z
vodo iz vedra.
Sledilka je še zaključna faza. Letos smo
prvič vrstniki »krstili« z udarci svoje
vrstnike - novince v taboru. To je bila doslej
največja čast, ki smo je bili deležni!
Lovro Čeh-Brežnik
PA ŠE KAR KRST
V letošnjem taboru smo imeli kar trikrat krst za novince, kar je lepo popestrilo naše večere ob
tabornem ognju.
Začelo se je v torek s krstom za nove vodnike in mentorje. Najprej so morali odgovarjati na
vprašanja, potem so se namazali s pravimi bojnimi barvami, nato so jih »ta stari« vodniki oblekli
v labode. Kot baletke so po natančnih navodilih morali odplesati na glasbo Čajkovskega iz baleta
Labodje jezero. Na naše veliko veselje se je njihov nastop res končal v jezeru na robu tabora (ki
je pravzaprav bolj mlaka). Vsi smo se neskončno zabavali!
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V sredo zvečer so bili krščeni najmlajši. Mentorice so jim sešile čudovite oblekice in naredile
kronice in žezla, saj so bili krščeni v kostumih kralja Matjaža in njegove kraljice Alenčice.
Mislim, da tega doživetja še dolgo ne bodo pozabili!
Četrtkov večer ob tabornem ognju pa je bil razdeljen na dva dela. Najprej so Lovro, Domen, Zala
in Nuša poklicali na »oder« malo starejše novince. Zastavili so jim smešna vprašanja, rešiti so
morali tudi različne za gledalce zelo zabavne izzive.
Na koncu pa je seveda sledil krst-z vrvjo po riti.
A čakal nas je še zabavnejši del - krst treh najstarejših novincev. Te pa sta si Domen in Lovro
pošteno privoščila! Res smo se nakrohotali ob nemogočih in smešnih nalogah, ki so jih dobili.
Vse se je dobro končalo, nekateri so bili sicer mokri in z bolečo zadnjico.
Ajda Križnik
SREDA
To je bil najboljši dan! Prvič zato, ker sem bila dežurna, a nam po zajtrku ni bilo treba pomivati,
ker nas je že čakal avtobus, ki nas je odpeljal v Mežico.
Obiskali smo namreč rudnik, ki je zdaj deloma urejen v zanimiv muzej. V oranžnih plaščih in s
čelado na glavi smo se stlačili v male vagončke in naslednjih 15 minut nas je med vožnjo z
vlakcem pošteno pretreslo in premetavalo. Vodnik nam je v rudniku predstavil nekdanje težko
delo rudarjev in nas popeljal po rovih. To je bila druga imenitna stvar to sredo.
Najlepše doživetje pa nas je še čakalo! Pred rudnikom nas je že čakal avtobus in nas odpeljal na
bazen v Ravnah. Tam smo skoraj pet ur neskončno uživali. Sredini dežurni smo res imeli srečo,
saj smo namesto kosila kar na bazenu vsi dobili pico in spet ni bilo kaj pomivati!

Po obisku v trgovini, kjer smo nujno morali obnoviti sladke zaloge, smo prišli v tabor naravnost
na večerjo.
Še krst najmlajših ob tabornem ognju, potem pa sladko spanje po napornem in zanimivem
dnevu!
Ajda Križnik
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PRAVILA DEŽURSTVA
1. Ko zazvoni zvonec, moraš takoj priti pomivat.
2. Pomivaš in brišeš posodo.
3. Pobrišeš mize in klopi v jedilnici.
4. Hodiš po toplo vodo.
5. Pomivaš lončke za sok6. Pomagaš pripraviti taborni ogenj.
7. Ubogaš vse, kar ti naročijo!!!

