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PLANINSKI  TABOR  » PODVOLOVLJEK  2012 » 
 

PD Celje – Matica je že dvanajsto leto organizirala  planinski tabor v sodelovanju Savinjskega MDO-ja. 
Mladi planinci se vsako leto za teden dni, v času počitnic odpravijo v različne gorske doline (Dovje, 
Kamniška Bistrica, Lokve, Bistra, Drežniške Ravne, Medvodje, Podpeca). Letošnji taborni prostor je bil 
v eni najbolj divjih in najmanj obiskanih dolin, pod vrhovi  Kamniško-Savinjskih Alp. Dolina 
Podvolovljek je zavarovana  kot ornitološki rezervat, skozi katero se vije reka Lučnica. Opravili smo 
ture po označenih, pa tudi po neoznačenih poteh (Velika planina, Rogatec, Lepenatka, Korošica z 
Ojstrico in Lučkim dedcem …) ter si pogledali nekatere lepote odmaknjene podalpske doline. Kadar  
nismo hodili po gorskih poteh smo ustvarjali v planinskih delavnicah, se seznanjali z orientacijo, 
izvedli orientacijski pohod v bližnji okolici, spoznavali planinske vozle, se preizkusili po » progi 
preživetja «, se smejali ob športnih in družabnih igrah.  Seznanili smo se tudi z gorsko reševalno 
službo in reševalnim psom. V sredini tedna smo se podali v Dolino Avantur, kjer smo se spuščali po 
reki Savinji z raftom, preizkusili kajak, plezali po umetni steni ter si v Solčavi ogledali Center Rinka. Ob 
večerih smo se zabavali ob tabornem ognju. Za zaključek so mladi planinci ponovno pripravili              
»tapravo planinsko poroko«.  

Planinski tabor je učilnica, v kateri se na prijeten, vznemirljiv in poučen način učimo obnašanja, 
pridobivamo navade, ki jih nato prenašamo v vsakdanje življenje. Tabora se je udeležilo 40 mladih 
planincev različnih celjskih osnovnih šol: OŠ Frana Roša, II. OŠ, III. OŠ, OŠ Hudinja, I.OŠ in OŠ 
Ljubečna. 

Vonj po šotorskem platnu, preprostost bivanja v naravi in z njo tisti znani občutek svobode, ki se 
najbolj izrazito pojavi proti koncu taborjenja: ti in podobni občutki so verjetno ostali v spominu 
vsakomur, ki je kdaj okusil radosti bivanja pod šotorom. In če so ostali v spominu, so to gotovo lepi 
spomini, povezani s pozitivno izkušnjo. Človek rad deli lepe izkušnje s prijaznimi, prijetnimi vodniki, 
medicinsko sestro, kuharjem, mentoricami, spremljevalci in mladinskima voditeljema, ki so 
pripravljeni prostovoljno sodelovati in biti dober zgled mladim planincem. Dobro vzdušje med vsemi 
udeleženci tabora letos je obogatilo še lepo, sončno vreme. 

Tatjana Vodeb      

 

» Eden uspešnejših taborov « 

Tako smo soglasno ob zaključku tabora sklenil vsi, ki mo sodelovali pri organizaciji in izvedbi tabora 
mladih planincev PD Celje-Matica. Tabor je bil postavljen na pašni terasi pred vstopom v dolino Lučke 
Bele, objet z dvema potokoma, že omenjeno Lučko Belo in Brložnico. Po tehnični plati je taborni 
prostor omogočal vse kar je potrebno za tovrstni način preživljanja prostega časa: smiselna 
razporeditev šotorov za spanje, pripravo hrane in jedilnico, postavitev umivalnice s toplo vodo, 
postavitev sanitarij, dovolj prostora za igro, prostor za večere ob tabornem ognju, itd. Pitno vodo 
nam je iz svojega vodovoda zagotovila bližnja kmetija, po želji pa tudi sveže mleko in domač kruh.                                                                                                                   
Kraj bivanja nam je omogočal številne krajše izlete, pristope za daljše ture ter obisk ustanov in točk za 
spoznavanje področnih zanimivosti in kulturne dediščine. Nekaj od tega smo vključili v program in to 
tudi uresničili. Prav  tako ni bilo težav z nabavo, saj nam je to omogočil bližnji kraj Luče.                                                     
Zahvaljujoč lepemu in toplemu vremenu (za razliko od lani) ter bližini osvežujočega hladu iz potokov, 
nam je bilo bivanje res prijetno, k temu pa ne smem pozabiti topline in preprostosti tamkajšnjih ljudi. 

