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PLANINSKI TABOR MEDVODJE 2011 

 

Letošnje poletje smo z mladimi planinci že deseto leto teden dni preživeli pod platnenimi strehami. 
Od sobote, 23. julija do sobote, 30. julija smo aktivno preživeli pod vrhovi Karavank in Kamniško-
Savinjskih Alp, pod mogočnim masivom Košute. Taborni prostor je bil ob sotočju Tržiške Bistrice in 
Stegovniškega potoka. Od tod ime Medvodje.  

Tabora se je udeležilo 36 mladih planincev različnih celjskih osnovnih šol: OŠ Frana Roša, II. OŠ, III. 
OŠ, OŠ Hudinja, I. OŠ in OŠ Ljubečna. Za njihovo varnost so skrbeli vodniki, mentorici, medicinska 
sestra, spremljevalci in spremljevalke različnih planinskih skupin. Za dobro kuhinjo sta poskrbela naša 
kuharica Mira in kuhar Blaž. 

Nismo se dali dežju in nizkim temperaturam. Greli smo se ob tabornem ognju in s pohodi na Košutnik 
ob Stegovniškem potoku mimo Stegovniškega slapa. Najbolj korajžni so se podali na Stegovnik in 
Storžič. Vendar tudi mlajši niso od muh. Raziskovali smo brezpotja proti Planini Brsnini in Vetrnemu 
vrhu. Skupaj smo se podali na Kofce in osvojili Veliki vrh visok 2088 m. Za daljše ture smo poprosili za 
pomoč pri prevozu gasilca  g. Danila iz Jelendola in  lokalnega prevoznika z manjšimi avtobusi, saj 
običajni avtobus ne more skozi lepo Dolžanovo sotesko. Najbolj nam je hladne dni pogrel obisk 
pustolovskega parka na Bledu. Na vrh smučišča Straža nas je varno popeljala sedežnica, spust pa je bil  
z adrenalinsko vožnjo po poletnem sankališču. Obiskali smo tudi muzej v Dolini in si ogledali zbirko 
fosilov. Pot nas je vodila skozi Jelendol, kjer smo si ob obeležju prebrali zanimivosti kraja. 

Bilo je tudi obilo zabave z raznimi družabnimi igrami, petjem, pripovedovanju smešnic ob tabornem 
ognju, peko krompirja v žerjavici in športnimi igrami ter s  pravo » taborjado «. 

Taborjenje nam omogoča ponovno vrnitev k naravi, saj se življenje okoli nas odvija v vedno hitrejšem 
tempu, naš nagon pa nas vedno bolj vleče nazaj k prvobitnosti, kjer še ni bilo elektrike, 
računalnikov... Tabor vzpodbuja ustvarjalnost in nam nudi nešteto možnosti za raziskovanje. Če znaš 
opazovati, si nad naravo lahko vedno znova presenečen. Poleg tega pa so tabori lepa priložnost za 
različna spoznavanja in druženje z novimi ljudmi, kjer je prisotno prilagajanje in pomoč sočloveku. 
Teden je kar prehitro minil in morali smo se zopet za eno leto posloviti.  

 

Tatjana Vodeb 
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POROČILO  OPRAVLJENIH  TUR 
 
Pon. 25.7.2011 
STEGOVNIK 1684m 
 
Tura na Stegovnik iz Medvodja je brezpotje. 
Na pot smo se odpravili ob 7.30. Z zmernim tempom je bil vrh osvojen v slabih treh urah. 
Pot je tekla najprej po neokrnjenem gozdu ob potoku Stegovniku, strmina je naraščala vse do 
grebena med Malim Javornikom in Stegovnikom, kjer smo stopili na markirano pot. Ta nas je nadalje 
skozi naravni tunel v stranskem grebenu in po vršnem grebenu pripeljala na vrh. Po kratkem 
postanku in ne preveč dobrem razgledu z nestanovitnim vremenom smo se po isti poti vrnili v tabor. 
Št. udeležencev: 17 otrok  in  9 spremljevalcev z vodniki. 
Čas hoje: 5h. 
 
 
Sre. 27.7.2011 
STORŽIČ 2132M 
 
Za ta vzpon smo udeležence zbudili bolj zgodaj kot je sicer navada v taboru. Po zajtrku nas je ob 7.00 
čakal prevoz do Doma pod Storžičem 1123m. Ob 8.00 je že škripalo kamenje gozdne ceste izpod prvih 
počasnih korakov naših zaspanih nog. Ko je ura kazala čas okoli enajste, smo na vrhu Storžiča zaužili 
preostanek zaslužene malice. Ena od mladih planink se je zaradi težav z nogo, morala obrniti na 
Škarjevem robu in je v spremstvu vodnika odšla nazaj do koče. Vreme je bilo stabilno, razgled poučen 
in vzdušje v skupini izredno pozitivno. 
Potek ture: Dom pod Storžičem—Javorniški preval 1465m—Škarjeva peč 1671m—       
Škarjev rob—Storžič 2132m—Škarjev rob—Dom pod Storžičem.  
Št. udeležencev: 13 otrok  in  5 spremljevalcev. 
Čas hoje: 5h. 
 
 
Čet. 28.7.2011 
POUČNA EKSKURZIJA 
 
Izvedli smo pohod celotne skupine po dolini ob Tržiški Bistrici, skozi Jelendol in se ustavili v Dolini. 
Namen obiska tega kraja je bil ogled zbirke fosilov, etnološkega muzeja in še kaj iz zgodovine 
okoliških krajev. Vse to je razstavljeno in predstavljeno v poslopju nekdanje šole. Pri vračanju v tabor 
smo se še zadržali v Jelendolu pod dvorcem barona Borna in se s pomočjo informacijskih panojev 
poučili o življenju v teh krajih konec  19. in začetek 20. stoletja. 
Začetek ekskurzije ob 10.00, vrnitev v tabor ob 14.00. 
 
 
Pet. 29.7.2011 
KOŠUTA-VELIKI VRH 2088m 
 
Celodnevna tura za vso skupino. Ob 8.30 smo se z organiziranim avtobusnim prevozom odpeljali po 
cesti v smeri Podljubelja. Tam nas je cesta peljala navzgor v pobočje Košute, do Matizovca, kjer se 
začne označena pot. 
Že na začetku so se formirali dve skupini (hitrejša in počasnejša) glede na zmogljivost. Obe skupini sta  
osvojili zastavljeni cilj v varni družbi vodnikov in spremljevalcev. V podporo so nam bili vmesni 
postanki (med drugimi vsekakor Dom na Kofcah) prijetno druženje in pa široki razgledi v stabilnem 
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vremenu. Eden od fantov s planinsko mentorico vrha ni dosegel zaradi bolečin v nogi, pod Toplarjem 
sta se obrnila in nas počakala na koči. 
Pri sestopu proti Domu na Kofcah je hitrejša skupina opravila še obisk Kofce gore. Od planine smo se 
usmerili JV mimo planine Dovžanke v Jelendol, kjer nas je čakal prevoz. 
Potek ture: Matizovec 1072 – Dom na Kofcah 1488m – Veliki vrh 2088m – Kofce gora 1967m (hitrejša 
skupina) – Dom na Kofcah – pl. Dolžanka 1090 – Jelendol. 
Čas hoje:  6h 30min.  
 
 
 
Pohvalil bi rad prav vse udeležence planinskih potepanj na tem taboru, vsak je imel svojo vlogo v 
skupini. Vedno smo se vrnili dobre volje, nepoškodovani in polni novih vtisov. 
Razveselili pa so me posebej starejši planinci ker so dokazali meni in sebi, da zmorejo.  
Namreč v sredo, ko smo osvojili Storžič, so zmogli pripraviti pravšnjo mešanico resnosti in šegavosti, 
tako, da bi bila disciplina lahko zadnja tema o tej turi. Želim jim, da ko se presedejo v srednješolske 
klopi, ne pozabijo na našo čudovito naravo ter prijateljev in če nas bodo potrebovali na takšen način, 
jim bomo mentorice in vodniki vedno stali ob strani. 
 
SREČNO 
 PV Gregor Majer 
 
 
 
Ned., 24.7.2011 
KOŠUTNIK, 1080m 
 
Prebudili smo se v deževno jutro, ki pa nam ni predstavljalo ovire, tako da smo se ob 10:00 odpravili 
na krajši pohod do kmetije Košutnik. Iz tabora smo se napotili po cesti v smeri Jelendola in na 
razpotju zavili desno na pot proti Košutnikovem vrhu. Na poti smo si ogledali zapuščeno vojaško 
kasarno ter prečkali potoka Košutnik in Stegovnik ter reko Tržiško Bistrico. Po dobri uri hoje smo 
prispeli do kmetije, kjer smo naredili krajši postanek za malico, nato pa se, zaradi vedno močnejšega 
dežja, odpravili nazaj v tabor. 
Št. udeležencev: 36 otrok in vsi spremljevalci in vodniki. 
Čas hoje: 2h. 
 
 
Pon. 25.7.2011 
PLANINA BRSNINA, 1357m 
 
Ob 8:30 smo se s skupino mlajših planincev odpravili na Planino Brsnino, do koder pot  večino časa 
vodi po cesti. Za popestritev in dobro voljo smo izvedli igro Odprava, kjer se je vsak od otrok postavil 
v vlogo vodnika in vodil skupino pet min. Zvrstili so se vsi otroci, ki so pokazali veliko mero znanja 
(hoja v koloni, medsebojni razmik, disciplina, primeren tempo hoje..). Po dveh urah in pol hoje smo 
prispeli na Planino Brsnino, kjer smo imeli enourni počitek in malico, nato pa smo se odpravili po isti 
poti nazaj v tabor na kosilo, kjer nas je veselo čakala skupina starejših planincev. 
Št. udeležencev: 19 otrok in dva spremljevalca z vodniki. 
Čas hoje: 4h. 
 