TABOR PODPECA
V soboto v tabor smo prišli,
tja, kjer kralj Matjaž že dolgo spi.
Tabor na lepem prostoru stoji,
tam veselih otrok kar mrgoli.
Taborni ogenj ugasnil se je,
vsi v spalne vreče skrili smo se.
Vsak drugi dan smo se na vrh povzpeli,
v taboru pa kup dejavnosti imeli.
Zdaj smo veseli vsi,
ker z orientacije smo prišli.
V soboto vsega konec bo,
ker domov nas avtobus odpeljal bo.
Iva Marčič in Eva Rehar
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KRALJ MATJAŽ
Nekoč ped davnimi časi je živel kralj Matjaž. Bil je dober in pravičen vladar in ljudje so ga imeli
zelo radi.
Nekega jutra so njegovo vojsko napadli Turki in pokončali skoraj vse njegove vojake. S
preostankom vojske se je kralj Matjaž umikal pred mogočnim sovražnikom. Tik pred koncem se
je nenadoma odprla stena v gori Peci in jih skrila pred zasledovalci.
Kralj Matjaž zdaj že stoletja spi pod Peco. Zbudil se bo, ko ga bo njegovo ljudstvo potrebovalo.
Nino Pfeifer

POHOD NA URŠLJO GORO
Prvi pohod naše skupine je bil v nedeljo na Uršljo goro. Do izhodišča so nas prepeljali z obema
kombijema. Sledil je dve uri dolg vzpon. Na vrhu pa zaslužena malica. Pojedli smo kar tri štruce
kruha s pašteto. Na vrhu je močno pihalo, kasneje pa je celo začelo deževati. V dolino smo se
odpravili z dodatno plastjo oblačil na sebi, a tudi z lažjimi nahrbtniki in polnimi trebuhi. Z vrha
smo šli po drugi strani in ko smo po eni uri prispeli do še ene koče in si privoščili hladno pijačo,
je že posijalo sonce. Čakala nas je le še ena ura hoje do našega cilja, kjer sta nas pričakala
kombija in nas prepeljala do tabora. Po izdatnem kosilu smo se veselili ogleda finala svetovnega
prvenstva v nogometu, ki nas je čakal popoldne.
Jaka Križnik
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NA PECO
Naša pot na Peco se je začela kar iz tabora. Najprej smo hodili po cesti skozi vas, potem pa smo
zavili na travnik. Na vrhu travnika se je začel vzpon. Po dveh urah hoje po gozdu smo prišli do
koče pod Peco. Bila sem preveč utrujena, da bi nadaljevala pot na vrh, zato sem še s tremi
puncami ostala pri koči. Oskrbnica koče nam je skuhala imeniten čaj. Čas smo si krajšale z igro
človek ne jezi se. Po treh urah so sestopili z vrha še preostali planinci iz naše skupine. Ker smo
bili preveč utrujeni, smo se odpravili v tabor, ne da bi obiskali votlino kralja Matjaža.
(ekipa četrtek)
KRONIKA
V soboto smo v Podpeco prišli
in se veselo razpakirali.
Po kosilu smo se v šotore preselili
in se hitro spoprijateljili.

V ponedeljek smo imeli prosti dan,
ker po vzponu je itak vsak zaspan.
Čez dan smo zabavne igre imeli,
zvečer pa ob ognju kakšno zapeli.

V nedeljo so nas ob sedmih zbudili,
ker so nas na pohod napodili.
Na poti smo se mučili,
ko v hribe smo se vzpenjali.

V torek se zgodba je ponovila,
saj znova se četa je v hrib zapodila.
Zvečer so vodniki bili krščeni,
po opravljenih nalogah še po riti tepeni.

V sredo je bil že peti dan,
vesel in poseben in prav nič zaspan.
Smo v rudniku in na bazenu se veselili,
zvečer pa »ta male« v kralje Matjaže krstili.

Zvečer smo se s palačinkami sladkali,
pri tabornem ognju pa od smeha »crkvali«,
saj so bili »ta veliki« fantje krščeni
in vsi od vodnikov po riti tepeni.

V četrtek še zadnji vrh -Peco- smo osvojili,
na koči pod goro pa vsi se dobili.
Ta dan so nas še seniorji obiskali
in vnučki so se lahko pocrkljali.

Še petek nas čaka in orientacija,
potem pa se neha letošnja uživancija.
V soboto samo še tabor zapustimo
in se žalostni za eno leto poslovimo.