Nasvidenje spet prihodnje leto !                                        
Gregor Majer 
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POROČILO  TUR 
CELODNEVNI PLANINSKI POHOD NA MALO PLANINO, 1530 M      NEDELJA, 29.07.2012 
 
V nedeljo smo se odpravili na celodnevni planinski pohod na obrobje zakrasele planote, Velike 
planine. Pohod smo začeli pri kmetiji Mlinar, od koder smo se podali po markirani planinski poti, 
najprej po cesti do kmetije Selišnik; nato pa strmo po gozdu z zmernim tempom pridobivali na 
nadmorski višini. Od dosežene Planine Marjanine njive, na višini 1220 metrov, smo nadaljevali na rob 
Gojške planine, ter se povzpeli do Male planine, na višino 1530 metrov; le-tu smo imeli ob malici 
daljši postanek. Ob prijetnem jasnem vremenu tega dne, smo se po isti poti vrnili nazaj v dolino 
Podvolovljek. 
Posebnosti: en udeleženec je imel težave z bolečinami v gležnju; na pohodu so se nam pridružili starši 
dveh udeležencev. 
Število udeležencev: 39 otrok in vodniki s spremljevalci. 
Čas hoje: skupaj cca 5 ur  
Petra Gregorc, VPZS 
 
LEPENAKA (1425)   TOREK, 31. 7. 2012 

Po razgibavanju, zajtrku in pripravi nahrbtnikov smo se s kombiji odpeljali do izhodišča za slap Cuc. 
Pot nas je vodila po markirani poti ves čas ob slapu Cucu, po gozdu do Kala. Po daljšem počitku na 
Kalu pri lovskem domu, smo se odpravili na Lepenatko. Nato smo po grebenu sestopili v 
Podvolovljek. Ko smo prišli na cesto, so po nas prišli s kombiji.  
Tura je potekala ob lepem, sončnem vremenu brez posebnosti.  
Število udeležence: 23 otrok, 3 pripravniki za mladinskega voditelja in 5 odraslih. 
Aleš  Apotekar, VPZS 
 
VELIKI ROGATEC (1557)   TOREK, 31.7.2012 
 
Po vstajanju in jutranjih obveznostih, smo se odpeljali do izhodišča poti. Naskok na to izredno 
razgledno goro smo načrtovali po zahodni strani iz Podvolovljeka. Najprej zlagoma, nato pa strmo 
navzgor ob Rogačnikovem grabnu nas je vodila pot proti sedlu Kal. Strmina je popustila pri krajevni 
zanimivosti, Riherski jelki, na približno 1100m, kjer smo imeli postanek.                                                 
Naslednji  večji postanek pred vrhom je bil pri bivaku na sedlu Kal(1285). Od tam smo delno prehodili, 
delno pa preplezali ostri južni greben do vrha. Zahtevnost tega dela poti je velika ravno zaradi 
nevarovanega in mestoma zelo izpostavljenega grebena. Sestopili smo po vzhodnem pobočju in se ob 
vznožju gore vrnili na sedlo Kal, se usmerili jugovzhodno proti Malemu Rogatcu ter poiskali gozdno 
cesto na kateri nas je pričakal prevoz do tabora. 
Tura je potekala brez posebnosti, vreme lepo in stabilno.                                                                                         
Število udeležencev: 13 otrok in 5 spremljevalcev. 
Gregor Majer, VPZS 
 
LUČKI DEDEC (2023) ČETRTEK, 2. 8. 2012 
 
Zjutraj, po dobrem zajtrku, smo si pripravili nahrbtnike za dvodnevno turo. S kombiji smo se nato 
odpeljali na planino Podvežak. Peš smo krenili po pastirski poti do sedla in nato na Lastovko. Pot smo 
nadaljevali po brezpotju in grebenu na Desko. Pri planini Vodotočnik smo imeli daljši postanek z 
malico. Naro smo odšli do sedeljca, kjer se nemarkirana pot odcepi na Lučki Dedec. Ves čas so nas 
spremljali in nam kazali pot kamniti možiclji. Po eni uri smo prišli na vrh. Sledil je planinski krst, 
počitek z malico in nato spust na Korošico. V koči smo se  pripravili na pozno kosilo in spanje v koči. 
Naslednji dan smo se skupaj s starejšo skupino vračali v tabor preko Šibja. 
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Vreme je bilo lepo, sončno.       
                                                                     
Število udeležencev: 24 otrok, 3 pripravniki za mladinskega voditelja in 5 odraslih. 
Aleš Apotekar, VPZS 
 
OJSTRICA(2350)      ČETRTEK, 2.8.2012 

Zjutraj smo se v enaki sestavi kot na Vel. Rogatec, odpeljali do parkirišča pod planino Podvežak.  Tam 
smo se usmerili po markirani poti, ki vodi na Korošico. Kmalu za tem, ko smo zapustili gozdnato 
pokrajino, smo skrenili levo iz glavne poti in poiskali prelaz med Tolstim Vrhom (1986) ter 
Desko(1970). Privoščili smo si krajši počitek v popolnem miru in prekrasni panorami. V nadaljevanju 
nas je pot peljala navzdol mimo pl. Vodotočnik, nato zlagoma desno čez Prag v visokogorsko kotanjo 
Korošico (1800) s planinsko postojanko Kocbekov dom. Po daljšem počitku  z malico smo bili 
pripravljeni za vzpon na vrh Ojstrice.  Ker je bil načrt, da na Korošici prespimo, smo odložili odvečne 
stvari in se opremljeni z dovolj tekočine, zaščito pred soncem in ostalo opremo, napotili proti vrhu. 
Malo za prvim odcepom proti Škarjam smo si nadeli čelade in nato po slabi uri in pol dosegli vrh. 
Sestop je potekal po smeri pristopa, na koči pa smo se združili z našo drugo skupino, ki je sestopila iz 
sosednjega Lučkega Dedca in pri zasluženem poznem kosilu izmenjali vtise. 