SREČNO! 

PV pripravnik Gregor Götz 
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PLANINSKA    DOŽIVETJA    

 
 Kot že zadnjih deset let,  je PD Celje Matica tudi letos organiziralo planinski tabor za otroke in 
sicer v Medvodju.   Vsako leto pripravijo pester teden  poln različnih aktivnosti;  pohodov primernih 
starosti otrok, ustvarjalnih delavnic in družabnih večerov. Teden vsako leto popestri  tudi obisk 
muzeja, bazena ali pa, kot na primer letos, obisk pustolovskega parka.  
 Vse te aktivnosti so naju leta 2001 spodbudile, da sva se udeležili prvega samostojnega 
tabora s strani organizacije PD Celje Matica v Dovju. Od takrat naprej sva  se taborov redno 
udeleževali, sprva le kot udeleženki, leta 2007 pa sva ob spodbudi mentorice Tatjane Vodeb opravili 
tudi izobraževanje za mladinski voditeljici, kar nama je prineslo več odgovornosti, saj sva sedaj že štiri 
leta aktivni del ekipe vodstva tabora. Na začetku je bila najina naloga pomoč pri družabnih večerih in 
pri izvajanju ustvarjalnih delavnic, ko pa sva si nabrali dovolj izkušenj, pa sva samostojno vodili 
družabne večere. Letos sva svoje znanje in izkušnje prenesli  na bodoča mladinska voditelja, medve  
pa se vse bolj navdušujeva nad vodništvom.  Kot vsa leta poprej, sva tudi letos pridobili ogromno 
novih izkušenj, za katere upava, da jih bova lahko izkoristili v naslednjih letih.  
 Letošnji tabor nam je postregel z nekaj novostmi, ena izmed njih je tudi ta, da smo na ture 
odhajali ločeno. Starejšim planincem so bile omogočene nekoliko težje in daljše ture, mlajšim pa 
malo manj zahtevne. Tako so bili zadovoljni vsi! Kljub dežju nam ni bilo dolgčas, saj smo si čas krajšali 
z raznimi aktivnostmi. Pisali smo prispevke, urejali dnevnike, ob tistih redkih suhih dnevih pa smo na 
igrišču prirejali razne športne igre, priredili smo si celo svojo olimpijado, Taborjado! Teden je kar 
prehitro minil, medve pa že komaj čakava  naslednje leto, ko se spet vidimo v taboru! 
 Čisto na koncu bi se radi le še zahvalili najini mentorici Tatjani za vsa ta leta spodbujanja, 
podpore in potrpljenja, saj je s svojo vztrajnostjo pripomogla k temu, da sva se lahko bolj aktivno 
vključili v planinstvo.  Hvala!  
 

Barbara Fidler in Ana Marija Langeršek 

 

IZKUŠNJE  PRIPRAVNIKOV ZA MLADINSKEGA VODITELJA: 

Na letošnjem taboru sem se zelo veliko naučil od vodnikov in ostalih, ki so v taboru. Letos sem se v 
tabor prišel pripravljat za mladinskega vodnika, kar me zelo veseli. Že letos sem veliko pomagal 
odraslim. Letošnje ture v gore so bile zelo zabavne in zanimive, ker je bilo vedno malo skal in je bilo 
treba tudi kaj preplezati.  Iz tega sem se zelo veliko naučil in dobil izkušnje. Naslednje leto bi se rad 
udeležil izobraževanja za mladinskega vodnika.  

Boštjan Koštomaj, 15 let 

 

Na začetku letošnjega tabora mi najprej ni bilo všeč, saj je bilo zelo slabo vreme. Sredi tedna, ko pa se 
je vreme spremenilo pa je postalo enkratno. Letos sem si pridobil tudi veliko izkušenj, saj si želim 
postati mladinski vodnik. S tremi prijatelji, ki imajo enak cilj kot jaz smo dvakrat pripravili družabni 
večer, seveda s pomočjo dveh mladinskih vodnic. Zjutraj smo skoraj cel teden vodili telovadbo, eno 
jutro pa smo lahko tudi budili druge otroke. Zelo sem vesel, da sem pridobil toliko izkušenj, saj me 
delo mladinskega vodnika res zelo veseli!  

Aljaž Majer, 14 let 
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SEZNAM   VODSTVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tatjana 
Vodeb, vodja 
tabora 

Gregor Majer, 
tehnični vodja  
in vodnik 

Aleš Apotekar, 
vodnik 

Miran Brežnik, 
vodnik 

Gregor Götz, 
vodnik 
pripravnik 

Albin 
Apotekar, 
vodnik 

Sonja Kugler, 
mentorica 

Suzana 
Jevševar, 
medicinska 
sestra 

Mira Čater, 
kuharica 

Blaž Jošt, 
kuhar 

Barbara 
Fidler, 
mladinska 
voditeljica 

Ana Marija 
Langeršek, 
mladinska 
voditeljica 

Tatjana 
Kantardžid, 
spremljevalka 

Borut 
Odlazek, 
spremljevalec 

Maja Točaj, 
spremljevalka 

Lili Majer, 
spremljevalka 

Metka Pirc, 
spremljevalka 
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SEZNAM    OTROK 

ČATER LOVRO  ČOKLC ALEKS GUŠTIN GAL   

HOHNJEC LUKA KALAMIZA TIM KANTARDŽIČ ZLATKO 

KLARIČ BLAŽKA KOLAR KLEMEN KOBE HANA   

KOŠTOMAJ BOŠTJAN KOŠTOMAJ GAŠPER KOVŠE JAKA 

KOVŠE KAJA KRAČUN ALEKS KRAČUN ŠPELA 

LAMPER ANEJ LAMPER ALEN LITERA ENEJ 

LORENČIČ EMA      MAJER ALJAŽ MILANEZ TIM 

MULEJ NATHAN NAGLIČ ŽAN PAVIČ ANDRAŽ 

PERC NEJC            PESTIVŠEK LUKA PIRŠ SVEN 

POTOČNIK TAJDA POVŠE ALENKA PRIMOŽIČ GAŠPER 

RAZGORŠEK NINA ŠEŠKO VALENTIN ŠPES ANA 

TKAVC SEBASTJAN VREČEK ALEŠ ZIDANŠEK BENJAMIN 
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PROGRAM:  Tabor  Medvodje   2011 
 
Dogajanja in planinski izleti: 

 izhodišče bo taborni prostor Medvodje: 
1. Spoznavanje okolice tabornega prostora, ki je stekališče več dolin in potokov  
2. Spoznavanje krajev: Dolina, Jelendol 
3. Naravni spomenik: Dolžanova soteska  
4. PLANINSKI POHODI: 

 skupina A: Stegovnik, Storžič 
 skupina B: Planina Brsnina, Vetrni vrh 

                         vsi - skupni A in B): Košutnik, Kofce – Veliki vrh 
5. Pustolovski park Bled - Straža  

 tematsko zastavljeni dnevi in planinske delavnice s planinsko tematiko  
 orientacija 
 skupne vsakodnevne analize 
 varovanje narave  
 ustvarjalne delavnice (pisanje dnevnika, novinarska delavnica, pisanje in risanje za 

glasilo, ustvarjanje z raznimi materiali…)  
 spoznavanje planinskih vozlov 
 kaj damo v nahrbtnik (prehrana in oprema v gorah)  
 družabni večeri (igre ob tabornem ognju) 
 športne igre,  » taborjada « 
 taborni krst 

Program razdeljen po dnevih: 
Sobota, 23. 7. 2011 
 prihod v tabor (okoli 12. ure) 
 namestitev udeležencev in vodstva 
 predstavitev udeležencev, medsebojno spoznavanje, red v taboru, sestavljanje skupin  
 spoznavanje in ogled bližnje okolice tabora, orientacija, teme planinske šole 
 popoldanski pohod v okolico treh potokov 
 skupna analiza  
 športne aktivnosti (odbojka, nogomet, badminton…) 
 družabni večer ob tabornem ognju, družabna igra Skriti prijatelj 
 pravljica za lahko noč 

Nedelja, 24. 7. 2011 
 jutranja telovadba 
 priprava nahrbtnikov in opreme 

 PLAN:   A in B skupina: : Trižiška Bistrica, Košutnik, Stegovnik s Stegovniškim slapom in stara karavla 
 skupna analiza 
 popoldanske aktivnosti v taboru: urejanje dnevnikov, družabne igre, novinarska delavnica 
 družabni večer ob tabornem ognju. predstavitev skupin  
 pravljica za lahko noč 

Ponedeljek, 25. 7. 2011 
 jutranja telovadba 
 priprava nahrbtnikov, opreme 
 PLANINSKI POHOD – celodnevni:  

     A skupina: Stegovnik 1684m 
     B skupina: Planina Brsnina 
 orientacija (v naravi, s pripomočki….) 
 varstvo narave in prehrana v gorah 
 prva pomoč v gorah 
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V TABORU: skupna analiza, pisanje planinskih dnevnikov in prispevkov za glasilo, spoznavanje vozlov 
– praktično, športne igre (odbojka, nogomet, balinanje, hoja s hoduljami.…) 

 družabni večer ob tabornem ognju, petje pesmi 
 pravljica za lahko noč 

Torek, 26. 7. 2011 
 jutranja telovadba 
 priprava nahrbtnikov, opreme…..  