Nika H. /Matic Š.
TABOR
V taboru mi je zelo všeč, ko se lahko igramo. Pohodi so kar naporni, a ko pridemo na vrh, je zelo
lep razgled. Zame je bil najtežji pohod do koče pod Peco. Rada hodim v hribe, zato sem tudi
prišla v tabor. Moram pohvaliti našo kuharico Marto, ker smo tako dobro jedli vse dni. Super je
bilo, ko smo šli na bazen. V šotoru smo s prijateljicami pogosto igrale enko.
Neža O.
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NAJ ŠALA LETOŠNJEGA TABORA
Ob večerih smo si ob tabornem ognju
pripovedovali tudi šale. Zakaj je ena postala
zmagovalka? Najprej smo jo slišali od ene
najmlajših udeleženk. Čez čas se nam je
pridružil Luka in jo povedal še on. Sanjalo
se mu ni, zakaj so se vsi tako smejali in mu
ploskali! In potem smo jo do konca tedna
slišali vsaj še petkrat, zmeraj v tem stilu:
»...zdaj pa še ena nova....«Ha, ha...
Takole gre:
»Babica in vnuček gresta po cesti. Vnuček
zagleda na tleh kovanec in ga hoče pobrati.
Babica pa mu reče:« Ne delaj tega, kar je na
tleh, se ne pobira.«
Potem najde vnuček 5€, a babica mu spet pove, da se s tal ne pobira.
Neomajna ostane tudi, ko vnuček najde deset in kasneje 20€. Vnuk je že pošteno jezen in
razočaran.
Nato pa se babica nenadoma spotakne in pade. Janezka prosi, naj ji pomaga vstati, ta pa se
odreže: »Babi, s tal se ne pobira!«
Gupi
NAJ PREGOVOR IZ PODPECE
Pod Peco se peca, dokler se ne opeca.
Jure Flis

BREZ NASLOVA

Tabor je super fajn,
če naš dixi ni posran.
Pohod je tudi kul,
če ne dobiš na nogi žulj.
V šotorih nam je spat res všeč,
sam da na glavo ti ne pade štumf smrdeč.

Mlajši se v taboru sploh ne tuširajo,
a vseeno tud oni okrog maširajo.
Zabavamo se in vseeno nam je,
čeprav nam telefonov prešvercat ne uspe.

Skupinsko delo ekipe Četrtek
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POHOD NA URŠLJO GORO
Za torkov pohod so našo drugo skupino zaradi številčnosti razdelili na dva dela.
Prvo polovico so s kombijem odpeljali do Slemena. Dobre pol ure smo hodili po ravnem, nato pa
se je začela strmina. Po kakšnih dvajsetih minutah vzpona so nam vodniki privoščili kratek
počitek. Višje kot smo bili, lepši je bil razgled. Z višanjem nadmorske višine so se drevesa
spreminjala v ruševje in grmičevje. Na vrhu, kamor smo prišli v dveh skupinah, saj je ena kar
krepko zaostajala, smo končno zbrani lahko pomalicali. Uršlji gori pravijo tudi Plešivec in res je
brez dreves, zato pa je razgled toliko lepši. Na vrhu stoji cerkvica Sv. Uršule, ki smo si jo
nekateri tudi ogledali.
Spust je bil precej hitrejši in lažji. Kako nam je teknilo kosilo naše super kuharice!
Živa in Ajda
LETOŠNJI TABOR
Vedno ko smo šli v gore,
smo imeli nočne more,
saj so nas bolele noge,
ki zvečer so ble res boge.
V ponedeljek smo se razne igre šli,
izmučeni v šotore smo popadali.
Punce smo jedle čokoladne zajčke
in si izmenjale svoje majčke.

V gozdu smo jedli borovnice,
na bazenu pa odlične pice.
Hodili smo po rudniku Mežica,
ki je bil nekoč poln svinca.
Kralja Matjaža v votlini smo budili,
a mu še krone z glave nismo zbili.
Na vrhu Pece v soncu smo ležali,
pri koči pa vse vrste iger se igrali.

