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Spoštovani planinski 

prijatelji - mladi 

planinci in vodstvo 

35. tabora mladih 

planincev »PODPECA 

2018« ! 

V posebno zadovoljstvo mi je 

bilo, da smo tudi letos tako 

številni skupaj preživeli osem 

dni  pod platneno streho, ponovno 

po desetih letih v Podpeci, tudi 

letos seveda pod budnim očesom 

kralja Matjaža in njegove 

Lenčice.  

Opravili smo vse predhodno 

planirane aktivnosti, se povzpeli 

na Veliki in Pikov vrh, do doma 

na Peci in na vrh Pece, si 

ogledali votlino kralja Matjaža, 

odšli do Grohota in na vrh 

Raduhe; ogledali smo si 

turistični rudnik Mežica  in 

svoje plavalne sposobnosti  

preverjali v  bazenu Ravne na 

Koroškem,…. Tudi izobraževali smo 

se, se veliko igrali, ustvarjali 

in se zabavali, predvsem pa se ob 

večerih družili ob tabornem 

ognju. Stkali in poglobili smo 

pristne prijateljske in tovariške 

odnose in vezi, ki jih premoremo 

le pravi planinci. 

 

 

 

 

 

 

K uspešni izvedbi tabora ste 

pripomogli prav vsi udeleženci 

35. tabora mladih planincev 

»Podpeca 2018«, tako mladi 

planinci, mladinski voditelji, 

planinski vodniki in mentorji, 

ostalo vodstvo ter seveda vsi 

donatorji - vsem čestitke za trud 

in iskrena hvala. Zaključna 

analiza vodstva je pokazala, da 

smo letošnji tabor izpeljali res 

odlično v zadovoljstvo vseh 

udeležencev brez poškodb, z 

usklajenimi mnenji in idejami, z 

odličnimi  turami , v prijetnem 

vzdušju in druženju ter lepem 

vremenu.  

»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, 

ko ga bo dosegel; kdor pa najde 

pot, bo cilj vedno nosil v sebi« 

(alpinist Nejc Zaplotnik). 

Verjamem, da smo v 35. letih 

organiziranja taborov mladih 

planincev našli prave poti, ki 

nas bodo popeljale še do mnogih 

ciljev.   

Planinski pozdrav!  

                                                             

org. vodja tabora:  

Bogomil Polavder-Milan 
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HIMNA – PODPECA 2018 

(melodija »Bila je huda 

mravljica«) 

Bili planinci mladi smo 

v hribe smo hodili, 

super smo imeli se 

veliko se naučili. 

 

Pod Peco tabor naš stoji 

po Dixijih diši. 

Imamo pujske, koze, konje, 

tu so tudi psi. 

 

In vsakič, ko zbudimo se 

nas Kralj Matjaž pozdravi, 

še Lenčica pridruži se, 

da vreme nam popravi. 

 

Če slišiš kje perkmandeljca 

na planince se obrni 

*pomagat vedno znamo mi, 

saj dobri smo vsi. 

*ponavljamo 
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Sobota 7.7.2018 

V tabor v Podpeci smo se pripeljali ob 12.20. 

Sprejeli pa so nas mladi planinci iz PD 

Slivnice pri Celju, PD Dramlje in PD Vitanje in 

nam zaželeli prijetno bivanje pod platnenimi 

strehami. Potem smo se nastanili v šotore in 

se okrepčali s kosilom. Sledil je zbor in potem 

kratek pohod po okolici do »Šteng« in stare 

Kasarne. Po prihodu v tabor so sledile 

športne igre. Po večerji smo imeli spoznavni 

večer ob tabornem oglju in petje pesmi Ob 

desetih smo v šotorih prebrali pravljice in 

sledila je nočitev. Vodstvo je nato imelo 

sestanek, na katerem se je povzelo dogajanje 

preko dneva in ga ovrednotilo. Pogovorili smo 

se tudi o dogajanju v nedeljo.  

      

      Irena Ramšak  

 

V soboto smo se odpravili v tabor pod Peco. 

Tam so bili še drugi, ki so ravno končali s 

taborom. Vsi smo se pozdravili. Potem smo 

se razdelili v šotore. Po kosilu smo odšli na 

sprehod do Šteng in naprej do ene stare in 

poraščene hiše. Tam sem videl sliko Titota, ki 

je mrtev že 30 let. Zraven je bil še star grb 

vojaške letalske vojske. Potem smo šli nazaj, 

na poti smo nabrali drva za planinski ogenj. 

Ko je ogenj gorel smo si pekli penice in peli.  

      

   Miha Zabukovnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V soboto smo prišli v tabor. prvo smo se 

nastanili v šotorih, potem pa smo si lahko 

ogledali tabor. Malo smo se igrali nato je 

prišel čas, da gremo na sprehod. Odšli do 

stare Karavle. Ko smo prišli nazaj smo se 

spet lahko igrali, dokler ni prišel čas za 

taborni ogenj. Jedli smo penice in se 

zabavali. Potem smo se zleknili v spalne 

vreče in zaspali.    

    Sofia Štih 

 

Odhod izpred OŠ Griže je bil ob 9:45. Zbrali 

smo se vsi polni energije in že komaj smo 

čakali, da se odpravimo. Na poti so pobrali še 

planince iz PD Polzela. Po 2 urni vožnji smo 

prispeli v tabor. najprej smo se namestili v 

šotore in si pripravili svoje postelje. Potem 

smo imeli kosilo in prosi čas, kjer smo igrali 

družabne igre in jedli sladkarije. Čas je minil 

zelo hitro in ob večeru smo zakurili taborni 

ogenj in se potem počasi odpravili v šotore, 

kjer smo se nekaj časa še pogovarjali  nato 

pa odšli počasi spat.   

    Taja Dolinar 
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Zjutraj sem se zbudila in mami me je peljala 

pred OŠ Griže, kjer nas je počakal avtobus, 

naložili smo prtljago in avtobus nas je odpeljal 

do tabora. Ko smo prišli v tabor smo se 

namestili in nato imeli kosilo. Po kosilu smo 

odšli na sprehod. Veseli smo prišli iz 

sprehoda, potem smo imeli nekaj prostega 

časa in večerjo, pred spanjem pa še taborni 

ogenj, kjer smo pekli penice, nato pa odšli 

spat.  

      

              Nija Hedl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V soboto smo prišli v tabor. Ko smo 

razpakirali smo odšli na kratek sprehod. Ko 

smo prišli iz sprehoda smo igrali odbojko, 

potem še nogomet in badminton. Zvečer smo 

imeli taborni ogenj in smo pekli penice.  

      

        Tian Dolinar 

 

V soboto sem vstala prej kot ponavadi in se 

pripravila na odhod za tabor v Podpeci. Zbrali 

smo se ob 10.00 uri in počakali avtobus, ki je 

pripeljal pred OŠ Griže. Vožnja je bila dolga 

okrog 2 uri. Ob prihodu v tabor smo se 

pozdravili s planinci, ki so bili prej v taboru, 

potem smo se razporedili po šotorih in 

pripravili ležišča. Kmalu je zvonil zvonec za 

kosilo, ki je bilo okusno. Potem smo imeli 

prosti čas, nato smo odšli na krajši sprehod v  

bližini tabora. Po sprehodu smo šli z Grižami 

igrat odbojko. Imeli smo večerjo in taborni 

ogenj.  

