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KER JE POD OJSTRICO RES FAJN 

 
Ideja po mladinskem gorniškem taboru je v našem Mladinskem odseku PD Domžale 

živa že skoraj štirideset let, kar seveda pomeni mnoga zabavna, spoznavna in 

gorniška doživetja. Le teh si otroci, mladinci in vodniki z gorniškimi dušami želimo čim 

več in smo zato tudi letos zelo veseli za uresničitev tega (za nas bistvenega) 

poletnega tedna. 

Kljub temu, da smo tabor med gorami izvedli za nekaj dni krajši, smo vanj vložili prav 

vso svojo zavzetost, znanja, srčnost in organiziranost. To pomeni, da je sedaj v nas 

prav toliko bogatih vtisov kot po prejšnjih tovrstnih šotorjenjih. 

Pa naj vam zaupam kakšna je iz mojega zornega kota izkušnja letošnjega tabora. 

Najbolj od vsega sem začutil spremembo v sodelovanju z mladinci. Kaj takega še 

nisem doživel, seveda v pozitivnem smislu! Res ste bili izredni: samostojno ste vodili 

zabavne večere, samoiniciativno ste pomagali tako najmlajšim kot nam – vodnikom, 

z lahkoto ste svoje višje kondicijske sposobnosti prilagodili šibkejšim, zelo aktivno in 

idejno ste sodelovali pri zasnovi taborskih majic in še marsikaj. Kapo dol! Poleg tega 

sem zaznal še to, da je bila večina otrok samostojnih, vztrajnih, pogumnih in zelo 

prijateljskih. To me še zdaj, po taboru, zelo veseli, saj se zavedam, da bomo vse to 

skupaj nadaljevali preko mesečnih izletov ter ostalih druženj ali da boste to svojo fajn 

značajsko držo prenašali tudi na ostalo družbo (tako domačo kot šolsko). 

Naj bomo še naprej tako gorniški, skupinski in nasmejani! 

 

Luka Skočir 

vodja tabora 
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ZEMLJEVID TABORNEGA PROSTORA 

 

Za lažje sporazumevanje glede lokacije, smo letos taborni prostor razdelili na ulice, 

vsak šotor pa je dobil svojo šotorsko številko. 
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LOKACIJA TABORA 
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SEZNAM UDELEŽENCEV PO SKUPINAH 

 

TŠOM  SLAMNIKARJI  SIMPSONOVI 

Vodji: Klemen in Aleš  Vodji: David in Katarina  Vodji: Jasna in Ria 

Maksimiljan Vasilij Trpin 

Val Njegovan 

Urh Kos 

Luka Golob 

Klara Mestek 

 Aljaž Blatnik 

Leander Kermauner 

Drejc Trojer 

Lea Neža Erjavšek 

Martin Flerin 

Zala Peršolja 

 Mark Blatnik 

Luka Peršolja 

Manca Kraševec 

Matija Zajc 

Jernej Petarka 

     

PINGVINI  NESPOSOBNEŽI  VESOLJCI 

Vodji: Maja in Gašper  Vodji: Bojan in Andraž  Vodji: Polja in Jernej 

Jure Štular 

Zala Skočir 

Martin Strle 

Aleš Belšak 

Klemen Gnidovec 

 Gaja Marcola 

Matic Kraševec 

Domen Valentin Mestek 

Marcel Kogovšek 

Luka Gnidovec 

 Pavel Trojer 

Rok Mlinar Vahtar 

Lenart Zajc 

Kaja Peršolja 

Matic Peršolja 

 

VODSTVO NA TABORU 
 

Vodja Ostali vodniki in pomočniki 

Luka Skočir David Češka 

 Jasna Grabeljšek Skočir 

Tehnični vodja Maja Pirc 

Jernej Južna Polja Pretnar 

  

Ekonom Mladinci 

Miha Vidali Katarina Hrovat 

 Klemen Kogovšek 

Kuharja Bojan Lenček 

Vinko in Majda Hafner Gašper Osolin 

 Riana Pavli 

  

 Obiski 

 Monika, Aleš, Tjaša, Peter, Jasna, Tadej, Vesna, 

 Miha, Urška, Andraž, Mateja, Blaž, Suzana,  

 Rajko, Živa, Matej, Mateja, Tadeja, Dušan, Tin 
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TURE NA TABORU 

