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Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ..., planinski tabor! 



UVODNE BESEDE NAŠE ŠEFICE 
MA(hovnice)JE 

 

 

Planinski tabor smo letos mladi 
planinci preživeli v Medvodju pri 
Tržiču. Ne vem, če je že kdaj tako 
hitro minil teden, kot je ta. 
Pridno smo polnili dnevnike z žigi 
osvojenih okoliških hribov in 
planin, kjer smo si lakoto potešili 
z domačimi dobrotami. Obiskali 
smo Košuto z Velikim vrhom in 
Kladivom ter Stegovnik, preverili 
krušljivost veličastnega Storžiča, 
z mlajšimi pa smo pozdravili 
pastirje na Tegoški planini in 
Javorniku ter na Storžič 
pomahali tavečjim s Tolstega 
vrha. Otroci in vodstvo smo se 
pomerili v športnih igrah, se ob 
večerih zabavali z igrami 
Medvodje ima talent, glupa čupa, 
igre z mejami in brez njih, izdelali 
herbarij, priredili pravo 
planinsko poroko ter s pesmijo 
na ustih ob ognju uspavali 
najmlajše. Imeli smo tudi vodno 
skupino mlajših, ki so se 
namakali v toplicah potoka 
Stegovnik in po brzicah spuščali  

raznorazna plovila, starejši pa so se dnevno namakali višje v tolmunu. Sredi 
tedna smo si privoščili pravo avanturo v pustolovskem parku na Straži pri 
Bledu.   
Oblečeni v plezalne pasove smo se podali na premagovanje različno težkih 
nalog, ki so bile prav za vse zabavne, s poletnimi sanmi smo nato oddrveli na 
piknik v dolino. Tudi preostali taborski dnevi so minili v znamenju doživetij, 
igre, športa, nabiranja znanja in ostale planinske zabave v objemu narave. 
Mladi planinci so prisluhnili predavanjem iz planinske šole, kot je npr. 
orientacija, prva pomoč, planinska oprema, prehrana, planinske rože in 
živali, nevarnosti v gorah … Vse to znanje pa smo potem pokazali v 
planinskem kvizu, kjer so med sabo tekmovale skupine, v katere smo bili 
razdeljeni. Obiskali so nas gorski reševalci in vodniki reševalnih psov s 
svojimi štirinožci ter nam predstavili svoje delo. 
Teden je kar prehitro minil, domov smo se odpravili zadovoljni, pa tudi 
nemalo utrujeni. Utrdili smo stara prijateljstva in skovali nova, ki jih bomo 
ohranjali na bodočih planinskih pohodih in na planinskem taboru naslednje 
leto! Tabor je lepo uspel in za to se še posebej zahvaljujem vsem našim 
sponzorjem in tistim, ki so nam priskočili na pomoč. 

 



BILA NAS JE CELA VOJSKA  
(natančno 98) … 

 

 

… A VODSTVO NAS JE DOBRO OBVLADALO 

 



SKUPINE SE PREDSTAVIMO 
(NE BANSI, AMPAK BASNI) 

 
ORLI 
Vodji: Žan Erlač in Nina Gradič 
Mladi planinci: Gašper Košak Pevec, Igor Robnik, Gregor Mansutti, Tina 
Ribič, Saša Kukovič, Anja Čretnik, Sebastjan Stiplošek  
 
Nekoč je živela mati orlica. Bila je najlepša, 
najpogumnejša in najmočnejša daleč 
naokoli. Ustvarila je veliko družino, ki so jo 
sestavljale 3 orlice in 5 orlov. Dobro je 
skrbela zanje in jih učila, kako preživeti. 
Vsak izmed osmih orlov je bil nadarjen za 
nekaj, in ko so se združili, so bili 
nepremagljivi.  
Najstarejši med njimi jih je usmerjal in jim 
pomagal pri raznih podvigih. 
Mali orli so ga poslušali, mu sledili in se učili od njega. 
Orli so zelo družabna, zabavna in vesela bitja, a hkrati so tudi bitja, ki znajo 
poslušati, se kaj novega naučiti in držati skupaj. Orli smo tudi velikega srca in 
sočutni. Žal nam je včeraj zbolel orel, ki se je zelo orlje boril na igrišču, nato pa 
obležal. Ostali orli smo se zbrali okoli njega, mu pomagali in ga odnesli v njegovo 
gnezdo, kjer se bo pozdravil in bo naslednje leto pripravljen na nove planinske 
podvige.  
 