V torek smo zlezli na Veliki vrh
in ko smo videli pot, nas spreletel je srh.
Zvečer so imeli krst starejši,
da bodo postali vodniki pametnejši.

Zoja P. T.

KRALJ MATJAŽ
Na Peco smo se namenili,
da kralja Matjaža bi zbudili,
a preleni smo bili,
da sploh do njega bi prišli.
Blaž/ Anej
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SENIORJI V MLADINSKEM PLANINSKEM TABORU V PODPECI IN
PRI KRALJU MATJAŽU
v četrtek, 18. 7. 2018
Bom najprej vprašal babice in dedke. Ste bili pri nam podobnem sivolasem kralju ali pri naših in
vaših vnukih? Pa naj bo še malo navihano: je bila tudi Alenčica vmes?
Vem, da so naši nadobudni vnuki prvi vredni obiska. Smo pa ob našem prihodu v tabor bolj
opazili jutranjo kavico v taboru. Velika večina mladih je namreč že bila v hribu. Z »Alenčicami
in Matjaži« pa tudi vodniki. Po različno zanimivih poteh, primernih njihovi starosti in
pripravljenosti. Mi pa, ki imamo kraljevsko srebrnino v laseh, smo štiriintridesetim
»gojzarjem«, pol je levih in pol desnih, privoščili uživanje v hribu po svoje. Kolesa avtobusa so
mlela makadam, dokler se je dalo. Ko pa je zmanjkalo ceste, se podplati smejijo. Mi pa tudi.
Zato smo prišli, da zmoremo gor, eni do koče, drugi do vrha. Oboje je bilo uspešno. Še bolj, ko
se je pri koči začela zgrinjati tudi naša mladež. Oba Matjaža, prvi, v lesu upodobljen, čisto blizu
koče in starejši, bronasti, 15 minut stran v votlini, sta gotovo enako »tuhtala«: Splačalo se je za
naše ljudi »kraljevati«.

Po desetih okroglih letih smo se vrnili s taborom na kraj, kjer vsako leto pozimi gradijo s snegom
Matjaževe gradove. Kako majhna in kako velika zaradi različnosti je naša dežela. V našem
društvu, skupaj z društvi, ki so raztresena tudi po drugih koncih Slovenije, organiziramo
planinske tabore za mladež že 35 let. Taborili smo od Lokev nad Novo Gorico, preko dolin pod
Julijci, pod Karavankami in pod nam najbližjimi Savinjskimi Alpami. Na posameznih krajih
večkrat. Tistim, »od takrat«, pa so še vedno zraven, je gotovo všeč, da v taborih počasi prevzema
vajeti v svoje roke mlajša generacija. Že tretja taborska. Uspešno in z veseljem. Podprimo jih.
Tako bomo sivolasi Matjaži in Alenčice še kraljevali. V spominih.
Dušan
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KRIŽANKA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Jutranji napitek za vodnike
2. Naša kuharica
3. Vsakodnevno opravilo na taboru
4. Nekateri se z njimi srečujejo na vsakem pohodu
5. Zmagovalna ekipa svetovnega prvenstva v nogometu
6. Kaj velikokrat čutimo v šotoru, ko spimo
7. Pohod, na katerem smo bili vsi
8. Kaj doživiš, ko si prvič na taboru
9. Zvečer se zberemo okoli njega
10. V petek smo jo imeli v skupinah.
11. Povsod lezejo. Nekateri se jih bojijo.
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TEKMA V PLANINSKI ORIENTACIJI
Tekme v orientaciji so vsako leto sestavni del programa tabora mladih planincev. Med seboj
tekmujejo ekipe dežurnih, občasno pa se pridružijo še ekipe družin članov vodstva. Starost
članov je zelo različna od najmlajših do starejših, zato je enotna kategorija z eno srednje
zahtevno progo. Tekmo v planinski orientaciji je v letošnjem taboru pripravil in izvedel Peter.
Tekmovalna proga v taboru Podpeca 2018 je
imela pet kontrolnih točk in vse so bile tako
imenovane »žive« točke. Na točkah so ekipe
reševale različne naloge. Za dodatne točke je
bilo potrebno tudi kaj »ustvariti« (narisati,
napisati). Za razliko od tekem v ligi je bil
čas relativna kategorija, saj je bilo potrebno
opraviti vse naloge v določenem času, ki ga
je poznal le postavljalec proge – t.im.
»Bibin« čas. Odstopanja v plus in minus so
prinašala negativne točke.
Vse ekipe so z več ali manj težavami našle kontrolne točke, tudi z znanjem ni bilo težav. So pa
ekipe podcenile »Bibino« hitrost in so precej presegale idealen čas. O razvrstitvi je tako odločalo
najmanjše odstopanje v času, na razvrstitev na nekaterih mesta pa so vplivale dodatne točke za
ustvarjalnost.
Zmagala je ekipa Sobota1 pred Sredo in Nedeljo.
Biba