Dan civilizacije – poldnevni: Bled-Straža, Pustolovski park 
 skupna analiza  
 športne igre 
 pisanje dnevnikov, prispevkov za glasilo 
 družabni večer ob tabornem ognju (skeči, pripovedovanje vicev….) 
 pravljica za lahko noč 

Sreda, 27. 7. 2011  
 jutranja telovadba 
 priprava nahrbtnikov in opreme 

            PLAN:   A skupina: pohod – celodnevni: STORŽIČ 2132 m (vstajanje bolj zgodaj,prevoz) 
                          B skupina: Vetrni vrh, aktivnosti v taboru  

 skupna analiza 
 športne igre, taborjada 
 družabni večer ob tabornem ognju, 24 TUR 
 pravljica za lahko noč 

Četrtek, 28. 7. 2011  
 jutranja telovadba 
 priprava nahrbtnikov in opreme 

Dan civilizacije: Muzej – zbirka fosilov 
 skupna analiza 
 piknik 
 družabni večer ob tabornem ognju 
 pravljica za lahko noč 

Petek, 29. 7. 2011 
 jutranja telovadba 
 priprava  nahrbtnikov in opreme 

PLANINSKI POHOD – celodnevni A in B skupina: Kofce, Veliki vrh 
 skupna analiza  
 krst, podelitev pohval in krstnih listov 
 družabni večer ob tabornem ognju 
 odkrivanje skritega prijatelja 
 peka krompirja v žerjavici  
 pravljica za lahko noč, 

Sobota, 30. 7. 2011 
 jutranja telovadba 
 pospravljanje prtljage, urejanje tabora 
 odhod domov ob 13. uri 

Vsakodnevne aktivnosti: 
 skupne analize dnevnih aktivnosti z otroki (otroci podajo svoje mnenje, kaj jim je bilo všeč, kaj bi 

spremenili…) 
 dnevne analize vodstva tabora 
 
Vodja tabora:                                                                              Tehnični vodja tabora: 
Tatjana Vodeb                                                                            Gregor Majer 
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PRISPEVKI   MLADIH   PLANINCEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

23.7. smo ob eni uri prispeli v planinski tabor Medvodje. Najprej smo raztovorili oba kombija in 
imeli prvi uradni sestanek dobrodošlice v sam tabor. Nato smo jedli, jedli in še jedli. Ostanek 
našega prečudovitega dneva smo preživeli ob nogometu, za tem pa se je ulilo in ni prenehalo. 
Kar lilo je in lilo in niti naslednji dan ni hotelo prenehati. S seboj imamo tudi prečudovito psičko 
Karo, ki nas spremlja prav povsod.  

Benjamin Zidanšek, 15 let, OŠ Ljubečna 

PRIHOD V TABOR 
 
Včeraj smo prišli v tabor. Najprej smo pojedli kosilo. 
Potem smo si pripravili ležišča in razpakirali. Potem 
smo igrali karte. Kasneje je začelo deževati in kar ni 
nehalo. Tabor je zelo lep. Letos imamo s sabo tudi 
prisrčno psičko. Spoznala sem že veliko novih 
prijateljev.  

Hana Kobe, 12 let 

Sven Pirš,  11 let 

Tim Kalamiza, 11 let 
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NEDELJSKI POHOD V DEŽJU 

Okoli desete ure zjutraj smo se odpravili na pohod. Oblekli smo si pelerine ali anorake in se 
odpravili proti Košutniku. Celo pot smo hodili po makadamski cesti in ves čas nas je spremljal dež. 
Na poti smo opazili tudi srno, ki se je prestrašila in zbežala po hribu. Nato smo prišli do stare 
vojaške karavle. Pojedli smo malico in se hitro odpravili nazaj proti taboru. Ko smo prišli v tabor 
smo se preoblekli in dali sušit naše obleke. Nato smo odšli na zelo dobro kosilo.   
            
 Aljaž Majer, 14 let 

Ponoči je deževalo in nismo mogli spati. Enkrat se je tako 
močno zabliskalo, da smo se vsi zbudili. Ko je bila ura šest je 
še kar deževalo in veliko se jih je zbudilo. Ko smo čakali dve 
uri je bilo res dolgočasno. Končno je bila ura osem, ampak 
je še kar deževalo, kar pa je bilo super, saj je odpadla 
jutranja telovadba. Ko smo se oblekli in obuli smo šli na 
zajtrk. Za zajtrk smo imeli na kruhu namazano margarino, 
med in marmelado, pili pa smo čaj. Imeli smo veliko 
prostega časa, ampak smo bili v šotorih, saj je deževalo. Ko 
sem slišal, da gremo na pohod sem se začudil zakaj, saj je 
deževalo. Sitnarili smo, da ne moremo iti, saj dežuje, toda 
vseeno smo šli. Kljub dežju je bila hoja gor in dol »fajna« saj 
sem se celo pot pogovarjal s prijateljem. Ko smo prišli smo 
bili utrujeni in spet smo imeli prosti čas. Med prostim 
časom smo imeli kosilo za katero smo imeli riž rizibizi, 
pečenega purana in juho. Imeli smo čisto malo prostega 
časa, potem pa smo šli spet v jedilnico. Tam smo pisali v 
dnevnike in pisali ali risali za časopis ter izbrali ime za naše 
skupine. Imeli smo še malico; kekse in čaj.  

Tim Milanez, 11 let 

Zbudili smo se v deževno 
nedeljsko jutro. Počasi 
smo se vstali in odšli na 
zajtrk. Po zajtrku smo 
imeli počitek. Počasi smo 
se pripravili na krajši 
sprehod po dežju. Hodili 
smo po makadamski 
cesti in prišli do nekih 
starih hiš iz vojne. Potem 
smo imeli malico in smo 
se počasi odpravili nazaj 
prot taboru. Ko smo 
prišli nazaj v tabor smo 
imeli kosilo. Potem smo 
imeli zelo dolg počitek v 
šotorih ob dežju.  

Boštjan Koštomaj, 15 let 
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Nejc  Perc, 12 let 

Drugi dan tabora smo se odpravili na  sprehod proti Košutniku. Med potjo smo si ogledali 
staro vojaško poslopje, pri katerem je stalo vojaško vozilo. Ko smo si ga ogledali, smo 
nadaljevali pot po dežju do kmetije. Tam smo pojedli jabolka. Ko smo jih pojedli, so krstili 
Gregorja, nato pa smo se odpravili nazaj v tabor.  

Klemen Kolar, 10 let 

Danes 24.7.2011 smo se odpravili na planinski pohod proti Košutniku, ki je visok 
1802m. Imeli smo samo eno oviro in to je bil dež. Hodili smo po peskasti cesti. 
Malo je drselo. Moč dežja se je povečala in to nam je prekrižalo pot. Pred dežjem 
smo se skrili v zapuščeni hiši, nato pa smo šli nazaj v tabor. 

Žan Naglič, 15 let 
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27.5.2011 smo odšli na Stegovnik. Najprej smo se vstali ob sedmih in odšli na telovadbo. Telovadbo 
sem malo zamudil ampak Borut ni bil preveč jezen. Nato smo odšli teč okoli Boruta. Ko smo prišli 
nazaj v tabor smo si umili roke in odšli jest. Ko smo se najedli smo si pripravili nahrbtnike za pot na 
Stegovnik. Nahrbtnike smo vzeli iz šotorov in počasi odšli. Najprej smo se mogli ogreti in  potem 
smo se lahko slekli. Kmalu smo imeli tudi počitek za slačenje jopic. Kmalu smo spet odšli najprej na 
pot. Cesta na začetku je bila malo mokra. Enkrat smo odšli na neznano pot in zašli. Pravo pot smo 
hitro našli in tako prišli do luknje v skali, ki smo jo hitro in brez težav prečkali. Hitro smo prišli na 
Stegovnik. Preobleči smo  se mogli in hitro oditi nazaj jest. V gozdu smo jedli in ko smo se najedli 
smo šli nazaj v dolino.  
Alen Lamper, 11 let 

Danes smo se zgodaj vstali. Ker je bilo lepo vreme smo imeli jutranjo 
telovadbo. Opravili smo raztezne vaje, malo smo tekli in se orientirali v 
prostoru. Po telovadbi smo si umili roke in takoj odšli k zajtrku. Za 
zajtrk smo imeli kruh namazan z marmelado, medom in Viki kremo. Po 
zajtrku smo se razdelili v skupini A in B. A skupina je imela težjo turo, B 
pa lažjo. Tisi ki smo bili v skupini A smo se odšli takoj pripravljat. 
Pospravili smo si čelade in odšli na Stegovnik. Nekaj časa smo hodili po 
cesti in prišli do slapu Stegovnik. Prečkali smo potok po mostu  ter 
hodili po poti za vlečenje drv v dolino. Po nekaj časa hoje smo prečkali 
potok in zavili v brezpotje. Kmalu po prečkanju smo našli ogromno 
gobo in nekaj lisičk. Odšli smo naprej in se odločili da bomo gobo 
pobrali ko se vrnemo nazaj. Nadaljevali smo in prišli do ceste. Po cesti 
smo prišli do razcepa. Tam smo malo zašli a smo takoj našli pravo pot. 
Spet smo hodili po brezpotju. To je bil zame najtežji del. Ko smo prišli 
na ravnino smo se ustavili in pojedli čokolado. Nadeli smo si čelade in 
odšli po poti naprej. Prišli smo do luknje. Tam smo se oprijeli kovinskih 
vrvi in preplezali luknjo. Sedaj smo bili pod vrhom. Počasi smo se 
vzpenjali in končno prišli na vrh. Tam smo se ustavili, razložili kaj 
vidimo in odšli nazaj dol. Tam kjer smo prvič jedli čokolado smo se 
ustavili in pojedli malico. Sestop je bil zelo hiter. Čeprav se je manjša 
skupinica izgubila smo srečno prispeli v tabor. Nekateri so odšli še na 
slap, tisti, ki pa smo ostali v taboru smo razpakirali nahrbtnike in 
počakali skupino B. Čez pol ure je prispela skupina  B in zazvonil je 
zvonec. Za kosilo je bila enolončnica in miške. Ko smo se vsi do sitega 
najedli smo imeli nekaj pavze, nato pa je spet zazvonil zvonec. Zbrali 
smo se okoli tabornega ognja in dobili navodila, da moremo sestaviti 
predstavitev skupin. Potem smo začeli sestavljati predstavitev in se 
odločili, da bomo sestavili kviz. Ko se je taborni ogenj zakuril so se vse 
skupine predstavile. Ko smo končali s predstavitvijo smo odšli spat. 
      Sebastjan Tkavc, 13 let 
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Zlatko Kantardžid, 14 let 