NAUK: Orli smo zakon, saj je v slogi moč! 

 
 
KOZOROGI 
Vodji: Boštjan Rosenstein in Gregor Ermenc 
Mladi planinci: Primož Vranič, Jaka Mesarec, Jernej Presečnik, Lili Urbajs,                         
Žiga Čede, Manja Pančur                   
 
Kozorog Fredy 

 

Nekega dne je padal dež. Naslednji dan pa je sijalo sonce. 
Mlad kozorog Fredy se je odpravil iskat srečo in prijatelje. 
Na poti je srečal noro kuro Magdo, ki je legla štirikotna 
jajca. Odpravila sta se proti mestu. Vsi ljudje so ju 
gledali presenečeno: »Kakšen par!« Na tržnici sta srečala 
zapuščeno raco. Ker jim v mestu ni bilo všeč, so odšli v 
gozd. Pred krošnjo starega drevesa je ležal ris. Po gozdu 
so hodili kar nekaj dni. Skupaj so ugotovili, da so lahko 
zelo dobri prijatelji, tudi če niso iste vrste. 
 
 
NAUK: Tudi če smo si popolnoma različni, lahko 
sobivamo in smo lahko dobri prijatelji. 

 
 



SVIZCI 
Vodji: Manca Čujež in Nina Maček  
Mladi planinci: Ana Čujež, Patricija Pančur, Tomaž Marko, Luka Kovče, 
Mark Kladnik, Janez Palčnik, Anja Artiček 
 
Svizec Silvo 
Za devetimi gorami in devetimi vodami je živel svizec Silvo. Živel je v svojem 
umazanem šotoru in ravno zato ni imel prijateljev. Zanemarjen svizec je iz dneva v 
dan ležal na kavču, jedel čips, pil pivo in gledal televizijo. Bil je pravi lenuh. Nekega 
vročega poletnega dne pa mu je zmanjkalo hrane in pijače. Počasi je zlezel s kavča, 
popil še zanje pivo, pojedel zadnje drobtinice čipsa ter se usedel v svojega rdečega 
cliota. Stopil je na gas in se odpeljal na tržnico. Trmast, kot je bil, ni upošteval 
prometnih predpisov in naenkrat je na ostrem ovinku zagledal vijolično postavo. 
Hitro je pritisnil na zavoro, a zavora ni zagrabila. Zaprl je oči in upal, da se mu ne 
bo nič zgodilo. Zaslišal je močan tresk in zbilo ga je na zadnji sedež. 
Počasi je zlezel iz avta in šel pogledat, 
kaj je zgazil. Ko je zagledal pojavo, so 
mu oči skoraj padle iz jamic. »Jebela 
cesta in krščenmatiček«, je na glas 
izrekel nekaj grdih besed. Zbil je 
namreč nadvse nenavadno vijolično 
kravo. Krava je glasno zamukala, a 
svizca to sploh ni ganilo. Odpeljal se je 
naprej po poti, a je naenkrat v srcu 
začutil, da to, kar počne, ni prav. Čutil 
se je krivega, ker je povozil ubogo 
kravo. Obrnil je avto in se odpeljal 
ponjo. Naložil jo je na streho svojega  
cliota in jo hitro odpeljal do svojega šotora. Tam jo je oskrbel in ji iz trgovine 
prinesel malico (za posladek še frutabelo). Krava mu je bila zelo hvaležna in je 
poklicala svoje snažilke, da so mu počistile šotor. Krava mu je povedala, da je 
predsednica združenih tovarn čokolade in Silva povabila k sebi v službo. Svizec se 
je nekoliko obotavljal, a na koncu le pristal na kravino ponudbo. Tam je spoznal 
veliko svizcev in postal dober podpredsednik tovarn Milka. S kravo sta se tudi zelo 
dobro ujela in postala tudi najboljša prijatelja.  
NAUK: Tako torej: ko Svizec zbije kravo, dobi službo ta pravo, 
                             poleg tega pa še družbo, da gre še raje v službo. 
 