Posebnost ture je bila ta, da nam je »uspelo« spregledati« enega fanta, ki je pozabil obuti planinske 
čevlje.  »Odkrili« smo ga takoj na začetku, na pl. Podvežak, rešitev pa je bila v tem, da smo ga lahko 
pustili pri drugi skupini, ki se je namenila preko Lastovca na Lučki Dedec in Korošico. Prvi izmed njih  
so se že zbirali na parkirišču, zadnjim pa smo uspeli sporočiti v tabor, da so prinesli fantu čevlje.  
Število udeležencev: 12 otrok in 5 spremljevalcev.            

DODATEK 

Naj povem, da smo se na obeh turah iz vrhov razgledali po okolici, spoznavali in poimenovali vrhove 
in kraje ter izvedli planinski krst. Večer v koči je bil kratek; otroci so se po kratki družabnosti 
razporedili po sobah in utrujeni kmalu zaspali. 

Srečno in nasvidenje do naslednjega podviga! 

Gregor Majer,  VPZS 
 
KOROŠICA (1808 M) – TABORNI PROSTOR          PETEK, 03.08.2012 
Po napornem četrtkovem pohodu na Ojstrico in Lučkega dedca smo se dobro naspani in spočiti 
prebudili v čudovito jutro v Kocbekovem domu na Korošici. Po obilnem zajtrku smo pospravili stvari 
in se pripravili na pohod ter vrnitev v taborni prostor. Ob pol devetih zjutraj smo se vsi skupaj 
(skupina A in B) napotili na pot v dolino Lučke Bele. Številčna kolona otrok in spremljevalcev se je vila 
po poti mimo Lučkega Dedca čez sedlo Prag (1910 m) do razpotja, kjer desno vodi pot proti 
Presedljaju in Kamniški Beli, mi pa smo zavili levo v smeri Vodotočnika. Kaj kmalu nas opomni 
markacija in smerna puščica, da moramo zaviti desno proti Lučam oz. Lučki Beli, kjer nas je pot vodila 
skozi gosto ruševje mimo potoka vse do travne uravnave Stare Stale, kjer smo si privoščili daljšo 
pavzo in malico. Pot nadaljujemo po lepo markirani in nekoliko strmejši poti čez Grofov Stant vse 
dokler ne prispemo do ceste Za loncem. Čakalo nas je še petnajst minut hoje do Žegnanega studenca, 
kjer smo počakali na prevoz in se s kombiji zvozili v taborni prostor, kamor smo prispeli ob eni uri 
popoldan na zasluženo kosilo. 
Št. udeležencev: 36 otrok, 6 spremljevalcev in 4 vodniki. 
Čas hoje: 4h. 
SREČNO! 

 Gregor Götz, VPZS 
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VTISI Z OBEH PERSPEKTIV: 

 
 Sem Filip Litera in sem letos na taboru prvič sodeloval kot član vodstva. Planinski tabor sem 
obiskoval že od malih nog in lahko rečem, da je bil zame vedno zanimivo doživetje. Za to je bila 
zaslužna odlična družba, tako vrstnikov kot voditeljev. Tudi letošnji tabor si bom zapomnil kot super 
izkušnjo. Ko me je kakšna dva tedna pred odhodom mentorica Barbara vprašala, če bi se letos 
pridružil vodstvu, sem sicer sprva omahoval, vendar sem kmalu uvidel, da bi storil veliko napako, če 
ne bi izkoristil te priložnosti. Barbari sem rekel: ''Dobro, grem zraven.'' In tako se je vse skupaj pričelo. 
Sprva sem se spraševal, če me bodo otroci sprejeli, če bom resnično enakovreden član kolektiva, če 
bom sploh za kakšno rabo. Nemudoma ob prihodu v tabor sem ugotovil, so bile te skrbi popolnoma 
nepotrebne. Otroci so bili izredno prijazni in zabavni, s starejšimi voditelji sem obujal spomine na 
pretekle tabore, različnega dela in nalog (od postavljanja tabornega ognja do branja večernih pravljic) 
pa mi tudi ni primanjkovalo. Tako, da je ta tabor zame minil še preden bi si želel, da mine. Pogrešal 
bom igranje in pogovore z otroki, humor in zgodbe voditeljev, kuharjeve jedi, dolge pohode, visoke 
gore in prelep Podvolovljek. Če me vprašate, ali bi vse to še enkrat ponovil, bi vam kot iz topa izstrelil: 
''Seveda!''  