      

        Julija Trobina 

 

V soboto sem se zelo veselila tabora. Najprej 

sem se zbudila, zrihtala in z mojo sestro in 

bratom smo se odpeljali do avtobusa. Vkrcali 

smo se in odšli v tabor. Ko smo prišli pod 

Peco smo se odpakirali in pojedli kosilo. Čez 

nekaj ur smo šli na 1 urni sprehod. Po 

sprehodu sem se šla igrat odbojko, karte in 

resnica ali izziv. Ob 19:00 je bila večerja. Po 

večerji smo imeli še prosti čas. Čez nekaj 

časa pa so vodniki zakurili ogenj, ob ognju 

vedno zapojemo kakšno planinsko pesem. Ko 

je bila ura 22:00 smo morali v šotore. Naš 

šotor je vedno najglasnejši, imenujemo pa se 

LLAME. Po veliko urah osla in enke, smo se 

počasi spravili v spalke in zaspali. Ta dan me 

je bil všeč.      

    Pia Krušnik 
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Nedelja   8.7.2018 

Vstajanje ob 7 uri, telovadba, zajtrk, priprava 

za turo, ocenjevanje šotorov. 8:30 odhod 

planincev in vodnikov (45 planincev 

pohodnikov in 8 vodnikov). 

Pot nas je vodila proti PIKOVI KOČI na 992 

m, kjer smo naredili odmor. Pot smo 

nadaljevali proti PIKOVEM VRHU 1149 m, 

dosegli smo ga v 30 minutah, kjer smo 

naredili daljši postanek za malico in 

vzpenjanje na razgledni stolp. Po postanku 

smo pot nadaljevali proti VELIKEMU VRHU 

1165 m; s kratkim postankom za žejne in 

lačne. Sestop po krožni poti proti PIKOVI 

KOČI, do tja smo potrebovali 53 min, od 

koder smo potrebovali še 20 min do tabora. 

Naredili smo 9,5 km v 3 urah in 3 minutah.  V 

tabor smo se vrnili čili in zdravi, prijetno 

razposajeni. Razpakirali nahrbtnike in 

pripravili na kosilo. Po kosilu počitek, druženje 

ob športnih igrah. Priprava na večerjo in 

druženje ob tabornem ognju. 

Irena Herman in Miro Zupanc 

Ko smo se zbudili smo najprej imeli 

telovadbo, po telovadbi smo imeli zajtrk. Po 

zajtrk smo si morali pripraviti za turo in 

pospraviti šotore. Ko smo vse opravili smo si 

vzeli malico (tuno ali pašteto), nato smo 

izbrali skritega prijatelja. Tura je trajala 4h šli 

smo na kočo pri Pikovem vrhu, Pikov vrh in 

Veliki vrh. Ko smo prišli v tabor smo imeli 

kosilo. Po kosilu smo imeli prosti čas do 

večerje. Za večerjo smo imeli šnite. Po večerji 

je trajala dolgo do tabornega ognja. Po ognju 

smo v šotoru LLAME imeli žurko do pol 12 

zvečer.  

        Jaka Gačnik Zupanc  

 

 

 

 

 

V nedeljo smo se vstali. Umili smo si zobe in 

odšli na 3 urno turo. Šli smo do koče na 

Pikovem, na Pikov vrh in Veliki vrh. Potem pa 

nazaj do cerkvice. Ko smo prišli v tabor smo 

si odpočili in se igrali Granny, vojno,… imamo 

zajtrk, 2 malici, kosilo in večerjo. Po večerji 

imamo taborni ogenj. Jedli smo penice, 

plesali in peli. Sem v šotoru planinska pica.  

      

        Miha Pušnik  

 

Zbudili sem se ob 7:00 in sem šel ven na 

ogrevanje,  ko smo se ogreli sem si šel umit 

roke in sem šel na zajtrk. Za zajtrk smo imeli 

kosmiče. Po zajtrku smo se odpravili na 4 

urno pot do koče na Pikovem (992m), Pikov 

vrh, do razglednega stolpa na Velikem vrhu 

(1165m), ko smo prišli nazaj smo imeli 

nedeljsko kosilo, po kosilu sem šel igrat 

odbojko. Zvečer smo imeli za jest šnite, nato 

pa smo prižgali kres.  

      

                         Luka Užmah 
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Zjutraj smo imeli budnico ob sedmih. Bili smo 

neprespani, saj nas je ponoči zelo zeblo. Po 

zajtrku in jutranji telovadbi smo se pripravili na 

turo. Pot nas je vodila do doma na Pikovem 

vrhu, kjer smo pojedli malico. Nadaljevali smo 

do Velikega vrha. Tam smo imeli tudi 

razgledno točko. Vrnili smo se v tabor, kjer 

nas je čakalo nedeljsko kosilo. Popoldne smo 

imeli prosto. S prijatelji smo se usedli zraven 

ognja in pekli penice. Peli smo tudi taborne 

pesmi. Ob desetih smo odšli v šotore in se 

pogovarjali v pogovornem tonu. Prihodnjo noč 

smo veliko bolj spali, saj smo se dobro 

zadekali.  

      

              Eva Krušnik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjutraj smo se vstali, se oblekli, se ogreli, 

pospravili šotore in pripravili za pohod. Odšli 

smo do koče na Pikovem, Pikov vrh in Veliki 

vrh. Ko smo si vzeli malico za na pot smo 

izžrebali še skritega prijatelja. Ko smo prišli 

do tabora smo jaz, Tim, Jakob, Jure in Jaka 

začeli loviti paglavce. Zvečer smo ob 

tabornem ognju pekli penice. Ko smo šli v 

šotore smo se do polnoči igrali karte, potem 

pa šli spat.  

      

        Jernej Gračner 

Zjutraj smo se zbudili in imeli jutranjo 

telovadbo. Po telovadbi smo imeli zajtrk in 

pospravljanje šotorov. Nato smo se pripravili 

za na pohod. Ko smo odšli po malico smo še 

žrebali skritega prijatelja. Odšli smo na Pikov 

vrh, ki je visok 992m, in še na Veliki vrh. Ko 

smo prišli nazaj smo imeli kosilo. Po kosilu 

smo s prijatelji odšli lovit pupče. Dali smo jih v 

ograjen bazenček in odprli salon 

odstranjevanja odmrle kože. Nato smo si 

zbrali ime za šotor, najprej smo si izbrali: »Mi 

nimamo za burek«, ampak smo ga spremenili 

v LLAME. Imeli smo tudi taborni ogenj. Ob 

10h smo odšli v šotore, kjer smo igrali karte 

do polnoči nato pa odšli spat. Za večerjo so 

bile zelo dobre šnite.  