 

Na gorniškem taboru smo se v prvi vrsti posvečali hoji v hribe. Naš program je 

prilagojen starosti udeležencev, držimo pa se pravila »Vsak drugi dan na turo«. Letos 

smo tekom tabora dosegli naslednje cilje: 

 

 

MLAJŠA SKUPINA: 

Klemenča jama (1282 m) 

Okrešelj (1392 m) 

Matkov kot (1000 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREDNJA SKUPINA: 

Strelovec (1764 m) 

Ledinski vrh (2108 m) 

Zabrložnica (1620 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAREJŠA SKUPINA: 

Strelovec (1764 m) 

Mrzla gora (2203 m) 

Ojstrica (2350 m) 
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PREDAVANJA IN DELAVNICE NA TABORU 

 

Na taboru smo izpeljali naslednja predavanja: 

 

☺ Oprema na turi 

☺ Prva pomoč 

☺ Vozli 

☺ Orientacija 

 

In delavnice: 

 

☺ Risanje na majice 

☺ Izdelava knjižic 

☺ Izdelava mozaikov iz mos gume 

☺ Oblikovanje iz das mase 

☺ Izdelava nakita 

☺ Slikanje s tempera barvami 

☺ Pisanje in risanje prispevkov za časopis 

 

 

 

 

  

Mozaik - Rok Tempera - Matic 

Das masa 
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ORIENTACIJA 
 

Ena od pomembnih dejavnosti na taboru je tudi orientacija. V soboto dopoldan, 

predzadnji dan tabora, smo v treh starostno ločenih skupinah imeli predavanja o 

orientaciji . Mlajši so se predvsem spoznavali z osnovami orientacije: kompasom, 

smermi neba, itd. Starejši pa so imeli bolj zahtevno branje zemljevida, določanje 

azimuta,... Takoj po kosilu je sledilo tekmovanje. Mlajše skupine so za spremstvo 

dobile vodnike, ostali pa so se na pot podali sami. Vreme nam je bilo naklonjeno, 

zato so bile razmere za iskanje kontrolnih točk idealne. Te so predstavljali na drevo 

nalepljeni plakati z geslom za vsako točko.  Mlajši so se potepali predvsem po dolini 

mimo hotela Plesnik, slapa Palenk ter izvira Črne. Starejši so imeli nekatere točke 

postavljene bolj zahtevno, hodili pa so tudi brez opisa poti. Zanašali so se bolj na 

branje zemljevida in kompas. Ekipe so tekmovale v kategorijah mlajši, starejši ter 

mladinci. Prav vsi so se odlično odrezali in na koncu prejeli priznanja. 

 

David Češka 
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UTRINKI S TABORNIH VEČEROV 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prost večer 

Planinski krst 
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POROKE 

 

Kot vsako leto smo imeli tudi letos na taboru 

poroke. Pod mogočnostjo Ojstrice je enoletno 

zvestobo priseglo kar 7 parov. Obred sta vodila 

Dušan in Jure. 

 

 

PARI: 

 

Gaja Marcola ♥ Marcel Kogovšek 

Katarina Hrovat ♥ Val Njegovan  

Lea Neža Erjavšek ♥ Klemen Kogovšek  

Maja Pirc ♥ Jernej Južna  

Zala Skočir ♥ Pavel Trojer  

Klara Mestek ♥ Aleš Belšak 

Manca Kraševec ♥ David Češka  
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Avtor slike: Jure Štular 
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JANUAR  

(zapečkarji) 

Ta planinski tabor boste 

pričeli na počasi, 

uživaško; druga polovica 

pa bo samo smejalna. 

Ne bo treba delat 

trebušnjakov. 

FEBRUAR 

(kurenti) 

Prve tri dni boste polni 

energije in norih idej. V 

nadaljevanju pa vas 

bodo osvajali/e. Pazite 

na izgled in vonj. 

MAREC 

(zvončki) 

Na tabor sploh niste 

hoteli prid't, zdaj pa se 

bo zgodilo, da ne boste 

hoteli domov. Uživajte 

prav vsak trenutek! 

APRIL 

(deževniki) 

Manjka vam samo še 

voda, drugače so 

izpolnjene vse vaše 

želje. Pomočite glavo v 

lavor z vodo, tako bodo 

misli bolj koristne. 