Filip Litera 
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SEZNAM VODSTVA  

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

  

Tatjana 
Vodeb, vodja 
tabora 

Gregor Majer, 
tehnični vodja  
in vodnik 

Aleš Apotekar, 
vodnik 

Gregor Götz, 
vodnik  

Albin 
Apotekar, 
hišnik 

Ana Marija 
Langeršek, 
mentorica 

Suzana 
Jevševar, 
medicinska 
sestra 

Blaž Jošt, 
kuhar 

Barbara 
Fidler, 
mentorica 

Lili Majer, 
spremljevalka 

Petra 
Gregorc, 
vodnica 

Filip Litera,  
spremljevalec 

Aljaž Majer, 
spremljevalec 

Boštjan 
Koštomaj, 
spremljevalec 

Borut 
Odlazek, 
spremljevalec 
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SEZNAM OTROK: 

 

Bobnar Aljaž Bezgovšek Tadej Čater Lovro 
Čoklc Aleks Dimec Iva Flander David 
Guštin Eva Guštin Gal Hedžet kostanjšek Žan 
Hohnjec Luka Jekl Rok Kalamiza Tim 
Kolar Klemen Kovačič Gregor Kračun aleks 
Lamper Alen Lamper Anej Litera Enej 
Majer Ajda Majcen Jaka Mastnak Eva 
Milanez Tim Ocvirk Nejc Pavič Andraž 
Mulej Nathan Pilko Matija Pirš Sven 
Perc Nejc Povše Alenka Primožič Gašper 
Podjed Hana Rajšter Nika Razgoršek Nika 
Primožič Jakob Rojc Svit Romih Gregor                    
Razgoršek Nina Širovnik Sven Višnar Domen 
Šarlah Nejc   
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PROGRAM:  Planinski Tabor PODVOLOVLJEK 2012 
 
 
Sobota, 28. 7. 2012 

 prihod v tabor ob12. uri 
 namestitev udeležencev in vodstva 
 predstavitev udeležencev, medsebojno spoznavanje, red v taboru, sestavljanje skupin – ime 

skupine 
 spoznavanje in ogled bližnje okolice tabora, orientacija in teme planinske šole 
 popoldanski pohod v okolico: Žagarski mlin  
 skupna analiza  
 športne aktivnosti (odbojka, nogomet, badminton…) 
 izdelovanje zastav, maskot za skupine 
 družabni večer ob tabornem ognju, predstavitev skupin 
 družabna igra Skriti prijatelj 
 pravljica za lahko noč 

 
Nedelja, 29. 7. 2012 

 jutranja telovadba 
 priprava nahrbtnikov in opreme 

   PLAN:   A in B skupina: pohod – celodnevni: Mala Planina, Velika Planina, Vetrnice 

 skupna analiza 
 popoldanske aktivnosti v taboru: urejanje dnevnikov, družabne igre, športne igre 
 GRS na obisku (oprema) 
 družabni večer ob tabornem ognju: tekmovanje za » naj glupo-čupo « 
 pravljica za lahko noč 

 
Ponedeljek, 30. 7. 2012 

 jutranja telovadba 
AKTIVNOSTI v taboru: 

 orientacija (v naravi, s pripomočki….), orientacijski pohod v okolici tabora 
 varstvo narave in prehrana v gorah 
 spoznavanje vozlov – praktično  
 pisanje planinskih dnevnikov in prispevkov za glasilo 
 ustvarjalna delavnica: glina – planinski čeveljček  
 peka jajc na aluminijasti foliji 
 GRS na obisku z reševalnim psom 
 športne igre (odbojka ali nogomet, balinanje, hoja s hoduljami.…)  

 družabni večer ob tabornem ognju, igre: kočija,…. 
 pravljica za lahko noč 
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Torek, 31. 7. 2012 

 jutranja telovadba 
 priprava nahrbtnikov, opreme…. 

   PLAN:   A skupina: pohod – celodnevni: Veliki Rogatec  
                  B skupina: Lepenatka 

 skupna analiza 
 proga preživetja (pripravijo vodniki v sodelovanju starejših otrok)   
 družabni večer ob tabornem ognju: Male sive celice 
 pravljica za lahko noč 

 
Sreda, 1. 8. 2012  

 jutranja telovadba 
 priprava nahrbtnikov in opreme 

DAN CIVILIZACIJE:  
 obisk turistične info točke v Solčavi RINKA 
 čolnarjenje in kopanje v Savinji: » Dolina avantur » 
 skupna analiza  
 športne igre, proga preživetja 
 družabni večer ob tabornem ognju (petje planinskih pesmi) 
 pravljica za lahko noč 

 
Četrtek, 2. 8. 2012  

 jutranja telovadba 
 priprava nahrbtnikov in opreme za dva dni 

 PLAN: AB skupina: celodnevni pohod: KOROŠICA:  
 A skupina: Ojstrica 
 B skupina: Lučki Dedec 

 skupna analiza, igre, pisanje planinskih dnevnikov, družabnost in spanje v koči - Kocbekov 
dom 
 

Petek, 3. 8. 2012 

 jutranja telovadba 
 priprava  nahrbtnikov  
 poldnevni pohod: A in B skupina: vračanje v tabor skozi Lučko Belo 
 skupna analiza  
 športne aktivnosti v taboru 
 priprava na zadnji večer v taboru – priprave na poroko 
 krst, podelitev pohval, krstnih listov in majic 
 družabni večer ob tabornem ognju: poroke 
 odkrivanje skritega prijatelja 

 
Sobota, 4. 8. 2012 

 jutranja telovadba 
 pospravljanje prtljage, urejanje tabora, pisanje prispevkov za glasilo, dnevnikov… 
 odhod domov ob 13. uri 