      

         Jaka Kveder 

 

Ko smo se zjutraj zbudili je bilo zunaj zeloooo 

mrzlo. Pred zajtrkom smo imeli jutranjo 

telovadbo, kjer smo se ogreli. Po telovadbi 

smo dan začeli s kosmiči in mlekom. Ob 8.00 

smo si pripravili stvari za pohod. Šli smo na 

kočo pri Pikovem vrhu – 992m, kjer smo 

lahko pojedli malico. Po malici smo se dvignili 

še na Pikov vrh ter Veliki vrh. V tabor smo se 

vrnili za kosilo. Ker smo se dobro jedli smo do 

večerje igrali odbojko.  

      

         Lan Stokovnik  
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V nedeljo sem se zbudil dobro naspan, kar je 

bilo dobro, saj smo odšli na Pikov vrh. Pot od 

začetka ni bila tako težka, saj smo se podali 

le do cerkve Sv. Helene. Tam smo se malo 

spočili, nato pa odšli do razglednega stolpa, 

ki je bil zelo visok in star, zato se je tudi zelo 

majal. Nato pa smo za konec odšli še do 

Velikega vrha. Tam smo se prav tako spočili 

in jedli. Pot domov ni bila več tako težka. V 

tabor smo prišli utrujeni, a smo se do večerje 

dobro spočili. Zvečer smo ob tabornem obnju 

peli in jedli penice.                      

Jakob Feldin  

 

Danes smo se zbudili ob 7 uri. Ko smo se 

zbudili smo se zbrali, se ogreli in odšli na 

zajtrk. Po zajtrku smo se oblekli in obuli v 

planinske čevlje. Zatem smo odšli na pohod. 

Odšli smo na Veliki vrhi in na Pikov vrh. Pot je 

bila dolga, a zabavna. Ko smo prišli v tabor 

smo se spreoblekli in odšli na kosilo. Ko sem 

končal s kosilom sem šel igrat odbojko. 

Zatem je bila večerja, ko je bila ura osem smo 

imeli taborni ogenj. Odšel sem malo prej, ker 

sem bil zaspan.     

            Tevž Trobina 

 

Zbudili smo se ob 7.00 zjutraj, dolgo časa 

sem še poležavala, dokler ni bil zbor. Imeli 

smo telovadbo, nato pa zajtrk. Ko smo se 

najedli smo odšli v šotore in se uredili za 

pohod, odšli smo na Veliki vrh. Medtem, ko 

smo si vzeli malico za na pot, smo žrebali še 

skritega prijatelja. Potem smo se odpravili na 

pohod, ko smo se vračali je mene, mojo 

prijateljico Pio in vodnika Tima zelo pritisnilo 

na stranišče. Ko so ostali imeli počitek smo mi 

odšli naprej in si izmislili pesem na melodijo 

Bog ne daj, da bi crknil televizor. Gre pa 

takole: »Bog ne daj, da kakamo v hlače, Bog 

ne daj …« Ko smo prišli nazaj smo odhiteli na 

stranišče in stuširat. Do kresa smo imeli posti 

čas in igrali smo se osla in to kar dolgo časa. 

Vendar smo vmes morali iti napisati ime 

šotora, naš se imenuje LLAME. Najprej ogenj 

ni hotel zagoreti, zato ker je bilo mokro. 

Vendar ga je Tomaž (vodnik) uspel prižgati. 

Dolgo smo bili tam, potem smo pa šli v šotor 

in se do dvanajstih igrali karte. Tako smo bili 

glasni, da so nas prišli opozorit in smo mogli 

iti spat.  

      

    Lana Gorič  
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Ponedeljek  9.7.2018 

Vstali smo ob 7.00 uri. Sledila je jutranja 

telovadba, animacije in zajtrk. Na jutranjem 

zboru smo predstavili načrt dela za ta dan in 

dežurne v taboru. Ponedeljek je bil dan 

namenjen aktivnostim v taboru. Imeli smo 

naslednje delavnice: 

 

1. Planinska oprema (Miro in Franci) 

2. Literarna delavnica (Irena R. , Lara in 

Jure) 

3. Orientacija (Mirko in Benjamin) 

4. Ustvarjalna delavnica (Vanja in Štefka) 

5. Kulske igre (Lucija, Miša in Uroš) 

6. Glasbena delavnica (Anja in Neža) 

7. Športne igre (Tomaž in Timotej) 

 

Delavnice so potekale tako, da so se skupine 

otrok, ki so štele po 6 ali 7 otrok menjale 

vsako uro. Dopoldan smo izvedli pet menjav, 

popoldan pa dve. Vmes smo imeli malico in 

kosilo. Preostali del popoldneva po izvedenih 

delavnicah smo imeli športne igre in druge 

aktivnosti, ki so jih vodili mladi pomočniki. Po 

večerji smo sklicali zbor, na katerem smo 

udeležence seznanili z načrtom pohoda na 

Peco. Otroke smo razdelili v skupine. Prvo 

skupino, ki bo šla na Peco po zavarovani poti  

smo opremili s čeladami, s plezalnimi pasovi 

in samovarovalnimi kompleti pa manj 

izkušene. Vsi so si pripravili opremo v 

nahrbtnike.  

 

 

 

 

 

 

 

Po večerji je sledilo druženje ob tabornem 

ognu. Ob 22.00 smo otroke napotili k počitku. 

Najmlajšim sta Irena R. in Andreja prebrali 

pravljice. 

Vodstvo tabora in mladi pomočniki smo se 

zbrali ob 22.15. dogovorili smo se za vodenje 

pohoda na Peco v treh skupinah in naredili 

seznam vodij in udeležencev posamezne 

skupine.  

   Mirko Jegrišnik 
 

 

 

 

 

 

 

Zjutraj smo se zbudili ob 6:30 in odšli na 

zajtrk. Po zajtrku so se začele delavnice. 

Naša skupina je začela z glasbeno delavnico, 

kjer smo sami sestavili himno za letošnji tabor 

na melodijo ''huda mravljica''. Najbolj mi je 

bila všeč športna delavnica, kjer smo se na 

začetku ogreli, potem pa igrali odbojko. 

Zanimiva je bila tudi orientacijska delavnica. 

 

   Leja Semprimožnik 

 

V ponedeljek smo imeli delavnice in so nas 

razdelili v skupine. Imeli smo se odlično. Imeli 

smo 7 delavnic, v vsaki skupini nas je bilo 7. 

Imeli smo kosilo in po kosilu smo se lahko 

malo spočili in potem smo nadaljevali z 

delavnicami. Potem je bil taborni ogenj in peli 

smo pesmi, nato smo odšli spat.   

            

Vanja Čulibrk 
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Zbudila sem se ob sedmih in se šla obleč. 

Nato sem šla na jutranjo telovadbo. Po 

telovadbi sem šla na zajtrk. Ko sem se 

najedla, sem si šla umit zobe. Potem smo 

imeli različne delavnice. Najprej smo imeli 

glasbeno delavnico, potem planinsko opremo, 

nato smo imeli odmor. Po odmoru smo imeli 

kulske igre, in nato ustvarjalne delavnice. Po 

odmoru smo imeli športne igre in orientacijo. 

Zadnja delavnica, ki smo jo imeli je literarna. 

Najbolj mi je bila všeč glasbena delavnica. 

Sledila je še večerja, po večerji pa smo se 

družili ob tabornem ognju. Nato smo odšli 

spat.  