MAJ 

(cvetki) 

Hja, zaljubljeni ste do 

ušes, a vas zaenkrat 

noge še ubogajo (kar 

dob'r hod'te). Zdaj pa v 

akcijo. Simpatijo 

razvajajte, ji pojte in 

pišite. 

JUNIJ 

(sončki) 

Šotor vam je zaenkrat 

udoben, a pazite, da bo 

tako do konca tabora. 

Zračite umazane 

nogavice in dobili boste 

zanimiv obisk. 

JULIJ 

(plavalčki) 

Dajte se malo ustavit, saj 

ste preveč v akciji. Kar 

dve viseči mreži sta v 

taboru, privoščite si ju 

čimvečkrat! 

AVGUST 

(dopustniki) 

V taboru je že zelo 

pestro, zato poskrbite 

tudi za umik, za trenutke 

zase. Tako boste vedno 

nasmejani in prijetni še 

za vse ostale. 

SEPTEMBER 

(pametnjakoviči) 

Mogoče že pogrešate 

učne urice, a je tudi na 

taboru kar nekaj takih 

priložnosti. Izživite jih do 

konca! Um vam bo 

hvaležen. 

OKTOBER 

(sadjevci) 

Malice so vaš najljubši 

čas, zato uživajte v 

mlaskanju in sladkanju. 

Lahko pomežiknete 

kuharju in dobite še kak 

priboljšek. 

NOVEMBER 

(čarovniki) 

Ture so za vas prav 

zakon in zato vsak korak 

ali oprimek v skali z 

užitkom doživite, se mu 

prepustite, a le ne 

prehitro, da vam kaj ne 

uide! 

DECEMBER 

(božički) 

Noči so kar hladne, kar 

vam zelo ustreza. Zato 

lahko svojo spalno vrečo 

še komu posodite, sploh 

plavalčkom ali 

dopustnikom. 

 

Taborni horoskop je po nareku zvezd napisala Jasna Grabeljšek Skočir. 
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UTRINKI IZ KLEPETALNICE 

 

☺ Dejte se prjavt na zmenkarije, razen če se ne upate, ker ste reve! 

☺ Dej fantje prjavte se na zmenkarije! A ste Babence 

Odgovor: Ne ti da so babe k boš ti baba postal 

☺ Kako kaj igranje taroka, kvartopirci! Kolk vas sploh igra tarok? 

 

 

IZJAVE DNEVA 

 

☺ Potoček tukaj žuborim, streči TEBI si želim. 

☺ Mi igramo stres za sprostitev. 

☺ Ko igram Stres nisem pod stresom, če pa ne pa sem pod stresom. 

☺ Luka: Ajde varnostna razdalja! 

Odgovor Aleša: Pa fina bi bila tudi  varnostna tišina! 

☺ Luka: Dej boš delal mir v šotoru, udari po miz, če bo treba. 

Odgovor Marcela: Če pa ni mize v šotoru! 

☺ Golobica je pušnila pri stresu 

 

SKRITI PRIJATELJ 

 

☺ Luka G., imej se zelo lepo na taboru. Tvoj S.P. 
☺ Miha, imaš zelo lepa očala!  Tvoj S.P. 
☺ Martin S., lepo se imej. Si dobil sporočilo? Tvoj S.P. 
☺ Dragi S.P., hvala za piškot! Miha V. 
☺ Leander, upam da ti je bil bonbon všeč. Tvoj S.P. 
☺ Dragi S.P., hvala za zapestnico! Manca K. 
☺ Draga kuharica Majda, nadvse moram pohvaliti vajino kuho, strašno uživam v njej! 

Lp, tvoj S.P. 
☺ Kaja P., upam da se imaš lepo na taboru, potrpi še malo pa ti bom nekaj prinesel. 