 
Vodja tabora: Tatjana Vodeb                                              Tehnični vodja tabora:Gregor Majer 
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PRISPEVKI MLADIH PLANINCEV 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žagarjev mlin 
Ob 17.00 smo se odpravili pogledat okolico tabora. Šli smo do 
mlina, ki je star že 290 let in še vedno melje. Odpravili smo se 
čez gozd in ko smo prišli v tabor, smo imeli večerjo.                                                                                                                                          
Gašper Primožič, 13 let 
 

PRIHOD V TABOR - sobota 
V soboto, 28. 7. 2012 smo okoli 12. ure prispeli v 
Podvolovljek, kjer se leto nahaja naš planinski tabor. 
Najprej smo pojedli kosilo, potem pa se namestili v 
šotore, po kratkem počitku pa smo se odpravili na 
ogled okolice. Sprehodili smo se po dolini, kjer smo 
si ogledali tudi star mlin, kasneje pa smo se 
odpravili še do bližnjega slapu. Potem pa se počasi 
odpravili nazaj v tabor. Naš prvi dan smo zaključili z 
večerjo in druženjem ob tabornem ognju.                                                                                                                    
Hana Podjed, 12 let    

Domen Višnar, 11 let 

Nathan Mulej, 11 let 

Tadej Bezgovšek, 9 let 
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IZLET NA VELIKO PLANINO - nedelja 
Danes smo se ob osmih s kombiji odpeljali do izhodišča našega 
izleta. Po strmem hribu smo se vzpenjali 3 ure. Na vrhu smo pojedli 
malico. Krava je hotela prežvečiti tudi nahrbtnik. Potem je sledila 
hoja navzdol. Nato smo šli s kombijem do tabora.                                                                                                                                                
Luka Hohnjec, 11 let 
 

Včeraj 29. 7. 2012 smo se odpravili na Veliko Planino. Zjutraj smo se zbudili ob 6.30, imeli 
smo jutranjo telovadbo, pojedli zajtrk nato pa se s kombiji odpeljal na izhodiščno mesto 

imenovano Marjanine njive. Do vrha smo hodili približno 3 ure. Na vrhu smo imeli 
malico: pašteto in kruh. Čez približno 1 uro smo se odpravili nazaj v dolino. Čez 2,5 ure 

smo bili v dolini pri kombijih, ki so nas odpeljali v tabor.                                                                                                                                                         
Sven Pirš, 12 let 

Zjutraj smo se zbudili že zelo 
zgodaj, saj smo šli na turo 
na Veliko Planino. Pripravili 
smo se,  pojedli zajtrk, ter se 
s kombiji odpeljali na 
izhodišče našega pohoda. Z 
dobrim tempom in kratkimi 
pavzami smo prišli na Veliko 
Planino v zelo hitrem času. 
Na vrhu smo pojedli malico, 
ter malo počivali. Čeprav so 
nam krave zelo nagajale in 
poskušale pojesti nahrbtnik, 
smo še vedno z zelo dobro 
voljo prišli nazaj do 
kombijev in se odpeljali do 
tabora.                                                                                                                                                   
Andraž Pavič, 13 let 
 

Eva Guštin, 8 let 

Nejc Perc, 13 let 

Nejc  Šarlah, 9 let 
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Zjutraj so nas zbudili ob 6.30. Imeli smo 
jutranjo telovadbo. Takoj za njo pa zajtrk. In 
takoj za tem smo  odšli z kombiji na 
Marijanine njive. Od tu se je pot zelo vlekla  
in zdelo se je kot, da nikoli ne bo konca. Toda 
na koncu smo le počasi prišli na vrh. Navzgor 
smo hodili kar 3 ure in 30 min. Ko smo bili na 
vrhu, so se krave zarotile proti nam.  Prišle so 
ter nam lizale majice in nahrbtnike. Potem 
smo po dolgem počitku, odšli v dolino. Pot 
navzdol je hitro minila in ko smo prišli v 
tabor, smo  bili vsi zelo veseli. Nato smo si šli 
»knajpat« noge v rečico, ki teče tu mimo. 
Nato je bilo kosilo, po tem pa smo igrali 
odbojko. Tako se je počasi končal naš dan.                                                                                                                                                   
Nina Razgoršek, 10 let 
 

Druženje ob tabornem ognju 
 
Ob tabornem ognju je zelo lepo. Prvo noč smo se igrali 
igrico skriti prijatelj. Igrali smo se tudi nekaj zelo zabavnih 
igric. Drugo noč pa smo se igrali »Glupo čupo«! Nekateri so 
si naredili zelo smešne frizure! Veliko smo peli.                                                                                                                                 
Nika Razgoršek, 9 let  
 

Alenka Povše, 13 let 

Nika Rajšter, 11 let 
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PONEDELJKOVE DELAVNICE 

V ponedeljek dopoldne smo imeli delavnice. Razdelili so nas v pet 
skupin in naša skupina je najprej odšla na delavnico, kjer smo se učili 
različnih vozlov. V naslednji delavnici smo pisali razglednice. Potem 
pa smo risali in pisali prispevke. Jaz sem narisal Žagarjev mlin. Po 
kosilu smo delali z glino. Ko smo do konca naredili glinene čevlje smo 
odšli na orientacijski pohod, ki je potekal blizu tabora.                                                                                                                                                    
Matija Pilko, 10 let 
 