Stela Vrtnik 

 

V ponedeljek smo imeli orientacijo, športne 

igre in veliko drugih delavnic. Meni je bila 

najljubša športna delavnica, igrali smo 

odbojko in boj med dvema ognjema.  

      

    Luka Dolinšek  
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Torek   10.7.2018 

Vstajanje ob 6. uri, jutranja telovadba, zajtrk, 

priprava na turo, ocenjevanje šotorov. 

Razdelili smo se v tri skupine. Najbolj vztrajni 

mladi planinci + vodniki + medicinska sestra 

so krenili peš iz tabora do vrha Pece. 

Ostalima dvema skupinama pa je šofer Hinko 

skrajšal pot, saj ju je prepeljal do kamnoloma 

in Jakobe. Vsaka skupina je imela svojo pot, 

skupaj pa smo se srečali na koči pod Peco. 

Prva vztrajna skupina je vrh Pece osvojila po 

zavarovani poti, druga je vrh osvojila po 

nezahtevni planinski poti. Obiskali smo tudi 

votlino Kralja Matjaža. 

Vreme nam je dobro služilo, po kosilu je sledil 

krajši počitek, potem pa so mladi planinci 

zopet imeli energijo za športne igre. Večer je 

minil ob tabornem ognju. 

      

     Vanja Volk in Milan Polavder 
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Sreda   11.7.2018 

Vstali smo se ob 6:15 uri. Zaradi slabega 

vremena čez celo noč, smo morali najprej 

odpraviti nekaj težav z lužami po šotorih. 

Sledil je zajtrk in priprava stvari za odhod na 

bazen. Telovadba je zaradi močnega dežja 

odpadla. Ob 7:45 je po mlade planince prišel 

avtobus, nekaj pa se jih je peljalo s kombijem 

in osebnimi avtomobili. Peljali smo se do 

rudarskega muzeja v Mežici. Rudnik si je 

ogledalo 61 članov, ogled pa je trajal od 

približno 9h do 11h. Po ogledu rudnika je bila 

na vrsti malica, nato pa odhod proti bazenu. 

Kopali smo se v zaprtem bazenu od 12h do 

16h, vmes pa smo za kosilo jedli pice. Ob 

16:30 je sledil odhod iz bazena v trgovino 

Lidl. Po opravljenih nakupih smo se vrnili 

nazaj v tabor. Sledila je večerja, po večerji pa 

so planinci napisali prispevke za dogajanje v 

prejšnjih dneh. Zaradi slabega vremena ni 

bilo tabornega ognja. Na večerni analizi smo 

predelali dogajanje čez dan in se dogovorili 

za potek tur in dogajanje za naslednji dan. 

Zjutraj so tabor zapustili trije mladi planinci, 

zvečer pa še trije.    

      Tomaž Grobelnik 

 

 

 

 

 

Zjutraj smo se zbudili ob 6:15h. Ko smo odprli 

šotor, nas je razočaral dež, zato smo 

odpovedali telovadbo in imeli takoj zatem 

zajtrk. Po zajtrku smo se pripravili za  bazen 

in odšli na avtobus. Najprej smo odšli v rudnik 

Zn in Pb. Tam smo se odpeljali z vlakom v 

rudnik in iz njega. Po tem smo odšli na bazen, 

kjer smo uživali kar 4h. Tam smo imeli tudi 

kosilo (pice). Po končanem kopanju smo se 

odpravili do tabora, še prej pa po nakupih v 

trgovino, ki smo jo vsi komaj čakali. V taboru 

smo imeli prosti čas, ki smo ga izkoristili za 

igranje kart in šport. Zvečer smo odšli v šotor 

in odšli spat.                                                                                                                                        

Urška Turnšek 
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V sredo smo se zbudili ob 06:15. Nato smo 

imeli zajtrk, se zrihtali, pri pospravljanju 

šotorov dobili sončka in se odpravili do 

avtobusa. Ta nas je odpeljal v rudnik. Tam 

smo si nadeli čelade in jakne ter vstopili na 

vlakec. Vlakec mi je bil zelo zanimiv, vse 

ostalo pa pač dolgčas. Po ogledu rudnika 

smo za malico imeli štručke in pingo sok. 

Nato je sledil najboljši del: bazen. Na bazenu 

smo se igrali petelinčka, podajali žogo in se 

najedli slastne pizze. Potem smo si šli v 

trgovino kupit veliko cukrov. Ko smo prišli v 

tabor smo imeli še večerjo in ker je deževalo 

šli v posteljo brez kresa, ampak smo si 

ogledali tekmo med Anglijo in Hrvaško. 

Zmagala je Hrvaška (itak). Potem pa utrujeni 

zaspali. 

    Pia Krušnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sredo smo se zbudili, imeli zajtrk in se nato 

odpravili v rudnik. Tam so nam razkazali 

rudnik in hitro odšli na bazen, kjer smo se 

imeli odlično. Igrali smo karte in se kopali, 

nato pa odšli po nakupih, kjer smo kupili 

veliko sladkarij. Avtobus nas je pripeljal nazaj 

v tabor, kjer smo imeli večerjo. Po večerji smo 

v šotoru gledali nogometno tekmo kjer smo se 

zelo veselili, ker je zmagala Hrvaška. Nato 

igrali karte in odšli spat. 

      Nija Hedl 

 

Zjutraj smo se zbudili ob 6:15. Oblekli in umili 

smo se ter odšli na zajtrk. Po zajtrku smo z 

avtobusom odšli v rudnik. Tam so nam najprej 

dali opremo in nato smo se z vlakom odpeljali 

v rudnik. V rudniku nam je vodnik razlagal o 

rudah, strojih in še kaj. Ko smo končali s 

predavanjem in vožnjo z vlakom, smo imeli 

malico. Kmalu zatem smo odšli na avtobus, 

ter se odpeljali na bazen. Na bazenu smo bili 

štiri ure, jedli smo tudi pico. Ko smo končali 

smo se z avtobusom odpeljali nazaj proti 

taboru. V taboru smo si spočili in jedli. Po 

koncu dneva smo se pa tudi družili ob 

tabornem ognju.  

 Stela Vrtnik 

 

V sredo smo se zbudili okoli šeste ure in se 

pripravili za bazen. Po zajtrku smo peš odšli 

do avtobusa, ki nas je pripeljal do rudnika. 

Tam smo se preoblekli v posebna oblačila in 

nataknili čelade. Zelo je bilo zanimivo, ko smo 

se peljali z vlakcem. Naprej pa smo 

nadaljevali peš. Ko smo prišli ven, smo pojedli  

malico in odšli na bazen. Bilo je zelo 

zabavno, ker smo se igrali petelinčke. Vmes 

smo imeli kosilo, ki je bila pica, bila je zelo 

dobra. Potem smo odšli v trgovino po 

sladkarije. Ko smo prišli nazaj smo cel večer 

gledali nogometno tekmo in zaspali. 

                                             

Lana Gorič 

 

 

V sredo  smo vstali, se najedli, ogreli in odšli 

na avtobus. Odpeljali smo se v rudnik svinca 

in cinka, kjer smo izvedeli veliko zanimivega. 