Tvoj S.P. 
☺ Bojan, odlično vodenje kviza! Tvoj S.P. 
☺ Lep dan Jasna! Tvoj S.P. 
☺ Dragi S.P., hvala za bonbone, ampak naslednjič brez jagod. Jernej 
☺ Klemen, presenečenje maš u hladilniku  S.P. 
☺ Matic, ti si car tabora! Tvoj S.P. 
☺ Ej S.P., ful hvala za arašide na vrhu Mrzle gore! Jernej 
☺ Moj S.P. je legenda, hvala za čokoladico!  Martin F. 
☺ Matic, upam da si je bila všeč zapestnica. Tvoj S.P.  
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PRISPEVKI UDELEŽENCEV 

 

 

Tura na Ojstrico 

 

Tokrat smo bili namenjeno na mogočno goro, ki smo jo vsak dan opazovali s 

tabornega prostora. Enkrat odeto v meglo, drugič v prelepo škrlatno barvo sončnega 

zahoda. Vsak dan smo jo opazovali kako se razprostira nad našim tabornim 

prostorom in nas vabi na njen vrh. In končno je napočil dan, ko smo si jo starejša 

skupina ogledali tudi od 

bliže. Pa je prišlo jutro in 

spet tisto nadležno 

»VSTAJANJEEEEEEE« , 

štirje kosi kruha z viki 

kremo, skodelica čaja in že 

smo bili na poti proti 

Klemeči jami. Ta pot nam 

je bila že dobro znana. 

Nato smo ob živahnem 

pogovoru nadaljevali proti 

Škrbini. Pot nam je hitro 

minila in kot bi mignil smo 

si ob prelepem razgledu 

na Krofičko nadevali 

plezalne pasove in čelade. In smo začeli plezati. Korak za korakom smo se bližali 

vrhu, se pravi dolgo pričakovani malici, počitku in seveda prelepem razgledu. Na vrhu 

je bilo čudovito. Ko smo pojedli, se  poslikali in poštempljali dnevnike nas je čakal še 

najboljši del. Z ruzakom pod glavo in zaprtimi očmi, se nastavljati visokogorskemu 

soncu. Ko smo se spočili, smo se hitro odpravili proti taboru. Tokrat smo jo ubrali čez 

Škarje. S pesmijo TI SI MOJ SONČEK JAAA, MOJ ZLATI SONČEK JAAA…. in 

nabiranju borovnic smo zapuščali skalovje Ojstrice. Misel na kosilo nas je kar vlekla v 

dolino in že smo po 8ih urah hoje sedeli za mizo in jedli kot vedno odlično kosilo. In 

zvečer smo jo spet uzrli. Odeto v barve sončnega zahoda, čakajoča, da se še kdaj 

vzpnemo na njen vrh. 

 

Katarina Hrovat 
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Tura na Mrzlo goro 

 

Člani starejše skupine, smo se 

zgodaj zbudili v mrzlo, sveže 

jutro in se po hitri malici 

odpravili na turo. Vzpon smo 

začeli po strmi poti v kar hitrem 

tempu, ki je prebudil tudi 

najbolj zaspane. Lepa gozdna 

steza nase je vodila do koče na 

Okrešlju in naprej v smeri 

Ledinskega sedla, kjer nas je 

ujelo sonce. Malo pred 

Ledinskim sedlom smo zavili 

desno in se podali v skalovje 

Mrzle gore. Pot je bila zahtevna, na nekaterih predelih celo krušljiva. Za varnost pod 

steno smo poskrbeli z varovalnimi kompleti in   seveda s ČELADO!!! Ob prihodu na 

vrh, nas je očaral prelep razgled, vendar smo se zaradi mrazu in vetra od njega hitro 

poslovil ter se odločili malicati ob sestopu z gore. To je bila dobra motivacija za hitro 

hojo navzdol, ki nam ni delala posebnih težav. Po zasluženi malici in počitku, smo se 

odpravili v dolino. Naslednji večji postanek smo naredili pri spomeniku žrtev v nesreči 

gorske reševalne službe in nato nadaljevali pot proti koči na Okrešlju. Od koče naprej 

smo do slapa Rinke ogibali množici ljudi. Pri slapu smo si privoščili še zadnji 

postanek in osvežitev z hladno vodo, nato pa odkorakali naravnost v tabor. Celotna 

tura je bila zelo prijetna, saj kljub zahtevnosti na nekaterih predelih ni manjkalo 

smeha in dobre volje. 