SOBOTA 1

NEDELJA

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK
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SOBOTA 2

PETEK

DRUŽINE
Rezultati:
Ekipa in člani

Čas
(min)

Najdene
KT

Rešene
naloge

Točke
za
izdelke

Točke
za čas
(-)

Skupaj
točke

SOBOTA 1 (Harry Potter): Ana Logar, Klemen
Kodrun, Jakob Miglič, Vid Vozelj, Tija Pfeifer,
Tevž Potrč, Vita Vozelj, Taja Novak, Neža Balažič

90

250

50

46

-10

336

1.

SREDA: Lan Škrubej, Neža Podpečan Toplak,
Jakob Flis, Matic Šip, Ajda Križnik, Blaž Krulec,
Kaja Vavkman

106

250

50

43

-26

317

2.

NEDELJA: Domen Šip, Luka Logar, Neja Novak,
Lana Ašenberger, Jurij Kralj, Val Tkavc, Bor
Kodrun

100

250

50

-20

-20

315

3.

PONEDELJEK: Lovro Čeh Brežnik, Svit Jesenk,
Zarja Sagadin, Maja Logar, Eva Rehar, Iva
Marčič, Andraž Korenak, Rudi Jereb, Miha Flis

115

250

50

41

-35

306

4.

ČETRTEK: Živa Kramberger, Tim Lipnik, Jure
Flis, Anže Kramberger, Neža Ogrizek, Tadej
Tilinger, Simon Herman

108

250

35

35

-28

292

5.

PETEK: Nuša Drobne, Katarina Klara Rehar,
Karla-Gruša Kumer, Zoja Podpečan Toplak, Kaja
Anžin, Naja Držan, Julija Ašenberger, Lovro Kralj,
Klara Rizmal, Tadeja Kobal

112

250

35

39

-32

292

5.

SOBOTA 2: Zala Vozelj, Luka Herman, Neža
Kodrun, Tevž Strgar, Nika Škrubej, Nik Jelen,
Sara Vahčič Miyazaki

110

250

35

18

-30

273

7.

152

250

35

27

-72

240

8.

204

250

50

21

-124

197

9.

TOREK: Lovro Kavčič, Jaka Križnik, Manca
Kralj, Tine Stergar, Maks Jelen, Uma Marija
Kainz, Lan Pinter, Hana Vahčič Miyazaki, Nino
Pfeifer, Izidor Križnik
DRUŽINE: Lovro Pečovnik, Naj Semprimožnik
Hlačer, Petja Kavčič, Zala Balažič, Zoja Ivančič,
Matic Pečovnik, Katja Semprimožnik, Neja
Vavkman, Irena Potočnik, Mark Potočnik
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Zahvala vsem sponzorjem, ki so nam tudi v letošnjem letu s svojim prispevkom pomagali k
uspešni izvedbi planinskega tabora.

SEZNAM SPONZORJEV TABORA PODPECA 2018:
Mladinska komisija PZS – Fundacija za šport Republike Slovenije
Karitas Petrovče
Planinsko društvo Galicija
Mestna skupnost Žalec
Žalske lekarne Žalec
Mlekarne Celeia d.o.o.
Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Žalec
Pekarna Roter, Vanek Roter s.p.

Stran 34 od 34