Potem smo šli na bazen. Na bazenu smo jedli 

pico. Po bazenu smo odšli v trgovino, za 

nakup smo imeli 30 minut, potem pa smo šli 

nazaj v tabor.     

           Jernej Gračner 
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V sredo smo se zgodaj zbudili in naročili so 

nam naj se pripravimo za bazen. Po zboru 

smo odšli na zajtrk. Hitro smo pojedli in se 

pripravili. Odšli smo do avtobusa in se 

odpeljali do rudnika. V rudniku so nam 

pokazali kako so včasih delali tam in pokazali 

so nam filmček. Po končanem ogledu smo 

odšli do bazena. Tam smo se najprej kopali 2 

uri, potem pa smo jedli pice. Ko smo se 

najedli smo se odšli kopat še 2 uri. Po 

končanem kopanju smo odšli v trgovino, kjer 

smo si kupili nekaj sladkarij. Kmalu smo se 

vrnili nazaj v tabor in imeli večerjo. Po večerji 

smo odšli v šotore in veliko nas je gledalo 

nogometno tekmo med Anglijo in Hrvaško. 

Zelo smo bili veseli, ker je Hrvaška zmagala. 

Po končani tekmi smo odšli spat.  

      

   Tanja Čulibrk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Četrtek   12.7.2018 

Jutranje vstajanje ob 6:15 uri, telovadba, 

zajtrk, urejanje šotorov, priprava za turo na 

Raduho in ocenjevanje šotorov. Ob 7:45 

odhod planincev, vodnikov, mladincev na 

avtobus in vožnje do sedla pod Bukovnikovo 

domačijo. Planince smo razdelili že zvečer 

predhodnega dne v tri skupine in sicer: 1. 

skupina 10 otrok, 4 mladinci in 3 vodniki; 2. 

skupina 18 otrok, 1 mladinec, 4 vodniki; 3. 

skupina z 18 otroci ter 3 spremljevalci. Prva 

skupina je iz izhodišča na sedlu pot 

nadaljevala do koče na Grohotu od tu pa po 

krajšem postanku po zavarovani plezalni poti 

na vrh Raduhe. Skupina je sestopila preko 

Male Raduhe na Durce in od tu do izhodišča. 

Za celotno pot so potrebovali 5 ur in 35 minut, 

dolžina poti je znašala 12,37 km, naredila 710 

m vzpona in 802 m spusta. Druga in tretja 

skupina sta opravili sprehod do koče, do 

vznožja vstopa na Durce in plezalne poti na 

Raduho. Ob 16:35 smo se vrnili v tabor, kjer 
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smo imeli ob 17:10 uri kosilo. Dežurni so 

pomili posodo. Organizacijski in tehnični vodja 

sta opravila ogled plezališča na Štengah in 

Topli. Odločitev za petkovo aktivnost je 

plezališče Topla. Ob 20:00 uri je bila večerja, 

dežurni so pomili posodo. Pripravljen je bil 

tudi manjši taborni ogenj. Potem so otroci 

odšli na spanje ob 22:30 uri. Kot običajno je 

bila zvečer opravljena analiza dnevnih 

aktivnosti. Ocena je bila, da so bile aktivnosti 

v celoti realizirane zelo dobro. Sledil je 

dogovor in razdelitev zadolžitev za izvedbo 

petkovega dne – športni dan s piknikom. Za 

dežurne v kuhinji izrečena pohvala. 

    Franci Naraks 

Zjutraj smo se zbudili ob 6.30 in pripravili smo 

se za turo. Najprej smo se nekaj časa peljali z 

avtobusom, ko smo prispeli, pa smo se 

razdelili v 3 skupine. 1 skupina je šla malo 

hitreje do koče na Grohotu. Spili smo čaj in se 

odpravili po plezalni poti do Raduhe. Vreme 

je bilo megleno, skale pa so bile spolzke. 

Kljub temu smo na vrh prispeli varno. Po 

malici na vrhu smo se odpravili nazaj v tabor.                 

 

Eva Krušnik  

 

Danes smo šli na Raduho. Razdelili smo se v 

tri skupine. Jaz sem šla s tretjo skupino. 

Tretja skupina je šla do koče in pogledali smo 

kočo. Ko so se vse skupine zbrale smo 

skupaj odšli do kmetije Bukovnik. Do tabora 

nas je peljal avtobus.  

           Eva Baletić Cizej 

 

V četrtek smo šli na Raduho. Plezali smo po 

skalah in hodili smo 3 ure. Najprej smo se 

ustavili na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji. 

Potem pa smo šli na kočo.  

                Miha Pušnik  

Ta dan smo se odpravili na Raduho. 

Razdeljeni smo bili v tri skupine, prva skupina 

je hodila in plezala na vrh Raduhe. Druga 

skupina je samo hodila do vrha. Tretja pa je 

šla samo do koče na Grohotu. Seveda smo 

se z avtobusom odpeljali malo bližje. Ustavilo 

smo se tudi na najvišji kmetiji Bukovnik, ki je 

visoko 1357m.    

    Nuša Kovač  

 

Včeraj smo odšli na Raduho, oziroma jaz 

nisem odšla do vrha, ampak na kočo na 

Grohotu. Potem pa še malo višje, kjer je stala 

stara koča. Na koči smo pojedli malico in odšli 

nazaj. Vračali smo se mimo kmetije Bukovnik, 

ki je visoko kar 1357m.   

    Ivana Lesjak  
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Petek   13.7.2018 

Vstajanje je bilo ob 7.15. Po zajtrku smo 

otroke razdelili v 9 skupin in začela  se je 

orientacija. Otroci so na orientaciji, ki je 

potekala v bližini tabora morali poiskati 6KT 

točk. Kot je že v navadi je bil tudi v letošnjem 

taboru petek rezerviran za piknik. Po piknik 

kosilu so nekateri odšli plezat na plezališče, 

ostali pa so se zabavali v taboru. Ker nam je 

vreme dobro služilo skozi celoten tabor in so 

bile temperature poletju primerne, smo v 

popoldanskem času pripravili vodno štafetne 

igre. Zvečer je sledil zaključni večer s 

programom in petjem pesmi ob tabornem 

ognju. 

           Lara Borštner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbudili smo se ob 7.15 in imeli zbor in 

telovadbo. Imeli smo zajtrk in si umili zobe, 

nato smo imeli orientacijo približno 1 uro. 

Nato smo imeli zelo dobro kosilo oziroma 

piknik. Jedli smo čevapčiče, klobase, 

paradajz, papriko in čebulo. Za prilogo smo 

imeli ajvar in gorčico. Nato smo šli počivat, 

nato pa smo igrali odbojko. Potem smo imeli 

večerjo. Po večerji smo se šli umivat in smo 

bedeli do drugega dneva.  

Jaz se že veselim naslednjega tabora. 

      

   Nejc Jurhar 

V petek smo se zbudili 15 minut čez 7. Po 

zajtrku smo se razdelili v 9 skupin za 

orientacijo, in se podali na pot. Hodili smo 

nekje 1 uro, potem pa smo imeli malico in 

jedli lubenico in palačinke. Po malici smo 

imeli prosti čas in smo igrali odbojko. Odšli 

smo tudi po drva za kasnejši kres. Po pikniku 

so nekateri odšli plezat, drugi pa smo igrali 

odbojko in »mežikalca«. Bedelo smo zelo 

dolgo, saj je bila to naša zadnja skupna noč 

in imeli smo se super.  