 

Ria Pavli 

 

 

Tura na Ledinski vrh 

 

Za mano je že kar nekaj taborov in spremljanja otrok na turah, vendar je bil letošnji 

tabor zame malo drugačen. Ker sem skozi celo leto nabrala malo več kondicije kot 

ponavadi, sem se odločila, da bom tokrat mojo stalnico spremljevalke mlajše skupine 

zamenjala za malo hitrejši tempo srednje skupine. K tej odločitvi je seveda sledilo 

tudi malo bolj zgodnje vstajanje iz tople spalke, vendar je tudi to bilo na turi 

poplačano  

Ker nam je prvotni plan pokvarila slaba vremenska napoved, smo turo morali 

prestaviti za en dan, ki je bil ravno praznični 15. avgust, tako da je bila gneča v 

Logarski dolini več kot pričakovana. Zjutraj smo si prav na hitro privoščili zajtrk in se s 
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kombijem odpeljali do izhodišča – parkirišče 

pod Kočo pod slapom Rinka. Luka se je kot 

vodja izleta odločil zaobiti turistično pot, zato 

se vzpon pričel po dobro shojeni lovski poti 

skozi gozd. Kazal se je lep dan, zato smo po 

počitku vzpon več ali manj vsi nadaljevali v 

kratkih rokavih. Pot nas je pripeljala dokaj 

visoko na razgledni travnik in naprej po grušču 

mimo spominskega obeležja nesreče gorskih 

reševalcev v Turskem žlebu. Naša pot se je na 

odcepu nadaljevala naprej po dolini, ki je bila 

vedno ožja in porasla z rušjem. Ob prečenju 

melišča nas je prijetno presenetil tudi sneg, 

katerega smo vsi uspešno prečili. Prispeli smo 

pod strmo steno, pot pa se je začela vzpenjati 

v desno, tako da je vmes bilo treba tudi malo 

poplezati. Prispeli smo na razcep, ki je desno peljal proti Mrzli gori (nanjo so se isti 

dan povzpeli starejši udeleženci skupaj z mladinci in izkušenejšimi vodniki), mi pa 

smo jo krenili naravnost ter prispeli do Savinjskega sedla in državne meje Slovenija-

Avstrija. Hojo smo kar nekaj časa nadaljevali po avstrijski strani. Pot se je najprej 

rahlo spuščala, potem pa je sledil rahel prečen vzpon po melišču na Jezersko sedlo 

od koder se je že videl naš končni cilj. Hojo smo nadaljevali po grebenski poti in po 

cca. 10 minutah prispeli na vrh. Skozi celoten vzpon nas je prijetno grel sonček, ko 

pa smo se na travniku pod vrhom lotili malice, na je prav neprijazno presenetil oblak 

in veter, tako da smo si prav na hitro morali nadeti kape in se konkretno obleči. 

Počakali smo še Jasno in Roka, ki sta imela skozi celoten vzpon malo bolj počasen 

tempo, ter se odpravili po isti poti nazaj. Pri sestopu smo ob pogledu na Mrzlo goro 

ozli še naše »tastarejše«, mi pa smo jo ucvrli proti dolini. Ko smo prispeli do travnika 

pri Domu na Okrešlju, je bil pogled na vso množico ljudi pričakovan, zato smo se 

odločili kar se je da urno sestopiti v dolino. Ni šlo vse po načrtu, saj se je po turistični 

poti na Okrešelj ljudi kar trlo. V tej množici smo dohiteli tudi naše najmlajše, ki so ta 

isti dan imeli svojo odpravo do Doma na Okrešlju, vse skupaj pa so nas kljub najbolj 

zahtevni turi dneva dohiteli najstarejši. Tako smo se nekateri peš, drugi pa s 

kombijem prebili do našega tabora, kjer nas je že čakalo zasluženo kosilo. 

Kot sem povedala že na začetku, sem do zdaj vedno bila spremljevalka mlajše 

skupine, vendar moram priznati, da sem več kot zadovoljna, da sem se tokrat 

odločila drugače. Najprej me je bilo malo strah, da tempo slučajno ne bo prehiter, 

vendar je ta strah hitro minil, saj je bil tempo ravno pravšnji za normalno hojo in 

uživanje v vseh lepotah naših gora. Sedaj vem da zmorem, tako da se bom z 

veseljem še kdaj odločila za spremstvo srednje skupine.  

 

Maja Pirc 
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Tura na Zabrložnico 

 

Zjutraj ob 7.50 smo vstali. 

Pripravili smo nahrbtnik in pojedli 

zajtrk. Po strugi smo se odpravili 

na izhodišče. Pot je bila zelo 

strma, ker je bila lovska. Prvič 

smo se ustavili pod skalo. Tam 

smo pili in jedli čokolado. Šli smo 

bolj počasi. Prišli smo do lovske 

koče. Tam smo se vpisali v knjigo. 