PLANINA BRSNINA 

Zjutraj ob sedmi uri smo imeli jutranjo telovadbo. Razmigali smo se in tekli. Po 
teku smo imeli orientacijo v prostoru. Nato smo zajtrkovali in se pripravili za 
pohod. Najprej se je iz tabora vzpela skupina A,  ki se je povzpela na Stegovnik. 
Naša skupina B pa se je povzpela na planino Brsnino. Hodili smo 4 ure in pol. 
Vsem se je vlekel čas ko smo se igrali vodnike. Ko smo prispeli nazaj v tabor nas je 
čakalo toplo kosilo. Po kosilu smo imeli analizo pohoda. Po analizi je gospod 
pripeljal mladega gamsa. Potem smo sestavili drva za ogenj. Ko smo zakurili smo 
se družili in šli spat.  

Luka Hohnjec, 10 let 
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TOREK: OD JUTRA DO VEČERA 
Danes, v torek, smo se zbudili točno ob sedmi uri.  Po budilki smo šli na telovadbo. 
Raztezne vaje so vodili Jaka, Luka Boštjan in Aljaž. Nato smo šli teč, ko pa smo prišli s teka 
smo si umili roke in šli na zajtrk. Za zajtrk smo imeli hrenovke in kruh. Nato smo se 
pripravili na odhod v pustolovski park. Po nas so prišli mini avtobusi. Do Bleda, kjer je 
pustolovski park, smo se vozili eno uro. Ko smo prispeli, smo šli še malo peš. Ko smo 
prispeli do  tja smo se postavili v vrsto po dva in dva. Tatjana je šla po karte za sedežnico in 
nam jih razdelila, mi pa smo se po dva in dva odpeljali gor. Bilo je zanimivo. Ko smo prišli 
dol s sedežnice, smo prišli na začetek proge pustolovskega parka. Tam so nam vodiči dali 
varnostne pasove in potem so nam povedali kako bo približno potekal dan v pustolovskem 
parku in nam pojasnili kako naprave delujejo. Nato smo šli starejši v park in si izbrali vsak 
enega izmed mlajših, da so plezali z nami in so bili tako bolj varni. Jaz sem prvi začel na 
Juliji, ki je četrta po velikosti, meni pa se je zdela najmanjša izmed vseh. Bilo je zanimivo, še 
posebej, ko smo se spustili po jeklenici  Flying fox in s trapezom. Ko smo starejši končali 
smo šli z Jako, Boštjanom, Aljažem in Andražem na najvišji poligon. Bil je visok od 4 do 12 
metrov, tudi ovire so bile težje, a višina nas ni ovirala, vsaj mene ni. Pri tem poligonu 
imenovanem Tony, smo se na koncu spustili z Flying fox vsaj 12 metrov daleč, na koncu pa 
je bila  velika zelena blazina. Ko smo končali s Tonyjem smo odšli poštempljat dnevnike. 
Potem smo imeli malico. Po malici smo se spustili s sankami navzdol v dolino, nekateri pa  
so se v dolino vrnili s sedežnico. Meni je bilo zelo zanimivo. Jaz med vožnjo nisem veliko 
zaviral, drugi pa so, vendar na koncu smo tako morali zvirati vsi. Ko smo prišli dol smo se 
zbrali nato pa smo se odpravili nazaj do mini avtobusov. Ti so nas odpeljali nazaj v tabor. 
Med potjo smo videli tudi kopališče kjer se bomo kopali. Vožnja nazaj je prav tako trajala 
približno eno uro. Ko smo prispeli v tabor smo še  malo počakali, odložili smo nahrbtnike 
ter si umili roke za kosilo. Po kosilu smo imeli eno uro prostega časa, nato pa smo mogli 
priti ven iz šotorov na sestanek, saj nekdo ni pomil posode za sabo. Nato smo šli v šotore 
do štirih. Potem smo imeli analizo. Nekaterim je bil všeč Tony, drugim sanke, tretjim pa 
tudi Blejsko jezero. Večini pa ni bilo všeč to, da nismo mogli iti na vse ovire, saj je bilo 
premalo časa. Po analizi je bila Metka krščena. Po krstu smo starejši odšli igrat nogomet. 
Nato je zazvonil zvonec in začeli smo z delavnicami. Bilo je »fajn«. Imeli smo delavnice o 
medicini, o vozlih, uredili smo si dnevnike, v četrti pa smo se pogovarjali o vedenju  v gorah 
in o varstvu narave. Po delavnicah smo imeli še malo prostega časa, nato pa je spet zazvonil 
zvonec, le da je bil ta namenjen večerji.  Ta je bila odlična, torej pohvale kuharju in kuharici! 
Po večerji smo si šli pospravit šotore, nato pa smo se posedli k tabornemu ognju. Pri 
tabornem ognju smo se igrali kitajščino nato pa smo se še malo pogovarjali. Potem smo se 
šli umit in se pripravit za spanje. Nekateri so takoj zaspali, drugi pa smo poslušali še zgodbo 
o štirih drevesih in štirih princesah. Na splošno je  bil dan super, sploh pustolovski park. To 
je bil eden najlepših dni v taboru Medvodje 2011!      
    Aleš Vreček,  13 let 
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Zjutraj smo zgodaj vstali, da ne 
bi zamudili avtobusa. Sicer 
smo normalno pojedli, 
potelovadili nato pa napeto 
čakali. Ko je le prišel avtobus 
smo se razvrstili in odšli iz 
tabora proti Bledu. Končno je 
prišel čas za pustolovski park. 
Sicer smo imeli najprej dobre 
nasvete, da ne bi bilo kaj 
narobe. Nato smo plezali in 
skakali po stezi. Polni 
adrenalina smo šli s sankami v 
dolino in se odpeljali z 
avtobusom proti taboru. Bilo 
je noro!  

Ana Špes, 13 let 

PUSTOLOVSKI PARK 

Vstali smo zgodaj, potelovadili, 
pojedli zajtrk, skočili na avtobus in 
se odpeljali proti Bledu. Polni 
pričakovanja smo sedli na 
sedežnico ter s odpeljali na Stražo. 
Vodniki so nam namestili pasove 
ter razložili kako naj se pripnemo. 
Najprej smo povadili na manjšem 
poligonu, nato pa smo se po 
starosti razvrstili na zahtevnejše. 
Časa je bilo premalo, zato nismo 
uspeli preplezati vsega. V dolino 
smo se spustili s »sankami«, nato 
pa se z avtobusom odpeljali do 
tabora. Po kosilu, prostem času in 
malici smo imeli delavnice. Naša 
skupina je najprej odšla k prvi 
pomoči, nato smo se učili različne 
vozle, v planinski dnevnih napisali 
kaj smo danes počeli, sedaj pa 
sedim v jedilnici in pišem vtise o 
današnjem dnevu.  

Blažka Klarič, 13 let 

                              Andraž Pavič, 13 let 
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Ema Lorenčič, 14 let 

Zbudili so nas ob sedmih zjutraj, saj smo se morali pripraviti na prihod avtobusov, ki je bil ob devetih. 
Pojedli smo in se oblekli, nato pa nekaj časa čakali na zajtrk in odhod. Prišli smo na Bled in se popeljali 
z vlečnico na vrh hriba do adrenalinskega parka. Tam smo uživali do 13. ure nato pa smo se z bob-karti 
popeljali navzdol. Domov smo prišli okoli druge ure in počakali na kosilo, na kar je sledil prepir glede 
posode. Potem smo seveda odšli na »vsakdanji fuzbal«. Prišel je čas za Metkin krst, potem pa še čas za 
delavnice.   
            Luka Pestivšek, 15 let 

26.7.2011 smo se z mini avtobusom 
odpeljali na Stražo Bled. Tam sva z Alenom 
šla na vse smeri razen na očka Tonyja. 
Potem smo se s sankami odpeljali v dolino. Z 
Alenom sva držala ročko za »gas« do konca. 
Potem smo se z avtobusom odpeljali v 
tabor.  