    Taja Dolinar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Sobota   14.7.2018 

Po zajtrku smo začeli pospravljati tabor in 

začeli pripravljati prtljago, v šotorih smo zložili 

palete in pene, pobrali smeti in pograbili. 

Mladinski pomočniki so z mladimi planinci 

odkrili skritega prijatelja, vodstvo pa je 

pripravilo srečolov in udeležencem razdelilo 

majice. 

Sledilo je kosilo, po kosilu pa so že prišli naši 

nasledniki PD Žalec. Pozdravili smo se in 

poslovili, ter se z avtobusom odpeljali domov. 

 

Andreja Borštner  
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Poročilo tehničega vodje o realizaciji 

programa aktivnosti 

V tretji izmeni planinskega tabora Podpeca od 7. do 14. julija 2018 smo bili planinci 

iz planinskih društev Zabukovica, Polzela in Liboje. Skupaj je bilo 46 mladih, 12 

mladih pomočnikov- animatorjev, 2 osebi v kuhinji in 11 vodnikov in mentorjev.  Po 

programu aktivnosti smo plan v celoti realizirali. Po posameznih dnevih pa je bila 

realizacija takšna: 

07. julij 2018 – sobota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V soboto 7. 7. smo prispeli v Tabor in se namestili po šotorih in pripravili spalne 

prostore. Po kosilu smo vsi skupaj opravili preiskusno turo s tem, da smo opravili 

krožno turo po okolici tabora – na Vrh Šteng in mimo bivše karavle JLA. Na pot so 

odšli vsi udeleženci tabora, na poti  je bilo 46 otrok, 12 pomočnikov-animatorjev, 11 

vodnikov in mentorica. Vodja ture je bil MIrko JEGRIŠNIK Preostanek dneva je bil 

prost, namenjen športu in igri. Večer smo zaključili z druženjem ob tabornem ognju. 

Ob 22 uri so mladi planinci zaključili dan z umivanjem, najmlajše pa so mentorice 

Aktivnosti Izvajlci Zadolžitve 
 Prihod v tabor 

Nastanitev 
Predstavitev tabornih 
aktivnosti, dežurstva, red in 
disciplina 
 Uvodna tura v okolici 

tabornega prostora – pl. 
Dom Pikovo 

 Priprava tabornega ognja, 
spoznavni večer, igra » 
skriti prijatelj« 

 Družabnosti ob tabornem 
ognju 

 Analiza dnevnih 
aktivnosti, razgovor 
vodstva tabora- dogovor 
za naslednji dan * 

Udeleženci 
tabora 
 
 
 
 
 
 
 
PLV, 
animatorji, 
pomočniki, 
mentorica, 
medicinska 
sestra, kuhar, 
šofer-nabavni 

Vodstvo tabora 
 
Organizacijski 
vodja 
Tehnični vodja, 
PLV,animatorji, 
pomočniki, 
mentorica 
Pomočnica org. 
vodje Andreja 
BORŠTNER 
Animatorji in 
pomočniki 
Org. vodja 
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uspavale s pravljicami. Vodstvo tabora je dan zaključilo s sestankom, na katerem 

smo pregledali opravljeno delo in se dogovorili za aktivnosti v naslednjem dnevu in 

določili zadolžitve posameznikom. Ti sestanki so se ponavljali vsak večer. 

08.julij 2018 – nedelja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeljo smo pričeli s telovadbo, umivanjem in zajtrkom. Po zajtrku smo šli na krajšo 

turo do koče na Pikovem, ki je zaprta, na Pikov vrh in na Veliki vrh, ter nazaj na 

Pikovo in v tabor. Pot je trajala 2,52 h. Prehodili 8,85 km, naredili 335 m vzpona in 

343 m spusta. Vodja Mirko JEGRIŠNIK, pomočniki PLV in mentorica. Po kosilu so 

sledile športne aktivnosti pod vodstvom mladih pomočnikov. Nosilci posameznih 

aktivnosti pa smo se pripravljali za naslednji dan, ko smo planirali izvesti aktivnosti 

po posameznih skupinah v delavnicah. 

 

 

 

Aktivnosti Izvajlci Zadolžitve 
 Jutranja telovadba 
 Planinska krožna tura 

okoli Pikovega doma ( 
Veliki vrh-Pikov vrh-pl 
dom Pikovo) 

 Predavanja 
 Športne igre prispevki 

za bilten 
 Priprava tabornega 

ognja in večer ob njem 
 Analiza dnevnih 

aktivnosti, razgovor 
vodstva tabora- 
dogovor za naslednji 
dan * 

Vsi 
udeleženci 
tabora 
 
 
 
 
 
PLV, 
animatorji, 
pomočniki, 
mentorica, 
medicinska 
sestra, 
kuhar, šofer 
–nabavni 

Animator 
Tehnični vodja Mirko 
JEGRIŠNIK, PLV, 
animatorji, 
pomočniki,mentorica 
Animatorji in 
pomočniki 
Animatorji in 
pomočniki 
 
Org. vodja 
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09.julij 2018 – ponedeljek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponedeljek je namenjen celodnevnemu usposabljanju mladih v skupinah po 

posameznih delavnicah kot so bile: 

- Osebna oprema izvajalca usposabljanja  Miro ZUPANC in Franci NARAKS 

- Orientacija izvajalca Mirko JEGRIŠNIK in Martin GULIN 

- Prva pomoč izvajalka usposabljanja Irena CEHNER 

- Družabne igre izvajalci usposabljanja  animatorji, mentorica 

- Športne igre izvajalci animatorji 

- Varstvo narave – izvajalci Vanja VOLK, Luka Boris LUKANC in Andreja 

BORŠTNER 

Aktivnosti Izvajlci Zadolžitve 
 Jutranja telovadba 
 Celodnevno delo po 

skupinah 
 

- Orientacija 
- Prva pomoč 
- Oprema 

 

- Družabne igre 
 

- Ustvarjalne aktivnosti 
 

- Športne igre 
 Priprava tabornega ognja 

in večer ob njem 
 Analiza dnevnih 

aktivnosti, razgovor 
vodstva tabora- dogovor 
za naslednji dan * 

Vsi 
udeleženci 
tabora 
Mladi 
udeleženci 
tabora 
PLV, 
animatorji, 
pomočniki, 
mentorica 
 
 
 
 
 
 
 
PLV, 
animatorji, 
pomočniki, 
mentorica, 
medicinska 
sestra, kuhar, 
šofer-nabavni 

 
 
 
Mirko 
JEGRIŠNIK 
Irena HERMAN,  
Franci NARAKS 
in Miro ZUPANC 
Animatorji PD 
Zabukovica in 
pomočniki PD 
Polzela 
 
Štefka URH, 
Irena RAMŠAK. 
Andreja 
BORŠTNER 
Animatorji in 
pomočniki 
Animatorji in 
pomočniki 
 
Org. vodja 
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Na ta način so se otroci učili planinskih veščin in ustvarjanja  v raznih delavnicah, kot 

vedno pa v začetku tabora še priprava in pisanje himne tabora. Otroci so risali in 

izdelovali okraske ter igrali odbojko. Po večerji smo na zboru določili skupine za 

naslednji dan za pohod na Peco. 1. skupino, ki je bila namenjena na vrh Pece po 

zavarovani poti smo opremili s čeladami in nekaj tudi s pasovi in samovarovalnimi 

kompleti. Vsi so si pripravili nahrbtnike za naslednji dan. Večer smo zaključili na 

običajen način. 