Jedli smo borovnice. Našli smo 

tudi kameno sol. Ko smo pojedli 

borovnice smo šli do vrha. Tam 

smo pojedli malico. Jedli smo pašteto, topljeni sir, mesni narezek, tuno in kruh. V 

dolino smo se vrnili po drugi strani. Prišli smo v tabor in pojedli kosilo. 

 

Domen Valentin Mestek, 10 let 

 

 

Tura na Okrešelj 
 

To jutro smo se nekateri zdramili že ob zgodnjem odhajanju starejših skupin na turo, 

a na srečo smo najmlajši lahko še za kakšno uro zaprli oči.  Naša budilka je 

»zvonila« zadnja in ob 7:00 smo zaslišali Davida, ki je bil tisti dan vodja ture: 

»Vstajaanjeeeeee!« Počasi smo prilezli iz spalk ter se oblečeni in obuti zbrali na 

zajtrku. Marmelada nam je dala potrebno energijo za začetek poti. Hoditi smo začeli 

po makadamski cesti in kmalu zavili na pot, ki je peljala čez travnik. Med 

opazovanjem  s soncem obsijanih okoliških vrhov, sta nas prekinila dva osla, ki sta 

nam tekla nasproti in nas glasno pozdravljala. Ustavila sta se pred nami, nas 

dodobra premerila s pogledom in nato 

odločila, da nas spustita mimo. Hojo 

smo nadaljevali po lepi gozdni poti in 

kmalu dosegli naš prvi cilj – slap Rinko 

in Orlovo gnezdo. David je zaskrbljeno 

gledal na uro, nato pa nas zbral skupaj 

in nam sporočil, da močno zaostajamo 

za planom. Dogovorili smo se, da 

bomo malo pospešili in nadaljevali 

našo pot proti končnemu cilju – koči 

na Okrešlju. Pot je bila zelo zanimiva, 
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večkrat smo prečkali vodo, se vzpenjali po stopnicah in se morali držati za jeklenice. 

Ker je bil praznik, je bila ta dan pot na Okrešelj zelo obljudena. Hodili smo praktično v 

koloni in se ves čas ogibali ljudem, ki so nam hodili nasproti, med tem pa slišali 

marsikatero pohvalo, kako smo pridni, kar nam je dajalo še dodaten zagon in 

spodbudo. Ko smo prišli na vrh,  je bil najprej čas za malico, potem smo hitro skočili 

še v kočo po spominke in že je bil čas, da se vrnemo nazaj v dolino. Po poti navzdol 

sta nas dohiteli tudi obe starejši skupini, tako da smo kar skupaj zaključili pot do 

tabora. V taboru nas je že čakalo kosilo, potem pa smo si prijetno utrujeni privoščili 

počitek. Na analizi ture smo zaključili, da je izlet odlično uspel. Planinski dnevniki so 

postali bogatejši za še en žig ter lepe risbice, udeleženci pa za nove izkušnje na 

planinskih poteh. 

 

Polja Pretnar 

 

 

Izlet v Matkov kot 

 

Zgodaj smo vstali, pojedli zajtrk, pripravili opremo in se s kombijem odpeljali do 

začetka poti. Hodili smo in videli veliko zanimivosti. Videli smo tri lepe metulje, dve 

veliki kobilici in eno žabico. Eden izmed metuljev je bil velik kot pol moje dlani. Bil je 

oranžne barve s črnimi pikami. Tam je bila majhna hišica. Tam smo malicali. Odšli 

smo do razvalin kamenja. Tam smo poskusili plezati. Šlo nam je zelo dobro. Na poti 

nazaj sem videl in ujel martinčka. Videl sem tudi mlado odraslo srno. 