Aleks Čoklc, 11 let 
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V sredo 27.7.2011 smo se vstali bolj zgodaj kot po navadi in sicer že dvajset do 
šestih. Počasi smo se pripravili, pojedli zajtrk in se ob približno sedmi uri z 
avtomobili odpravili proti Storžiču. Ko smo se v hladnem jutru pripeljali na 
Dom na Storžiču smo nemudoma začeli hoditi. V ekipi nas je bilo 13 otrok in 
vodniki, med drugim se nam je pridružil tudi Igor, ki ga letos ni bilo na taboru. 
Po kakšni uri hoje smo se na prijetno toplem soncu ustavili in pomalicali. Še 
naprej smo grizli v hrib ter se kmalu znašli v sami skalnati steni Storžiča. 
Priplezali smo do  vrha, kjer stoji velik križ. Poštempljali smo naše dnevnike, na 
žalost pa nas je zajela megla, zato smo imeli od razgleda bolj malo. Mi smo 
pojedli še nekaj iz nahrbtnikov, novopečeni vodnik Götz pa je v svojem 
nahrbtniku nosil velik kamen, ki ga je nevede prinesel na sam vrh. Počasi smo 
odšli nazaj dol pod skrbnim očesom naših vodnikov. Vsi smo varno prispeli 
nazaj do doma pod Storžičem od koder smo se pošteno utrujeni in izmučeni 
odpeljali nazaj proti taboru, kjer nas je že čakalo okusno kosilo.  
       Tajda Potočnik, 15 let 

Bilo je izjemno mrzlo jutro. Zbudili smo se eno uro prej kot po navadi. Kot vedno 
nas je pričakal dober zajtrk. Z kombijem smo odšli do Doma pod Storžičem. Od 
tam smo šli peš na Storžič. Pot je bila težka. Ko smo prehodili 400 višinskih 
metrov smo prvič občutili sončne žarke. Najprej smo večinoma hodili po grebenu 
nato pa smo še plezali do vrha. Pot nazaj je bila prav tako zahtevna. Doma nas je 
čakalo kosilo, nato pa smo imeli še Taborjado, na kateri je moja skupina dosegla 
drugo mesto.       
        Jaka Kovše, 15 let 

Zbudili so nas dvajset minut do šestih. Za zajtrk smo imeli trideset jajc, ki jih je spekel naš kuhar Blaž. Po 
zajtrku smo imeli čas za pripravo stvari. Potem smo se odpravili s kombiji na polurno vožnjo do doma pod 
Storžičem. Ko smo se vračali nazaj smo se ustavili na koči in tam malicali. Ob prihodu v tabor so nam ostali 
planinci in vodniki, ki niso šli na Storžič, čestitali. Tatjana je bila zelo ponosna na vse planince!  
                    Ema Lorenčič, 14 let 
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V sredo 27.7.2011 smo se odpravili proti Veternemu 
vrhu. Zjutraj smo imeli telovadbo in nato smo 
orientirali zemljevid. Po dveh urah hoje smo prispeli 
na pobočje, ki je bilo na isti višini kot Veterni vrh. Na 
Veterni vrh ni bilo poti, zato smo se odločili ostati na 
tem pobočju in tu pomalicali. Nazaj v tabor smo 
prispeli tako, da smo si peli »Regiment po cesti gre«. 
Potem smo se šli tuširat in odšli jest kosilo. Žal mi je 
bilo da nisem mogla s starejšimi na Storžič, ker me je 
bolelo koleno, zato sem šla raje z mlajšimi planinci. 
Bilo je SUPER!  
    Špela Kračun, 14 let 

Danes smo se vstali ob 
sedmih. Bil je lep dan. 
Imeli smo zajtrk, nato 
pa smo odšli na pohod 
na Veterni vrh. Hodili 
smo tri ure in pol. 
Najprej smo hodili po 
cesti nato pa po 
brezpotju. Ker je reka 
odnesla pot nismo 
mogli na vrh, zato smo 
imeli malico kar v 
gozdu. Malicali smo 
napolitanke in vodo. Ko 
smo prišli nazaj v tabor 
smo imeli kosilo. Po 
kosilu smo imeli prosti 
čas. Po prostem času 
smo imeli Taborjado, 
kjer smo igrali 5 
različnih iger. Bilo je 
šest ekip. Moja ekipa je 
bila na prvem mestu. 
Po igrah smo imeli 
večerjo, nato pa smo šli 
spat.  
Gašper Primožič, 13 let 

V sredo 27.7.2011 smo odšli na 
Veterni vrh. Po cesti smo hodili 
trideset minut. Cesta je bila polna 
kamenčkov. Najprej smo hodili v 
hrib, kasneje pa navzdol. Čez nekaj 
časa smo stopili v gozd. Po gozu smo 
hodili dve uri. Hodili smo po 
brezpotju. Bilo je zelo blatno. Imeli 
smo malico in sicer napolitanke. Ko 
smo hodili smo ugotovili, da je pot 
zasuta, zato smo se obrnili in odšli 
nazaj v tabor. Tam smo imeli 
Taborjado. Skupina v kateri sem bila 
jaz je bila na prvem mestu. 
                                  Kaja Kovše, 10 let 

V sredo  27.7.2011 smo se odpravili na Veterni vrh. Do tja smo hodili 90 minut. 
Nazaj pa prav tako. Na žalost nismo prišli do vrha, ker smo zašli s poti, drugo pot 
pa je poplavil potok. Zato smo se kar sredi gozdne jase odločili, da bomo 
pomalicali napolitanke. Ko smo prišli v tabor smo se razporedili v skupine za 
Taborjado. Na žalost je bila naša skupina zadnja.     
         Nina 
Razgoršek, 10 let  
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DOLINA, MUZEJ FOSILOV 

28.7.2011 smo šli v Dolino, kjer je muzej 
fosilov. Do tja smo iz tabora hodili približno 
eno uro in pol. Tam smo si ogledali krajši 
filmček o odkrivanju fosilov, opisu doline 
Doline, obnašanju do gozdov… Ogledali smo si 
še zbirko fosilov ter laboratorij. Potem smo 
jedli in se odpravili nazaj v tabor. Dan bi bil še 
lepši, če ne bi na poti nazaj deževalo.  

Ana Špes, 13 let 

Alenka Povše, 12 let 

Aleks Kračun,  8 let 

Gašper Koštomaj, 10 let 
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Danes smo zaradi dežja spet prestavili budnico na poznejšo uro. Zbudili smo se ob pol osmi uri. Ko 
smo, zelo zaspani, prilezli iz šotorov se je že začela jutranja telovadba. Opravili smo osnovne vaje, 
tek pa je bil za spremembo v drugo smer. Po teku smo se še malo raztegnili, nato smo si umili roke 
in odšli na zajtrk. Za zajtrk smo imeli kruh namazan s sirnim namazom. Ko smo pojedli je spet začelo 
škropiti. Kljub dežju smo si umili zobe in se začeli pripravljati na pohod v muzej zbirke fosilov. Hodili 
smo ob desnem robu ceste. Do tja smo se enkrat ustavili in popili malo vode. Prispeli smo po eni uri  
in tridesetih minutah. Pred muzejem smo se usedli na klopce  in počakali, da so vsi prispeli. 
Nahrbtnike smo pustili na klopci pred muzejem. Po vstopu na je vodička ponudila ogromne bobi 
palčke. Posedli smo se v sobo, na vratih katere je pisalo Slovenija. V tej sobi je bilo polno slik, vitrin 
s fosili in televizija. Posedli smo se na stole in vodička je prižgala televizijo. Vrtel se je film o 
Sloveniji. Potem smo si pogledali fosile ter odšli v sobo, na vratih katere je pisalo laboratorij. Tam 
smo tehtali kamnine, jih opazovali z mikroskopom ter se vpisovali v knjigo. V tabor smo hodili spet 
uro in pol. v taboru nas je pričakal piknik. Po pikniku smo bili v šotorih. Ko je zazvonil zvonec smo se 
zbrali v jedilnici. Razdelili so nam nagrade, uredili smo si dnevnike, sedaj pa pišemo prispevke… 
                                        Sebastjan Tkavc, 13 let 
 

Lovro Čater, 9 let 

Valentin Šeško, 10 let 

Klemen Kolar, 10 let 
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PETEK: VELIKI VRH 

Zjutraj so nas zbudili z lonci in pokrovkami. Potem smo imeli telovadbo,  kot vsak dan. Po 
telovadbi smo imeli zajtrk. Za tem smo si pripravili nahrbtnike in dobili malico za na pot. S 
kombiji smo se peljali do Matizovca od koder smo se peš podali na Veliki vrh in vrh Kofc za 
katera smo porabili malo manj kot dve uri hoje. Potem smo na koči imeli malico in smo 
počakali mlajšo skupino, ki je bila malce počasnejša od hitrejših in večjih planincev. Čakali smo 
mlajšo skupino in nam je bilo zelo dolgčas. Potem ko smo se vsi zbrali skupaj in so si še ostali 
spočili smo se spet razdelili na mlajše in večje planince, kateri smo bili hitreje v dolini in smo 
se kar peš opravili proti taboru. Samo pet nas je prišlo peš do tabora, ostale pa so pobrali s 
kombijem. Ko smo prišli nazaj v tabor smo imeli kosilo, ki smo ga vsi že zelo čakali. Zvečer smo 
imeli razkrivanje skritih prijateljev in peko krompirja v žerjavici. Potem smo se počasi odpravili 
spat. To je bil še eden zanimiv dan v taboru. 

               Boštjan Koštomaj, 15 let 

POHOD NA VELIKI VRH 

Včeraj 29.7.2011 smo odšli na Veliki vrh. Najprej smo odšli 
z mini avtobusom do Matizovca in pot nadaljevali peš. A 
skupina je šla naprej s hitrejšim tempom. Zelo zelo hitro 
smo prišli na vrh in hitro z vrha do Kofc. Odšli smo nazaj 
dol do koče. Tam smo jedli malico. Malica je bila zelo 
dobra. Po malici smo počakali B skupino in odšli spet s 
hitrim tempom nazaj dol. Peš smo se po cesti srečno vrnili 
v tabor. 

Alen Lamper, 11 let 
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Po jutranji telovadbi smo se najedli ter pripravili, da 
odidemo na planino Kofce. Po kratki vožnji s kombiji je 
skupina A odšla z vodnikom Alešem s hitrejšim tempom, 
ostali pa smo jim sledili bolj počasi. Po malici na planšariji 
smo se odpravili proti vrhu. Ko smo se zadihani vrnili do 
planšarije nas je skupina A že čakala. Po kratkem druženju 
smo se spet ločili ter se po drugi poti vrnili v dolino.  