Proga preživetja 
 
Proga preživetja je bila pre, pre nora. Ko sem začel na progi 
preživetja je bilo razburljivo. Začel sem, nikoli me ni vrglo. 
Tudi, ko sem prišel do blata sem se brez problemov vrgel 
vanj. Malo sem ga pojedel, ampak sem prišel na cilj. Čas sem 
imel 1 minuto in 24 sekund. Imel pa sem 4 kazenske točke. Bil 
sem četrti. Moja predstavitev mi je bila zelo všeč.      
 Alen Lamper, 12 let  
 

Alen Lamper, 12 let 

Aleks Kračun, 9 let 
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Proga preživetja 
V ponedeljek 30. 7. 2012 so naši vodiči in mentorji naredili progo preživetja. Popoldne smo 
najprej imeli delavnice: delanje čevljev, pisanje dnevnikov, učenje vozlov, orientacijski pohod 
in pisanje prispevkov. Po kosilu smo imeli progo preživetja. Najboljši čas je dosegel Boštjan 
Koštomaj (1:01).  Jaz pa sem dosegel drugi čas (1:09). Pri tabornem ognju sem dobil 
nagrado; orbit čigumije, Boštjan pa ni dobil nič . Spat smo šli ob 22.00.                                                                                                                                    
Gašper Primožič, 13 let  
 

Aleks Čoklc, 12 let 

Aljaž Bobnar, 9 let 

Jaka Majcen, 9 let 

Jakob Primožič, 7 let 
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VELIKI ROGATEC - torek 
 
V torek 31. 7. 2012 smo šli na Veliki Rogatec. Zbudili smo se ob  7.00 
in šli na jutranjo telovadbo. Po tem smo imeli zajtrk, po njem pa 
smo si pripravili nahrbtnike. Kmalu smo ugotovili, da bo A skupina 
šla na Veliki Rogatec, B skupina pa na Lepenatko. Jaz sem bil v 
skupini A. Šli smo na vrh Rogatca. Dobili smo malico in šli v kombije, 
do kmetije Ribor. Tam smo izstopili in šli na pot. Do Kala smo hodili 
2 uri in pol. Videli smo veliko skalo in se takoj veselili! Zakaj? Ker 
bomo plezali na njo. Pri koči smo pojedli malico, si nadeli čelade in 
šli na skalo. Pot je bila zelo strma, ampak nismo rabili vrvice. Ko smo 
prišli na vrh skale smo mislili, da je to konec, tod smo ugotovil, da je 
bil vrh na vrhu hriba. Po 10 minutah hoje smo prišli gor in  nekateri 
so pozvonili na zvonec. Tam so nas tudi krstili in po 15. minutah smo 
šli nazaj. Ko smo prišli do kombijev, smo se odpeljali v tabor.                                                                                                                                                   
Tim Milanez, 12 let 

Ko smo startali je bilo zelo naporno. Po tem smo imeli 6 pavz in 
smo prišli na cilj. Nato smo se obrnili in šli nazaj. Z mojim 
prijateljem Gregorjem sva se pogovarjala celo pot.                                                                                                                                                 
Sven  Širovnik, 10 let 
 

Zjutraj smo s zbudili in se oblekli. Odšli smo na jutranjo telovadbo. 
Po zajtrku smo odšli in Lepenatko. Veliko smo hodili. Videli smo 
zelo veliko gob. Malce preden smo prišli na vrh smo po malicali. 
Na vrhu je bil velik črn križ. Jaz, Sven in Gregor smo se podpisali, 
nato pa smo odšli. Ob tabornem ognju smo se imeli lepo.  Igrali 
smo Male sive celice. V prvem krogu smo se komaj prebili naprej, 
na koncu pa vendarle zmagali. Šli smo v postelje. Vodnik Gregor 
nam je prebral pravljico in odšli smo spat.                                                                                                                                                     
Lovro Čater, 10 let 

V torek 31. 7. 2012 smo imeli pohod na Veliki Rogatec. Zjutraj smo si 
lahko izbrali ali bom odšli na Veliki Rogatec ali na lažjo pot. Večina je 
izbrala lažjo pot. Nekateri smo tudi izbrali Veliki Rogatec. Po tem smo 
dobili čelade in malico. Ko smo se pripravili so po nas prišli kombiji. 
Odpeljali so nas do kmetije Rihar. Tako se je začela tri urna hoja do 
Kala. Med hojo  mo si pogledali 200 let staro jelko in našli  celo vrečko 
jurčkov  in dežnikaric. Na Kalu smo se ustavili pri bivaku in pojedli 
malico. Po malici smo si nadeli čelade in začeli plezati na Veliki Rogatec. 
Ko smo prispeli na vrh, smo bili krščeni in vsak je pozvonil in si nekaj 
zaželel. Po poti nazaj smo jedli maline. Ko smo prišli do ceste, so nas 
prišli iskat kombiji in nas peljali v tabor. Ta pohod mi je bil zelo všeč.                                                                                                                                               
Domen Višnar, 11 let 
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Na Lepenatki je bilo lepo. Pot do nje je bila zelo lepa, vodila 
nas je po gozdu. Hodili smo približno 3 ure gor in 2 uri dol. Šli 
smo čez sedlo, kjer smo  imeli malico, potem pa smo odšli še 
na Lepentko. Od tam smo šli po grebenu. Bilo je zelo fajn! 
Eva Mastnak, 10 let 