 

Jure Štular, 8 let           

Jure Jure 
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Kons: Vzpon 

 

Logarska dolina; 

Planina; 

Mogočni macesen; 

Kitajska propada; 

Gozdni požar; 

Evropa propada; 

Imigracija temnopoltih; 

Kongo na vzponu; 

Vinko v kuhinji; 

Miha v mreži; 

Vstopnina; 

Anarhija spet zavlada; 

Velik golob; 

Puhasti oblaki; 

Osvojili smo vrh; 

Juhuhu 

Kons: Sestop 

 

Žulj; 

Utrujenost; 

Žulj raste; 

Oblaki se nabirajo; 

Pok!; 

Rooney nestrpen; 

Auč; 

Messi krade; 

Jan Plestenjak v hotkicah; 

Ponor; 

Pavza; 

Kapitalizem; 

Omama; 

Deževnik v dilemi; 

Smrekina lasulja; 

Štruklji so na mizi; 

Njam, njam, njam 

 

Martin Ožbej Flerin Maver in Klemen Gnidovec, 15 let 

 

 

Tabor v Logarski dolini 

 

Avgusta sem bil s planinci  na taboru v Logarski dolini. V šotoru sem spal z Juretom. 

Igrali smo karte, hodili do slapa Rinka. Peli smo in plesali in se pogovarjali. Kuhar 

Vinko je dobro kuhal. Na taboru je bilo lepo. Spet bi rad šel. 

 

Maksimiljan Vasilij Trpin, 7 let 

 

 

Nekaj o taboru  

 

Na tem taboru sem nadgradila svoje znanje, spoznala nekaj novih prijateljev is se 

zelo zabavala. Naučila sem se taroka - igre s kartami. Sedaj ga obvladam v celoti. 

 

Klara Mestek, 14 let 
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Spanje v šotoru 

 

Spanje v šotoru je na splošno zabavno, 

tudi, če si ga moraš deliti s svojim bratom. 

Ko se zvečer neverjetno ohladi, komaj 

čakaš, da zlezeš v šotor in se skriješ v 

topol spalko. Spanec je miren, razen če 

kateri od tabornih sitnežev prekorači mejo 

in se dere kot žival Tko da, šotori so ful 

fajn!   

   Kaja Peršolja, 14 let 

 

 

Zadnji dan in zadnja noč 

 

Srednja skupina se je prva vrnila v tabor. Prvi smo si izborili tuš zato smo imeli za 

kanček toplejšo vodo, kot ostali dve skupini. V šotorih je bila peklenska vročina, zato 

smo zasedli vse viseče mreže, ki so bile na voljo.  

Dan se je prevesil v večer. Nekemu fantu smo v šotor stresli žaganje in mu spalko 

napolnili z koprivami. Malo smo bili okarani, a kaj zato, važno je da je bilo zabavno. 

Zbrali smo se pri ognju, ter si izmenjali mnenja o celotnem poteku tabora. Izvedeli 

smo, kdo je bil naš skriti prijatelj, ga pokritizirali ali  pohvalili.  

Nato je napočil trenutek, katerega smo se vsi potihoma veselili in malce tudi bali. 

Obiskal nas je norček, ki je krstil vse tiste prve črve v vseh pomenih. Prvi je bi vodja 

tabora Luka. Od vsakega udeleženca je dobil eno čez rit, nekateri so si res dali 

duška. Nato so sledili mladinci in udeleženci tabora.  

Luka nam je povedal katerih norčij ne smemo početi in nam zaželel lahko noč. A to je 

bilo zaman, saj ni šel nihče spat. Podili smo se po taboru, se igrali v šotorih, kovali 

smo razne načrte, ki smo jih kasneje zavrgli, zaradi navodil Luke. Spekli smo si 

hrenovke, jajca, kruh. Družba desetih se nas je stlačila v en šotor. Igrali smo nekaj 

iger in skoraj zraven zaspali.   Nekateri smo šli spat okoli treh. Nagajivi fantje so pred 

šotor punc zložili celo grmado polen.  

Nekaj vztrajnih fantov je prebedelo celo noč, a so bili zjutraj vsi poklapani in so 

zaspali. To jutro je bilo vstajanje malo kasneje, a ne kaj dosti. Počasi smo začeli 

pospravljati šotore. Okoli dvanajstih so začeli prihajati prvi starši.  

 

Klara Mestek, 14 let 
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Kvartopirci v taboru 

 

V taboru se zmeraj več opaža navdušenost 

nad igrami kot so: tarok, stres, remi, vojna, 

enka in druge. Ampak, ali so karte smisel 

življenja, če se nekateri pri njih sprejo, užalijo 

ali podobno, po drugi strani pa se večina ob 

kartah sprošča in zabava.   