Blažka Klarič, 13 let 

Nejc  Perc, 12 let 
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SOBOTA - ODHOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gal Guštin, 10 let 

Nathan Mulej, 11 let 

Anej Lamper, 8 let 

Enej Litera, 10 let 
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KAJ PA TI MENIŠ? 

 
Najprej gre zahvala Tatjani, ker nam vsako leto omogoča, da  Ljubečanski planinski krožek lahko 

sodeluje na taboru. Potem gre pohvala še vsem vodnikom, ki skrbijo, da pridemo varno do vrha in 
potem še nazaj in tudi vodijo nekakšno delavnico povezano s pravili in vedenjem v gorah. Kuharica 

in kuhar si zaslužita iz moje strani še posebno pohvalo, ker je  hrana tako dobra.  Na koncu pa se 
zahvaljujem še vsem ostalim udeležencem, ker se tako trudijo, da bi nam bilo kar se da všeč v 

taboru.                                                                                                                                                                          
           Jaka Kovše 

Pohvalil bi vse vodnike, ker smo imeli tako dobre pohode in tempo pri pohodih je bil zelo dober. 
Zahvalil bi se kuharici in kuharju za zelo dobre obroke. Pritožb pa nimam.                                                                                                           

          Andraž Pavič 

Zahvaljujem se vsem vodnikom. Vse pohvale kuharici in kuharju. Upam pa, da bodo bodoči vodniki 
uspeli postati vodniki. Ta tabor je super, brez besed, kako bi se zahvalil. Zato se zahvaljujem iz srca.                                                               

          Gašper Primožič 

Pohvalila bi vse od vodnikov, spremljevalcev do kuharja in kuharice…. Edine pripombe so bile 
jutranje telovadbe in da se nismo sami razvrstili v skupine in šotore.                                                                                                                    

          Alenka Povše 
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Zahvaljujem se organizatorjem tabora, da sem lahko bil sam s prijatelji. OPOMBA: želim si več 
tople vode. 

          Gal Guštin 

Zahvaljujem se vsem vodnikom, da nas varno vodijo na vse ture in vsem, ki so letos organizirali 
tabor in da smo šli  na Stražo Bled. Ter kuharici in kuharju, da kuhata tako dobro hrano vsak 

dan. Ter zahvaljujem se Ani in Barbari za  vse igre.                                                                                                                                                                                                 
               Aleks Čoklc 

Zahvala:                                                                                                                                                                                                             
*kuharju in kuharici za dobro hrano,                                                                                                                                                        

*da smo imeli skrivne prijatelje,                                                                                                                                                                 
*da nismo hodili po cesti, ampak tudi po gozdu.                                                                                                                                  

PRIPOMBE, jih skoraj nimam, razen tega, da bi lahko cel teden sijalo sonce.                                                                                 
                  Špela Kračun 

Hrana je najboljša, bolj dobre hrane še nisem jedel. Bilo bi lahko malo več bakel in več tople 
vode. Pohvalil bi  GÖtza še posebej zaradi tempa.                                                                                                                                                                           

                 Gašper Koštomaj 
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Na letošnjem taboru največjo zahvalo » dolgujem » vodnikom, ki so nas varno vodili in pripeljali 
domov ter Kuharju Blažu in kuharici Miri, ki sta nam pripravila zelo slastne obroke.                                                                                                    

          Benjamin Zidanšek 

Najbolj se zahvaljujem kuharski zasedbi, vodnikom in mentorjem. Še posebej se zahvaljujem Ani 
in Barbari ter Tatjani. 

           Nejc Perc 

Ta zahvala je namenjena vsemu osebju, ki so za nas 
skrbeli cel teden. Prva pohvala gre kuharskemu 
osebju, torej gospe Miri in gospodu Joštu, ki sta 
nam pripravljala odlično hrano cel teden. Druga 
zahvala gre vsem vodnikom, ki so nas vodili po 

poteh in skrbeli, da smo se vsi vrnili v enem kosu. 
Zahvalil bi se tudi mladinskima voditeljicama Ani in 

Barbari, ki sta nam dvigovali moralo. Posebno 
pohvalo bi rad namenil mentorici Tatjani, ki nam je 
v taboru kot nekakšna nadomestna mama, ki za nas 

skrbi v vseh razmerah.                                                                                                               
      

    Žan Naglič 

Naša kuharica Mira in kuhar Blaž 
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Zlatko Kantardžid, 12 let 
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Prispevki v glasilu » Taborniški Hopla 10«  so avtorsko delo udeležencev tabora mladih planincev  
MEDVODJE 2011. 

 
 

Pomoč pri izdaji glasila: 
 

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA 
 
 

Uredništvo: 
Barbara Fidler 

Ana Marija Langeršek 
Tatjana Vodeb 

 
 

Oblikovanje: 
Barbara Fidler 

Ana Marija Langeršek 
 
 

Avtorja fotografij: 
Gregor Götz 
Maja Točaj 

 
Avgust, 2011 
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Hvaležni smo za pomoč pri izvedbi tabora: 
 

PD CELJE – MATICA 
 

OŠ LJUBEČNA 
 

II. OŠ 
 

MEJA ŠENTJUR 
 

PEKARNA GERŠAK 
 

NATIS NATAŠA GOLOGRANC S.P. 
 

MATEJ KOS 
 

ENGROTUŠ 
 

KOLINSKA 
 

TRGOVINA KOŠARICA 
 

PODRAVKA 
 

ETOL 
 

 



 
Planinsko Društvo Celje – Matica Mladinski Odsek 

 

PRILOGE 

SOBOTA 

Zjutraj smo prišli v tabor Medvodje. Šli smo v 
šotore in jih pripravili. Potem je bilo kosilo. Nato 
smo cel dan igrali karte, ker je zunaj deževalo in 
nismo mogli iti nikamor. Zvečer smo malo bedeli 
nato pa smo odšli v spalne vreče ter kmalu zaspali. 
Bilo je »zelo fajn« in okej. Prvi vtisi so super!  
Ana Špes, 13 let 

 

NEDELJA 

Zjutraj smo lahko dlje spali, ker je zunaj deževalo. 
Zaradi tega smo izpustili telovadbo in odšli na 
zajtrk.  Imeli smo čaj in kruh z margarino, marmelado in z medom – po želji. Po zajtrku smo se 
primerno oblekli in obuli ter se odpravili proti Košutniku. Ustavili smo se pri koči, da bi se skrili pred 
dežjem. Pojedli smo jabolka in se z dežniki odpravili nazaj v tabor. Hodili smo dve uri. Preoblekli smo 
se v suha oblačila in odšli na kosilo. Imeli smo kremno juho, dunajski zrezek, riž in solato. Nato smo 
odšli v šotor in se igrali s kartami.  
Špela Kračun, 14 let 

 

Danes smo se zbudili od 7.30. Ker je deževalo, nam je odpadla telovadba. Po taboru smo vsi hodili z 
dežniki. Uredili smo si šotore in takoj je že pozvonil zvonec. Umili smo si zobe in odšli proti kuhinji. 
Ker je deževalo smo si zajtrk vzeli v jedilnici. Med zajtrkom je nehalo deževati. Pomili smo posodo in 
pribor ter se odpravili proti šotorom. Ko smo že mislili, da ne bomo šli nikamor so nam rekli naj si 
oblečemo pelerine in obujemo planinske čevlje. Ko smo bili vsi pripravljeni nas je vodnik Götz postavil 
v vrsto in nato smo se odpravili iz tabora. Nekaj časa smo hodili po asfaltirani cesti nato pa smo prišli 
do smerokaza. Tam je Aleš razložil kam gremo in kaj bomo videli na poti. Že čez nekaj metrov smo 
videli star, zapuščen vojaški stroj. Nato smo hodili še približno 55 minut. Prišli smo do zapuščene koče 
kjer smo se ustavili in si razdelili malico. Ko smo pojedli, so vodniki krstili novega vodnika Götza. 
Potem smo se vrnili, čeprav še nismo dosegli cilja.  Začelo je pihati in malo bolj deževati. V dolino smo 
prišli zelo hitro. Odšli smo v šotore, odložili nahrbtnike in pelerine. Zazvonilo je za kosilo. Bilo je 
odlično. Po kosilu smo imeli prosto. Meni je čas zelo hitro minil. Pozvonili so. Zbrali smo se v jedilnici. 
Uredili smo dnevnike in določili ime skupin, pisali prispevke in pomalicali. Upam da bo konec dneva 
še bolj zabaven, kot je bil začetek.  
Sebastjan Tkavc, 13 let 

POHOD PROTI KOŠUTNIKU (Nedelja) 
V nedeljo so nas zaradi dežja pustili spati dlje in nas zbudili šele od osmi uri. Počasi smo se odpravili 
na zajtrk, potem pa smo si umili zobe ter se oblekli. Prisilili so nas v pohod v dežju, ki je trajal približno 
tri ure. Vrnili smo se premočeni do kože, veter pa nas je napihal tako, da smo drgetali. Ko smo se 
vrnili v tabor so nam dali čas, da se preoblečemo v suha oblačila, nato pa smo ob pol dveh imeli 
kosilo. Za kosilo smo imeli ocvrtega purana in riž z zelenjavo. Bilo je zelo dobro. Polnih želodcev smo 
se vrnili v šotore, saj je zunaj še vedno deževalo. Poklicali so nas v delavnice, kjer smo morali 
dopolniti naš dnevnik in napisati ta članek.  
Tajda Potočnik, 15 let 
 