V  torek 31. 7. 2012 smo 
šli na Veliki Rogatec. Na 
začetku je bilo naporno, 
ko smo prišli do velike 
jelke, ki je stara 250 let je 
bila pot lažja. Hodili smo 
pol ure in prišli do 
planinske koče, tam smo 
pojedli malico. Evo! 
Začelo se je plezanje. 
Nadel sem si čelado in 
začel plezati. Plezali smo 
20 min. Prišli smo na vrh, 
vsak si je »štemplal« 
dnevnik in pozvonil na 
zvon v obliki križa. Spustili 
smo se v dolino, tam so 
nas čakali kombiji in 
odpeljali smo se v tabor.                                                                                                                                           
Nejc Ocvirk, 9 let 
 

Zjutraj so nas zbudili z pokrovkami. Ko smo se vstali in 
imeli jutranjo telovadbo, smo odšli na zajtrk, za 
katerega so bili kosmiči. Nato pa smo se s kombiji 
odpeljali proti Lepenatki. Počasi smo izstopili in začeli 
smo hoditi proti vrhu.  Prišli smo na Kal od katerega je 
le še 1 ura hoje. Po dolgi malici smo odšli naprej. Prišli 
smo na vrh  in kmalu smo odšli nazaj v dolino.                                                                                                                                              
Nina Razgoršek, 10 let 
 

Včeraj. 31. 7. 2012  smo že zgodaj vstali, pozajtrkovali in si pripravili nahrbtnike za 
celodnevni pohod. Razdelili smo se v dve skupini, prva skupina se je odpravila na 1557m 

visok Veliki Rogatec. Najprej smo se povzpeli na sedlo Kal, kjer smo imeli malico, potem pa 
smo si zaradi varnosti nadeli čelade. Pot smo nadaljevali po skalnati stezi in nato po dobri 

uri le osvojili Velik Rogatec. Na vrhu smo si odpočili in si ogledali lep razgled. Sestop je 
potekal brez večjih težav in kmalu smo prispeli do ceste, kjer so nas čakali vodniki, ki so nas 

odpeljali v tabor. Večer smo kot po navadi zaključili ob tabornem ognju.                                                                                                                                                   
Hana Podjed, 12 let 

Svit Rojc, 12 let 
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Danes smo se zbudili v hladno jutro. Po tem, ko smo pojedli zajtrk, smo 
se s kombiji odpravili v Luče, z namenom, da bi dan preživeli ob reki 
Savinji. Seveda pa to ni bilo vse! Peljali smo se s kajaki, raftali in plezali 
po plezalni steni pri Osnovni šoli v Lučah. Po vseh dejavnostih smo se še 
namakali v vodi. Nekateri so iz skal skakali v vodo, to pač ni bilo zame, saj 
je bilo precej hladno, brrr! Ob približno pol drugi uri smo imeli okusno 
kosilo. Zgodaj popoldan pa so se učitelji odločili, da se vrnemo v tabor in 
zapustimo ta lep kraj. Ko smo prišli, smo morali napisati prispevke. 
Pozneje  pa se je zgodilo… kaj pa vem, saj še sploh nismo prišli do tedaj!                                                                                                                                                    
Nika Rajšter, 11 let 
 

Danes smo odšli v dolino avantur ali po angleško advanture valley. Tam 
smo  plezali po plezalni steni, se vozili s kajaki, obiskali muzej in raftali. Med 
tem smo pojedli tudi zelo okusno kosilo, na koncu pa smo imeli tudi veliko 
prostega časa. Med prostim časom smo se kopali v hladni Savinji, ker pa je 
bila voda globoka so nekateri v vodo celo skakali. Bilo je zelo razburljivo.                                                                                                                                                        
Iva Dimec, 13 let 
 

 