10. julij 2018 – torek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V torek smo krenili proti Peci, 1. skupina peš iz tabora. V 1 skupini je bilo 22 

udeležencev, vodja PLV Mirko JEGRIŠNIK, pomočnika Luka LUKANC in Sašo 

MAČEK,ter 4 pripravniki za vodnika , Tomaž GROBELNIK, Tilen PADER,  

Aktivnosti Izvajalci Zadolžitve 
 Jutranja telovadba 
 Planinska krožna tura na 

Raduho  
- Grohat-zavarovana 

plezalna pot-vrh 
Raduhe, nato sestop   
čez Durce do Grohata in 
Bukovnika 

 
 
 

- Grohat- Drce- vrh 
Raduhe in po isti poti 
vrnitev obeh skupin –
Durce-Grohat-Bukovnik 
 

 

 Športne igre 
 

 Priprava tabornega ognja 
in večer ob njem 

 Analiza dnevnih aktivnosti, 
razgovor vodstva tabora- 
dogovor za naslednji dan * 

Mladi planinci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLV, 
animatorji, 
pomočniki, 
mentorica. 
medicinska 
sestra, kuhar, 
šofer-nabavni 

Animator 
Vodja PLV Mirko 
JEGRIŠNIK 
,pomočniki Miro 
ZUPANC, Sašo 
MAČEK, Tomaž 
GROBELNIK, 
Timotej ZUKA 
,Martin GULIN 
+pomočnik iz PD 
Polzela 
 
Vodja Andreja 
BORŠTNER 
Štefka URH, Milan 
POLAVDER, Luka 
LUKANC,ostali 
animatorji, 
mentorji 
Animatorji in 
pomočniki 
 
Animatorji in 
pomočniki 
Org. vodja 
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Lara BORŠTNER in Jure GORŠEK. Drugi dve skupini so del poti prepeljali. V drugi 

skupini je bilo 22 udeležencev, vodja je bil PLV Miro ZUPANC, pomočnik Andrej 

BORŠTNER. V tretji skupini je bil vodja PLV Milan POLAVDER, pomočnici pa Štefka 

URH in mentorica Irena RAMŠAK. V skupini je bilo 15 otrok. Vse skupine so opravile 

načrtovane ture. 1. Skupina na vrh Pece po zavarovani poti, druga po lažji poti, tretja 

pa do planinskega doma in votline kralja Matjaža. Dan smo zaključili običajno. Kmalu 

po odhodu k počitku je pričelo deževati in deževalo je do jutra. 

11. julij 2018 – sreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sredo smo dopoldan obiskali muzej-rudnik Mežica,siogledali » podzemlje Pece ». 

Tu smo spoznali način rudarjenja .  Po ogledu podzemlja smo odšli na kopanje v 

zaprti bazen na Ravnah. Kot običajno je ob kopanju tudi ta dan namenjen obisku 

trgoskega centra, kjer so si otroci lahko kupili sladkarije za  skritega prijatelja in 

seveda za veseli zaključek taborjenja s predvidenim piknikom v petek zečer. Ta dan 

Aktivnosti Izvajlci Zadolžitve 
 Jutranja telovadba 
 Muzej Mežica 
 Varianta po poteh 

rudarjev 
 

 Kopanje na bazenu v 
Ravnah na Koroškem 
 

 

 Športne igre 
 

 Orientacija 
 
 Priprava tabornega 

ognja in večer ob njem 
 Analiza dnevnih 

aktivnosti, razgovor 
vodstva tabora- dogovor 
za naslednji dan * 

Mladi planinci 
 
 
 
PLV, 
animatorji, 
pomočniki, 
mentorica, 
medicinska 
sestra 
 
 
 
 
 
 
PLV, 
animatorji, 
mentorica, 
medicinska 
sestra, kuhar, 
šofer-nabavni 

Animator 
Org. vodja 
Org.V Mirko 
JEGRIŠNIK In 
PmTV Franci 
NARAKS 
 
 
 
Animatorji in 
pomočniki, 
mentorji, 
pomočniki, PLV 
Mirko 
JEGRIŠNIK,Martin 
GULIN 
 
Animatorji, 
pomočniki 
Org. vodja 



23 
 

je večkrat posijalo sonce, vmes pa so bile plohe, kar nas ni motilo. Ta večer je bilo 

nekaj težav s kurjenjem tabornega ognja zaradi razmočenega materiala, kar pa ni 

preprečilo druženja. 

12. julij 2018 – četrtek 

 

V četrtek smo se podali proti Raduhi. Z avtobusom smo se peljali do sedla na 

panoramski cesti Solčava-Črna pod Bukovnikovo domačije. 1. skupina je tudi tokrat 

odšla po zahtevni poti na vrh. Tla so bila mokra, vendar na zahtevni poti niso bila 

spolzka-kamenje. Pri vračanju čez Durce smo naleteli na blatno pot, zato smo hodili 

zelo previdno in brez nezgod. V skupini je bilo 10 otrok, 4 mladinci-animatorji. Vodja 

PLV Franci NARAKS, pomočnika Mirko JEGRIŠNIK in Luka Boris LUKANC.  Za pot 

je potrebno 5,344 h hoje, narejenih je bilo 12,37 km, povprečje 2,2 km/h, ter 

opravljeno 710 m vzpona in 820 m spusta do avtobusa. Druga in tretja skupina sta 

se združili in nista  šli na vrh, preko Durc, ampak so hodili po vznožju gore naokoli.  

Vodja 2. Skupine v kateri je bilo 18 otrok je bil PLV  Miro ZUPANC, pomočnica  

Andreja BORŠTNER, mentorica Irena RAMŠAK in Vanja VOLK.  Vodja 3. Skupine 

je bil PLV Milan POLAVDER , pomočnica Štefka URH. Nadaljevalo se je prosto 

popoldne v taboru. Organizacijski in tehnični vodja sta si še popoldne ogledala 

Aktivnosti Izvajalci Zadolžitve 
 Jutranja telovadba 
 Planinska krožna tura na Peco 

- Pl. Dom Peca-zavarovana 
plezalna pot na Peco 

- Pl. Dom Peca po desni 
varianti in po isti poti vrnitev 
obeh skupin 

- Ogled votline kralja Matjaža 
 Športne igre 
 Priprava tabornega ognja in 

večer ob njem 
 Obisk gorskeg reševalca , lovca 
 Analiza dnevnih aktivnosti, 

razgovor vodstva tabora- 
dogovor za naslednji dan* 

Mladi planinci 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLV, animatorji, 
pomočniki, 
mentorica, 
medicinska 
sestra, kuhar, 
šofer-nabavni 

Animator 
Tehnični vodja  
Vodja Franci 
NARAKS,  Mirko 
JEGRIŠNIK, Nataša 
NARAKS KOPRIVC 
PLV animatorji, 
pomočniki, mentorji 
 
Animatorji in 
pomočniki 
Animatorji in 
pomočniki 
 
Org. vodja 
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plezališče pod Štengo in  Burjakovo plezališče v Topli. Odločila sta se za Burjakovo 

plezališče.  