          Avtor neznan 

 

 

 

Če bi bila jaz vodja tabora  

 

Tabor bi bil popolnoma enako postavljen. Dodala bi še en tuš, saj smo se pod enim 

komaj vsi zvrstili. Skupine bi uredila po starosti. Želela bi si možnosti, da bi lahko 

pomagali v kuhinji. Prej bi hodili spat in zadnji večer bi bilo dovoljeno mazanje s 

pastami in prestavljanje spečih oseb iz šotora nekaj drugam.  

 

Klara Mestek, 14 let 

 

 

Zgodbica o družini Kovač 

 

Nekje blizu Ljubljane v trisobnem stanovanju je bivala družina. Bila je nadvse 

športna. Mama je na vse zgodaj zjutraj tekla nekaj 10 km, 18-letni sin je zmagal na 

vsakem maratonu, 25-letni sin je igral košarko, 12-letna hči pa je trenirala gimnastiko, 

oče pa … Oče pa ni bil ravno športen. Sam je šel v kuhinjo po čips, to je to  

Nekega dne je bil sam doma in listal revijo in jedel pico. Razmišljal je o tem, da bi 

začel športati. Takoj je vstal, da je parket kar zaškripal. Oblekel je ženino tekaško 

opremo in stekel po stopnicah na cesto. Po prvih desetih minutah se je zavedel, da 

so ga vsi pogledali. To je počel vsak dan, 5 mesecev in že je bila sprememba vidna. 

5 mesecev nazaj je bil širok 1m in 6cm, težak pa 95 kg. Zdaj pa je meril 20cm, težak 

pa je bil 59 kg. Postal je zgled mnogih moških. 

 

Manca Kraševec, 11 let 
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Nor tabor 

 

Nekega dne je živel človek, ki je bil zelo športen. Vsak dan je pretekel 20 km in 

prehodil 30 km. Odločil se je, da bo odšel na Triglav. Hodil je in hodil tik pod vrhom 

pa je padel. Ležal je na tleh in iz rukzaka vzel telefon. Poklical je reševalce, ki so ga 

rešili in odšel je v bolnico, kjer so preiskave pokazale, da ima zlomljeno nogo. Čez 

dve leti je odšel na planinski tabor v Bovcu. Že prvo noč je nekaj hodilo po taboru in 

bilo ga je zelo strah. Drugi dan so odšli na škrlatico z avtobusom. Vrnili so se zelo 

utrujeni in zopet je ponoči nekaj hodilo. Potem se je zavedel da ga straši njegov 

sostanovalec. 

 

Avtor neznan 

 

 

MISELNE IGRE 

 

Uganke 

 

☺ Kakšna jama je ta, če luknje sploh ne pozna? (Klemenča jama) 

☺ Kateri hrib je ta, ki strele lovi? (Strelovec) 

☺ Ob njegovem žametnem glasu in njegovem moškem stasu, vsaka ženska si želi, 

da z njim vsaj eno noč preživi. (Jan Plestenjak) 

☺ Z oslički si seno deli, pašnik svoj pa s kozami. (Poni) 

 

Avtor neznan 
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ZA KONEC 

 

Na koncu bi se radi zahvalili vsem udeležencem: Brez vas tabora ne bi bilo! Iz srca 

hvala za udeležbo in za vaš prispevek dobre volje. 

 

Tekom tabora je nastalo lepo število fotografij, ki si jih lahko ogledate in prenesete na 

naslednji povezavi: http://galerija.pdd.si/ 

 

 

Ste se tudi vi imeli lepo z nami? Pridružite se nam lahko spet naslednje leto, vmes pa 

vas bomo veseli tudi na mesečnih izletih! 

 

Seznam izletov do konca šolskega leta 2013/2014: 

 

☺ 21. december – izlet v neznano 

☺ 18. januar – obhodnica Od klopce do klopce 

☺ 8. februar – Pokljuka 

☺ 22. marec – orientacijski izlet 

☺ 19. april – Lovrenška jezera 

☺ 24. maj – Prevala 

☺ 14. junij – morski izlet                                                                                            

Planinska tabora: 

☺ 26. – 29. junij – mali tabor na Mali planini 

☺ 9. – 16. avgust – Gorniški tabor 

Pomembno: V primeru polne zasedenosti tabora imajo pri prijavi prednost otroci, ki 

so redno obiskovali mesečne izlete!  

 

 

Članarina za leto 2014:  



 

 

 