 
Planinsko Društvo Celje – Matica Mladinski Odsek 

 

Danes me je zbudilo grmenje in udarjanj kapelj ob platno šotora. Spali smo do osme ure. Pojedli smo 
in odšli na pohod proti Košutniku. Po dveh urah hoje smo prišli nazaj v tabor in počakali na kosilo. 
Nato smo ga »čilali« v šotoru dokler nismo odšli na delavnico.  
Luka Pestivšek, 15 let 

 

DRUGI DAN TABORA 
Zbudil nas je dež. Ob približno devetih smo imeli zajtrk. Ker je deževalo so se vodniki odločili, da se 
bodo še zmenili, če bomo šli na pohod. Od desetih smo odšli na deževni pohod. Odpravili smo se 
proti Košutniku. Večino poti smo hodili po makadamski cesti v gozdu. Čez približno uro ceste smo se 
ustavili pri zapuščeni koči, kjer smo imeli malico. Po malici smo se obrnili in odšli domov. Doma smo 
se pogreli s čajem, nato pa smo imeli kosilo.  
Jaka Kovše, 15 let 

 
Zbudili smo se v deževno jutro. Zaradi dežja je odpadla telovadba in lahko smo spali do osme ure. 
Nato smo s odpravili na zajtrk. Po zajtrku smo imeli prosti čas.  Ob desetih smo odšli na pohod v 
dežju. Pot nas je peljala do vojaške zgradbe na poti proti Košutniku. Tam smo imeli postanek, nato pa 
se odpravili nazaj proti taboru. Ko smo prišli smo imeli kosilo. Po kosilu smo imeli delavnice.  
Ema Lorenčič, 14 let 

 

PONEDELJEK 

POHOD NA STEGOVNIK  
 Včeraj 25.7.2011 smo zgodaj vstali in se oblekli. Po telovadbi in okusnem zajtrku smo odšli na 
goro Stegovnik. Najprej smo krenili po cesti in kasneje zavili v gozd. Ves čas nas je spremljal potok in 
bilo je zelo lepo. Četudi je bilo malo blatno nas to ni zmotilo. Kasneje smo šli po malce strmejši poti, 
kar je bilo malce naporno. Potem smo imeli krajši počitek, kjer smo se posladkali s čokolado, nato  pa 
smo si nadeli čelade s katerimi so nas pred odhodom opremili vodniki in se odpravili naprej. Prišli 
smo do čudovite skale skozi katero smo splezali s pomočjo jeklenic in klinov. Nato smo kmalu prišli na 
vrh. Razgled z vrha je bil krasen. Ko smo se vračali smo se še ustavili, da smo pojedli malico.  
 Ko smo se vračali, smo se z vodnikom in še dvema mentoricama zaklepetali in še opazili 
nismo kdaj skupine ni bilo več pred nami.  Hodili in hodili smo po  cesti, vedno dlje in dlje in se nato 
spomnili na potok. Pogumno smo zavili v gozd in sledili zvoku potoka. Hodili in hodili smo med visoko 
travo, se zaletavali v veje, a nas to ni ustavilo. Ko smo končno našli potok pa smo ga prečkali in prišli 
na drugi breg. Potem smo še malo tavali po gozdu in na srečo smo kmalu našli cesto, kjer smo srečali 
vodnika Aleša in se vrnili v tabor.  
 Potem smo jedli kosilo in se stuširali, zvečer pa smo se spet greli ob tabornem ognju.  
Hana Kobe, 12 let 

 

V ponedeljek 25.7.2011 smo se približno ob 8.30 uri odpravili na dolgo turo, na bližnjo goro 
imenovano Stegovnik. Kar pridno smo grizli v hrib in se spopadali z klancem ter gosto »džunglo« skozi 
katero smo se prebijali. Vmes smo imeli tudi nekaj zasluženih počitkov, enkrat pa smo malce zalutali 
in skoraj zgrešili pot. Da smo varno prispeli na vrh, ki meri 1694m, so poskrbeli naši skrbni vodniki. Ko 
smo prispeli na vrh je bilo vetrovno, a smo se oblekli in  zopet nam je bilo toplo. Pot nazaj je bila 
sproščena in tekoča, a ne prehitra, da se ne bi komu kaj zgodilo. Vmes smo pojedli še malico za naše 
prazne želodčke. Vsi srečni smo se vrnili nazaj v tabor, saj nam je prvi pohod predstavljal kar 
precejšen izziv.  
Tajda Potočnik, 15 let 
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Zjutraj smo se zbudili in odšli na jutranjo telovadbo. Za tem smo imeli zajtrk. Po zajtrku smo se 
pripravili na pohod na Stegovnik. Ko smo se vsi opremili z malico in potrebno opremo, smo se počasi 
odpravili proti Stegovniku. Po gozdni poti smo hodili kar nekaj časa. Vedno bolj kot smo se vzpenjali 
proti vrhu, težja je bila pot. Na enem delu smo si nadeli čelade in šli skozi luknjo ob jeklenici. Potem 
smo imeli še nekaj kamnite poti. Za tem smo prišli na vrh Stegovnika. Malo smo se razgledali in 
vodniki so nam povedali katere gore se vidijo okoli nas. Počasi smo se odpravili nazaj proti taboru. Na 
poti smo se še ustavili in imeli malico. Potem smo se odpravili nazaj proti dolini. Ko smo prišli nazaj v 
tabor nas je že čakalo kosilo, ki sta ga skuhala naša kuhar in kuharica. Po kosilu smo imeli krajši 
počitek. Zvečer pa družabni večer z predstavitvijo skupin ob tabornem ognju. Potem smo se uredili za 
spanje in odšli spat.  

Boštjan Koštomaj, 15 let 

 

TOREK 

BLED  
Na vse zgodaj zjutraj nas je čakal zajtrk. Pripravili smo si nahrbtnike in  z avtobusom odšli na Bled. 
Tam smo se s sedežnico odpeljali do vrha. Razložili so nam kako plezati po pustolovskem parku. 
Najprej smo mlajšim planincem pomagali in se prepričali ali res znajo plezati. Ko smo končali z 
mlajšimi smo lahko po izbiri odšli na katerikoli poligon. Najprej sem odšel na najtežji poligon. Kasneje 
pa še na enega malo lažjega. Ko smo končali v pustolovskem parku smo imeli malico, po malici pa 
smo se še peljali s sankami. Čakal nas je že avtobus in odšli smo proti taboru na kosilo. Po kosilu smo 
se poslovili od Metke, sedaj pa imamo delavnice, kjer pišem to… 

Jaka Kovše, 15 let 

 
 
Zjutraj smo se zbudili ob sedmih. Nato smo odšli 
na telovadbo in nato na zajtrk. Za zajtrk smo imeli 
hrenovke, kruh in čaj. Hitro smo pojedli in si šli 
pripravit nahrbtnike za v pustolovski park. Ko smo 
se polni pričakovanja pripeljali na Bled smo se s 
sedežnico popeljali na vrh. Najprej so nam vse 
razložili, nato pa smo poizkusili še sami. Najboljše 
je bilo na Flying foxu, čeprav tudi drugod ni bilo 
slabo. Bilo je zelo malo časa, zato vsi nismo 
poizkusili vsega. Po koncu smo se v dolino 
popeljali z sankami in vsi bi poizkusili še večkrat. 
Ko mo prišli domov smo imeli kosilo. Popoldan 
smo imeli še delavnice za prvo pomoč, učili smo 
se vozlov, pisali smo dnevnike, opisovali smo naša 
doživetja in pogovorili pa smo se tudi o varnosti v 
gorah. Bilo je NORO!  
Špela Kračun, 14 let 
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PUSTOLOVSKI PARK 
Približno ob deveti uri smo se z avtobusi odpravili na Bled v pustolovski park. Ko smo se pripeljali tja, 
smo se s sedežnico peljali na vrh smučišča in odšli v park.  Tam so nas uslužbenci parka opremili s 
pasovi. Podal so nam navodila kako uporabljati  karabine na jeklenicah. Nato smo vsi povadili na 
poligonu , potem pa smo se starejši odpravili na malo težjo progo z mlajšimi in ko smo to končali smo 
lahko šli starejši zase. S prijatelji smo odšli na najtežjo progo, ki je bila zelo zabavna in ponekod zelo 
zahtevna. Odšli smo le še na eno progo in potem nam je zmanjkalo časa in odšli smo se peljat s 
sankami po bob stezi. Po nekaj zabavnih uricah smo se odpravili nazaj v tabor na težko pričakovano 
kosilo.  
Aljaž Majer, 14 let 

 

PUSTOLOVSKI PARK   BLED 
Okoli devete ure zjutraj so nas avtobusu odpeljali na Bled in sicer na Stražo Bled. Tam smo se s 
sedežnico povzpeli do pustolovskega parka, kjer smo se opremili in bili podučeni  o varnosti v parku. 
Nato smo se razkropili vsak na svojo želeno traso in uživali dve uri. Nato smo malicali in uživali v 
božanskem razgledu na Bled, Julijce in širšo okolico. Celo vreme je dišalo po tistem ta pravem poletju. 
V dolino smo se spustili s sankami, kar je bilo res navdušujoče. Potem  smo se odpeljali nazaj v tabor 
in uživali ob kosilu. Imeli smo manjše zaplete glede posode in stranišč, vendar nam to ni pokvarilo 
zabavnega dne. Na koncu pa smo »užgali« še eno zelo zaželeno tekmo nogometa.  
Benjamin Zidanšek, 15 let 

 

Danes smo se zgodaj vstali. Imeli smo jutranjo telovadbo. Po telovadbi pa zajtrk. Po zajtrku je po nas 
prišel mini avtobus. Odpravili smo se proti Bledu, saj je tam pustolovski park. Prispeli smo na 
smučišče Straža  ter se čez smučišče peljali s sedežnico- tam so nas pričakali učitelji, ki so nas pravilno 
naučili plezat po igralih. Tam smo morali narediti šolsko progo, še nato smo lahko šli na težje proge.  
Proge so bile označene z družino opic. Lažji sta bili otroka Iša in Julija, težji pa očka Tony in mama 
Magda. Po treh urah smo se s sankami in sedežnico odpravili na začetek smučišča ter šli z avtobusom 
nazaj v tabor. V taboru smo imeli kosilo. Po kosilu smo imeli prosti čas. Nato smo imeli malico, po 
malici pa delavnice. Po delavnicah smo imeli večerjo, potem pa smo šli spat.   