13. julij 2018 – petek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V petek smo izvedli tekmo v planinski orientaciji po okolici tabora z vsemi otroki in 

plezanje v plezališču Burjakove stene, kjer se je prizkusilo v plezanju 15 otrok-

prostovoljcev.  Vodja PLV Mirko JEGRIŠNIK, pomočnik pa Franci NARAKS . Sledilo 

je druženje v taboru s športnimi igrami. Ta dan je tradicionalno namenjen pikniku, 

kar med drugim pomeni manj pomivanja posode za dežurne v taboru. Dan je bil lep 

in topel, tako je večer minil ob druženju in družabnimi igrami-tudi s »poroko«. 

 

 Jutranja telovadba 
 Športni dan s piknikom 
 

- Nogomet,  
- plezanje na plezališču 

Štenge 
 
 

- družabne igre 
- lokostrelstvo 

 Priprava  
- tabornega ognja  
- zaključni  večer ob njem 
- poroke, miss in mister 

tabora, družabne igre 
 Analiza dnevnih aktivnosti, 

razgovor vodstva tabora- 
dogovor za aktivnosti in 
zaključku tabora za 

naslednji dan  *-  

Mladi 
planinci 
Vsi 
udeleženci 
tabora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLV, 
animatorji, 
pomočniki, 
mentorica, 
medicinska 
sestra, 
kuhar, šofer-
nabavni 

Animator 
Tehnični vodja 
PLV, animatorji, 
pomočniki,mentor 
 
Teh. Mirko 
JEGRIŠNIK in 
PmTV Franci 
NARAKS 
Martin GULIN  in 
Timotej ZUKA 
Animatorji in 
pomočniki 
 
 
Animatorji in 
pomočniki 
Vsi udeleženci 
tabora 
 
 
Org vodja 
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14. julij 2018 – sobota 

 

 

 

 

 

 

 

V soboto smo morali priznati, da je teden kar prehitro minil. Morali smo pospraviti 

opremo in počistiti šotore ter okolico. Vsak je prejel krstni list z novim planinskim 

imenom, veliko veselja pa je prispevalo odkrivanje skritega prijatelja, to je igre, ki jo 

imamo vsako leto. Na začetku tabora žrebamo skritega prijatelja, ki ga ves teden 

razvajamo z drobnimi pozornostmi in darili do konca tabora pa skušamo ugotoviti 

kdo je bil naš skriti prijatelj. Ob 12. uri se je pripeljala nova skupina, s katero smo se 

pozdravili, nato pa se odpravili proti domu. 

Kot smo zapisali v programu aktivnosti smo vsak dan izvajali jutranjo telovadbo, 

pospravljali šotore in ocenjevali najbolj urejen šotor. 

Tabor sta organizacijsko vodila Milan Polavder in Andreja Borštner, tehnični del pa 

sva vodila Miroslav Jegrišnik in Franci Naraks. 

Griže, Polzela, 12.7.2018                

Tehnična vodja: Mirko JEGRIŠNIK in Franci NARAKS 

 

 

 

 

 

 Jutranja telovadba 
 Priprava opreme za odhod 

, urejanje prostora, 
šotorov, tabornega 
prostora 

 Podelitev krstnih listov, 
priznanj in nagrad, 
brezplačen srečolov, 
zaključek igre skriti 
prijatelj 

 Kratka analiza tabora v 
celoti 

 Sprejem skupine PD Žalec, 
Galicija in Prebold 

Mladi planinci 
 
 
 
 
Vodstvo tabora 
Vsi udeleženci 
tabora 

Animator 
Tehnični vodja 
PLV, animatorji, 
pomočniki, 
mentorji 
 
Org vodja 
Vodstvo tabora 
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Udeleženci tabora 

MLADI PLANINCI PD POLZELA 

1. Baletić Eva 

2. Baletić Toni 

3. Brišnik Luka 

4. Debeljak Matic 

5. Glavnik Staš Lovro 

6. Grčar Neva 

7. Jegrišnik Gaja 

8. Kopše Nik 

9. Kovač Nuša 

10. Lesjak Ivana 

11. Pražnikar Bor 

12. Pušnik Miha 

13. Šalej Nejc 

14. Štih Sofia 

15. Trauner Mike 

16. Trobina Julija 

17. Trobina Tevž 

18. Turnšek Urška 

19. Vrtnik Stela 

20. Zabukovnik Miha 

 

1. Jegrišnik Mirko  tehnični vodja; planinski vodnik  

2. Štok Jožica pomočnica v kuhinji 

3. Ramšak Irena Mentorica 

4. Gulin Martin  Pomočnik 

5. Lesjak Neža Pomočnik 

6. Tamše Anja Pomočnik 

7. Medvešek Miša Pomočnik 

8. Kopše Benjamin  Pomočnik 

VODSTVO PD POLZELA 
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MLADI PLANINCI PD ZABUKOVICA 

1. Čerenak Blaž 

2. Čulibrk Tanja 

3. Čulibrk Vanja 

4. Dolinar Taja 

5. Dolinar Tian 

6. Dolinšek Luka  

7. Feldin Jakob 

8. Gačnik Zupanc Jaka 

9. Gorič Lana 

10. Gračner Jernej 

11. Hedl Nija 

12. Hlastec Jure 

13. Jurhar Nejc 
 

 

 

14. Kalšek Tim 

15. Krajnc Filip 

16. Krašovc Jan 

17. Krušnik Eva  

18. Krušnik Pia 

19. Kveder Jaka 

20. Naglič Julija 

21. Naglič Svit 

22. Obradović Nikolina 

23. Semprimožnik Leja  

24. Stokovnik Lan 

25. Užmah Luka 

26. Veber Miha 
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VODSTVO PD ZABUKOVICA 

 

 

1. Polavder Bogomil organizacijski vodja; planinski vodnik 

2. Borštner Andreja 

mentor; pomočnik organizacijske vodje; 

planinski vodnik 

3. Naraks Franci pomočnik tehnični vodje; planinski vodnik 

4. Zupanc Miro Planinski  vodnik 

5. Urh Štefka Mentor; planinski vodnik 

6. Lukanc Boris - Luka Planinski vodnik 

7. Naraks Koprivc Nataša Planinski vodnik 

8. Herman Irena medicinska sestra 

9. Pader Dani Kuhar 

10. Eman Hinko Šofer 

11. Volk Vanja Mentor 

12. Borštner Lara Pomočnik 

13. Grobelnik Tomaž Pomočnik 

14. Užmah Lucija Pomočnik 

15. Majcenović Zuka Timotej  Pomočnik 

16. Krušnik Jan Pomočnik 

17. Goršek Jure Pomočnik 

18. Rojc Uroš Pomočnik 