KOPANJE, RAFTING, PLEZANJE, MUZEJ IN VOŽNJA S KANUJI 
– sreda 
 
Ob sedmih zjutraj smo se vsi veseli vstali, saj smo vedeli, da nas čaka lep in zabaven dan. 
Ob 8.00 smo prišli do Savinje ter se porazdelili v skupine, ter se vsi odpeljali do svoje 
dejavnosti. Naša  skupina je najprej šla v muzej. Tam smo si ogledali kratek film o Logarski 
dolini. Tam nam je gospa povedala še nekaj zanimivih stvari o obrti starih časov. Nato smo 
šli plezat. Na voljo smo imeli 3 stene. Lahko, srednjo in težko. Ko smo končali smo se vsi 
utrujeni odpravili nazaj do reke ter pojedli kosilo. Po kosilu smo se pripravili na rafting. Bilo 
bi super, če ne bi tolikokrat nasedli na dno reke Savinje. Ko smo prišli do točke kjer smo 
morali izstopiti, smo bili vsi žalostni, da je že konec. Potem pa smo morali čakati še na 
prevoz. Ko smo končno prišli nazaj smo se šli kopat ali pa se vozit s kanuji. Najprej sem 
hotel na kanu, ampak sem si premislil, ker smo imeli omejen prostor.  
Raje sem se šel kopat. Potapljal sem se do dna reke, ter nabiral kamne. Po nekaj urah 
zabave smo morali iti ven, ter se obleči. Le s težavo smo se oblekli, ter se s težavo spravili v 
kombi. Odpeljali smo se do tabora. V taboru smo pojedli večerjo in po družabnem večeru 
odšli spat. 
Klemen Kolar, 10 let 
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V sredo so nas zgodaj zbudili. Odpravili smo se  v  
Luče, kjer smo raftali, se vozili s kanuji, ogledali 
smo s muzej in skalo Iglo in plavali. Po napornem 
dnevu smo se odpravili nazaj v tabor.                                                                                                                                   
Tim Kalamiza, 12 let 
 

Gal Guštin, 11 let 

Gregor Romih, 10 let 

Gregor Kovačič, 11 let – Ogled filma v muzeju 

Anej Lamper, 9 let – Vožnja z raftom 
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Rok Jekl, 10 let 

Danes, 1. 8. 2012 smo se zgodaj zbudili, saj smo se morali 
pripraviti za plavanje. Po zajtrku smo si pripravili nahrbtnike 
in se odpravili k Savinji, kjer smo opravljali različne športe. 
Najprej smo se s kajaki odpravili po  reki, nato smo odšli v 
muzej, kjer smo si ogledali filmček o Soški dolini in nekaj 
starih kosti ter slik. Po muzeju smo se podali na plezalno 
steno ob šoli in za konec še na rafting. Po vseh teh športnih 
aktivnostih smo imeli še nekaj prostega časa za plavanje in 
sončenje. Ko smo prišli nazaj v tabor, smo se razpakirali in 
začeli počivati. 
Andraž Pavič, 13 let 

Danes 1. 8. 2012 smo odšli v 
Dolino avantur. Vstali smo se ob 
sedmih, odšli na telovadbo, nato 
pa na zajtrk. Ob osmih smo se s 
kombiji odpeljali v dolino 
avantur. Razdelili smo se v tri 
skupine. Nekateri smo plezali, 
nekateri so šli v muzej, nekateri 
pa so raftali. Te skupine so se 
menjale. Na koncu smo se z 
kombiji odpeljal nazaj v tabor. 
Sven Pirš, 12 let 
 

David Flander, 11 let 

Žan Hedžet Kostanjšek, 11 let 
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KOROŠICA: LUČKI DEDEC – četrtek in petek 
 
Danes zjutraj nismo imeli jutranje telovadbe. Počasi smo se začeli vzpenjati  proti 
Lučkemu dedcu. Zdelo se je, kot  da hribov nikoli ne bo konec. Končno je bila na vrsti 
dolga malica. Po dolgem počitku, smo nadaljevali pot do Lučkega Dedca. Težje je postalo, 
kot smo se začeli prebijati skozi ruševje. Kmalu smo prišli na vrh. In pred nami se je odprl 
prekrasen razgled. Na vrhu so nas krstili. Nato pa smo se odpravili nazaj. Na poti h koči na 
Korošici smo se otroci zadaj igrali igrice. Pot h koči je hitro minila, tam pa nas je čakalo 
super kosilo. Na koči smo se igrali igro s kartami: »osel«. Dan je hitro minil in odpravili 
smo se spat.  
Nina Razgoršek, 10 let 

Ojstrica 
V četrtek, 2. 8. 2012 smo si nahrbtnike pripravili za dvodnevni izlet na Ojstrico. 
Najprej smo pozajtrkovali, potem pa smo se s kombiji odpeljali do planine Podvežak, 
kjer smo se odpravili proti Korošici, do katere smo potrebovali 4 ure. Tam smo imeli 
malico, potem pa smo se odpravili proti 2350m visoki Ojstrici, po približno dveh urah 
pa smo osvojili vrh. Vrnili smo se do Kocbekovega doma na Korošici, kjer smo tudi 
prespali. Naslednji dan pa smo se odpravili nazaj proti dolini do katere smo prišli po 
štirih urah hoda. Po nas so prišli kombiji in nas nato odpeljali nazaj v tabor.                                                                                                                                                   
Hana Podjed, 12 let 
 

V četrtek, 2. 8. 2012 smo imeli zajtrk, nato pa smo se s kombiji odpeljali do planine 
Podvežak. Odpravili smo se proti Korošici, hodili pa smo približno 4 ure. Na koči smo 
imeli malico. Po njej pa smo se odpravili na Ojstrico, na katero smo hodili še dve uri. Na 
Ojstrici je bi zelo lep razgled. Pot nazaj do koče je bila zabavna, dol  smo hodili 1,5 ure. 
Na koči pa smo imeli kosilo. 
Gašper Primožič, 13 let 
 

Nejc Perc, 13 let 
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Prispevki v glasilu » Taborniški Hopla 11«  so avtorsko delo udeležencev tabora mladih planincev  
Podvolovljek 2012. 
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