Gašper Primožič 

 

Danes smo se zbudili ob  sedmih in seveda imeli telovadbo. Potem smo zajtrkovali. Za zajtrk smo 
imeli hrenovke. Potem smo si spakirali nahrbtnike in šli. Z kombijem smo se odpravili v adrenalinski 
park. Vozili smo se eno uro, potem pa še s sedežnico na vrh. Tam smo najprej morali opraviti 
preizkušnjo, potem pa smo šli na prava plezala. Tam je bilo super. Škoda, da smo tam preživeli 
premalo časa. Pomalicali smo in se vrnili s sankami dol h kombijem ter se odpeljali. V taboru smo 
imeli kosilo in prosti čas. Potem smo imeli analizo in planinski krst. Nato smo imeli delavnice.  

Tim Milanez 
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SREDA 

 
STORŽIČ 
Vstali smo zelo zgodaj zjutraj, se najedli zajtrka in se posedli v dva kombija. Odpeljala sta nas na Dom 
pod Storžičem. Odpravili smo se na pot. Pot se je večino časa strmo vzpenjala. Na nekaterih delih je 
bila že zelo naporna. Vmes smo s nadeli čelade in jih dali potem dol, toda pod vrhom smo si jih 
ponovno nadeli. Proti vrhu smo že kar profesionalno plezali. Na vrhu smo si poštempljali dnevnike in 
odšli  dolino. Odšli smo po drugi poti, ki se je zelo vlekla pa tudi kolena so zelo trpela. Na domu pod 
Storžičem smo pojedli malico. S kombijem smo se odpeljali nazaj na pozno kosilo.  

Aljaž Majer, 14 let 

 

STORŽIČ 
Starejši planinci  smo vstali bolj zgodaj, pozajtrkovali, se umili ter se s kombiji odpeljali do doma pod 
Storžičem. Pot je bila precej strma, v zadnjem delu pa smo morali tudi plezati.  Veseli smo bili, ker se 
nam je vsaj tokrat pokazalo sonce, a na žalost so nam razgled na dolino zakrili oblaki.  Naše utrujene 
noge so se skušale v dolino vrniti varno, a nam je vseeno spodnašalo tla pod nogam. Brez poškodb 
smo prišli do koče, kje smo pojedli malico, na parkirišču pa so nas že čakali kombiji, s katerimi smo se 
vrnili v tabor.  
Blažka Klarič, 13 let 

 

STORŽIČ 
Zjutraj smo vstali bolj zgodaj. Počasi smo se pripravili za pohod. Potem smo imeli zajtrk. P zajtrku smo 
si pripravili zadnje stvari za na pot. S kombiji smo se peljali do doma pod Storžičem, od tam pa smo se 
peš odpravili proti vrhu. Pridružil se nam je še Igor. Pot proti vrhu je bila na začetku malo blatna, 
hodili smo po gozdu. Po nekaj časa hoje smo prišli vez iz gozda. Hodili smo p grebenu s katerega je bil 
zelo lep razgled. Počasi smo imeli malico. In med tem časom so novopečenemu vodniku v nahrbtnik 
dali kamen, ki ga je nesel na vrh.  Tik pod vrhom so se začele skale in kamenje. Plezali smo ob 
jeklenici, kar je bilo zelo zanimivo in naporno, ker se je kamenje zelo hitro sprožilo. Počasi mo prišli na 
vrh, kjer je bil velik križ. Malo smo pomalicali in pogledali naokoli kolikor se je videlo v megli in 
oblakih. Počasi smo se odpravili nazaj v dolino. Pot navzdol ni bila tako zanimiva kot gor. Čez nekaj 
časa smo prikorakali nazaj do koče pod Storžičem, kjer nas je pobral kombi in nas odpeljal nazaj v 
tabor. To je bil najboljši izlet! 
Boštjan Koštomaj, 15 let 

 

STORŽIČ 
Včeraj 27.7.2011 smo šli na Storžič. Zbudili smo se že okoli šeste ure in pojedli zajtrk. Potem smo se 
odpravili s kombijem do koče pod Storžičem in se odpravili proti vrhu. Pot je bila v redu. Razgled je bil 
čudovit, čeprav so nam na vrhu ponagajali oblaki. Na vrhu smo tudi pojedli malico in se slikali, potem 
pa smo spet krenili na pot. Sestop je bil precej težji, ker je bila pot, ki vodi z vrha precej skalnata, a 
kljub temu je bilo čudovito. Pot po gozdu je hitro minila, saj je bilo prijetno hladno in ne prestrmo. Ko 
smo prišli do koče smo se še razgibali, pojedli preostanek malice in se odpeljali nazaj v tabor. V 
taboru smo pojedli okusno kosilo, se stuširali in potem imeli »Taborjado«. Naša skupina je pri petih 
zanimivih in napetih igrah zbrala največ točk in si prislužila sladko nagrado.  
Hana Kobe, 12 let 
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Tisto mrzlo ledeno jutro smo se zbudili že dvajset do šestih in zajtrkovali 30 jajc, ki nam jih je pripravil 
naš fenomenalni kuhar Blaž. Res, svaka mu čast! Nato smo se seveda oblekli in se odpeljali do doma 
pod Storžičem, kjer nas je že čakal ljubi Igor s svojim polotom. Lepo smo se odpravili in sredi poti so 
se nam pridružili še ostali z Miranom. Pot smo lepo nadaljevali in se kmalu srečali s samim skalnim 
vznožjem Storžiča. Ema na žalost ni mogla nadaljevati, a je zanjo poskrbel Aleš in jo uspešno pripeljal 
nazaj v dolino. Preplezali smo še nekaj jeklenic in se kmalu srečali s križem na samem vrhu. Nato smo 
se vrnili do doma in na poti nazaj proti taboru »nabijali« Siddharto. Dan je bil res zakon!  
Benjamin Zidanšek, 15 let 

 
Vstali smo okoli šeste ure zjutraj, veliko pred vsemi ostalimi. Dobili smo močan beljakovinski zajtrk in 
sicer jajca. Ob sedmih sta nas prišla iskat dva kombija s katerima smo se odpeljali do doma pod 
Storžičem. Začeli smo dolgočasen vzpon skozi gozd, ki je bil meni osebno bolj naporen  kot 
preostanek poti. Kmalu smo iz gozda prišli na bolj skalnat teren. Nadaljevali smo po odsekih in 
napredovali s kar hitrim tempom. Kmalu smo prišli po vrh nakar je sledila hoja ob jeklenici in 
plezanje. Po zadnjem malo večjem vzponu smo osvojili vrh. Hoja v dolino je bila na skalnatem 
območju zanimiva, nato pa je postala dolgočasna saj se je vlekla v neskončnost. Bil je pošten 
»sprehod po parku«.  
Luka Pestivšek, 15 let 

 

PETEK 

Danes nas je presenetila posebna budnica. V šotor so prišli vodniki s pokrovkami in s posodami. 
Zbudili so nas v trenutku. Hitro smo se preoblekli in odšli  k telovadbi, tako kot zmeraj. Po  zajtrku 
smo si pripravili nahrbtnike in se  usedli v minibus. Odpeljali smo se do Matizovca. Ko smo prispeli 
smo se razdelil v dve skupini. Prva skupina je imela hitrejši tempo. S prvo skupino smo zelo hitro 
prispeli na planino Kofce. Tam se nismo 
veliko ustavljali. Vodnik Aleš nam je 
razložil katere gore vidimo. Nato smo se 
odpravili na Veliki vrh. Tam smo pojedli 
čokoladico in si poštempljali dnevnike. Z 
Velikega vrha smo se odpravili na vrh 
Kofc. Med potjo smo srečali drugo 
skupino. Kmalu smo prispeli na vrh Kofc. 
Vrnili smo se po grebenu. Ko smo 
premagali sestop na planino smo do 
planšarije kar tekli. Na planšariji smo 
pojedli malico in počakali na drugo 
skupino. Sestop v dolino pa ni potekal  
po isti poti. Sestop se je končal v 
Jelendolu. Skupina B se je peljala, zraven 
pa so pobirali še nas. Tako smo prispeli v tabor.  
Sebastjan Tkavc, 13 let 

 

Zjutraj, seveda po dobrem zajtrku in smotani telovadbi, smo se odpeljali pod Kofce. Razdelili smo se v 
dve skupini. Hitro in počasnejšo. Hitri so šli takoj na Veliki vrh in potem na vrh Kofce. Počasni pa smo 
se ustavili še na planinski koči, popili vodo ali čaj in se nato odpravili proti Velikemu vrhu. Po dveh 
urah smo le prišli na vrh, pojedli malico in se odpravili dol z gore. Pri planinski koči nas je že čakala 
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hitra skupina, ki se je seveda pohvalila da so bili hitrejši ter da so šli tudi na vrh Kofce. Potem smo se 
skupaj odpravili v dolino, kjer so nas pobrali s kombiji.  
Ana Špes, 13 let 