APOLONI 
Vodji: Matej Planko in Ajda Povh  
Mladi planinci: Neža Plesnik, Alenka Ljubič, Alojz Atelšek, Eva Gorenjak, 
Gašper Kovačič, Nac Mastnak, Vid Palčnik 
 

 

Nekega dne se je gosenica odločila, da bo 
postala metulj. Odšla je na bukev in se 
zabubila. Po kratkem času je predrla bubo in iz 
nje je pogledal čudovit metulj, ki pa ni bil 
navaden metulj, ampak gorski apolon. Vsi 
metulji so bili nanj ljubosumni, saj so bila 
njegova krila tako pisana in je letal najvišje 
med njimi. Apolon se je rad igral z drugimi 
apoloni in obiskoval cvetlice. Prav flirtal je z 
njimi in se jim nasmihal. Mislil je, da je 
najlepši.  



Ob tem je pozabil na prijatelje. Čez nekaj časa je zaradi svojega obnašanja izgubil 
prav vse prijatelje. 
NAUK: Ni pomembna zunanja lepota. Pomembna je notranja lepota! 

 
RISI 
Vodji: Patricija Palčnik in Urša Plesnik 
Mladi planinci: Kristina Kaučič, Tim Robnik, Irena Mark, Eva Aubreht, 
Matic Detmar, Klemen Jurgelj, Maja Selič 
 
Ris Joža v pustolovskem parku 
Nekega dne se je Joža odločil, da bo obiskal 
pustolovski park na Bledu. Skupaj s svojimi 
prijatelji se je vkrcal v kombi in se po avtocesti 
odpeljal proti čudovitemu kraju z jezerom in 
otočkom. Peš se je odpravil na strmo vzpetino, 
kjer je bil pustolovski park. Najprej je preplezal 
rumeno progo, saj ga je bilo zelo strah, nato pa 
se je opogumil in šel kar na rdečo. Na tej progi 
se je zelo utrudil, zato je odšel do koče, kjer si  

 
je privoščil ogromen sladoled. S sankami se je nato odpeljal v dolino, kjer so mu 
prijatelji pripravili piknik. Po okusnih čevapčičih in paradižniku so pospravili za 
sabo in se naložili v kombi. Na poti so se ustavili na bencinski črpalki, kjer so še 
nahranili svoj kombi. Ris Joža pa si je za posladek kupil še veliko konzervo 
whiskasa. Ves srečen in zadovoljen se je odpeljal nazaj do tabora, kjer je whiskas 
delil z drugimi prijatelji. 
 
NAUK: Tudi če se ne ustaviš v trgovini, vedno najdeš nekoga, ki ima še kaj zalog.  

 
 
 
KAVKE 
Vodji: Borut Budna in Rok Brinovšek  
Mladi planinci: Aljaž Čede, Blaž Moličnik, Nika Dobnik, Lenart Presečnik, 
Zala Čujež, Anja Furdi, Marko Skale 
 
 

 

Sedem ur hoda iz Tržiča stojijo trije bregovi. 
Tam gnezdijo kavke. Devet jih je, če smo 
natančni. Nekega vročega poletnega 
popoldneva se je med kavkami zgodil strašen 
spor. »Glavna sem jaz, torej boste vsi leteli za 
mano,« je rekla prva in samovšečno pogledala 
ostale. Seveda so ji vse oporekale, a njena volja 
je obveljala. »Kdor je glavni, je pač glavni. Vse 
boste letele, kamor letim jaz!« je nadaljevala in 
poletela visoko v zrak. Preostalih osem kavk je 
obstalo. Nobena ni  

poletela za njo. Ker pa je želela pokazati, kdo je glavni, je poletela še višje. V tistem 
trenutku je priletel padalec in jo oplazil. Njeno krilo se je zlomilo in začela je padati. 
Čeprav so bile druge jezne nanjo, so ji pomagale in jo rešile. Prej samozavestna in 
samovšečna je bila zdaj poražena. 
 
NAUK: Kdor visoko leta, nizko pade.  



MODRASI 
Vodji: Matic Iskra in Barbara Frelih 
Mladi planinci: Katja Naraločnik, Monika Urbajs, Žan Cmok, Jernej Kaučič, 
Luka Košak Pevec, Alja Cestnik, Nika Škornik 
 
Zgodba 1. modrasa: V nekem gozdu je živel modras, ki je bil dolg pol metra. Rad je 
taval naokoli in spoznaval nove prijatelje. Nekega dne pa je gozd zajela strašna 
nevihta. Modras se je zatekel v luknjo v tleh in se stiskal, da mu je bilo toplo.  
Nevihta je ponehala čez noč. Zjutraj se je zbudil in vsa drevesa so ležala na tleh. 
Pogledal je naokrog in se začudil: nikjer ni bilo nikogar. Rad bi imel prijatelja in se 
igral. Ravno takrat pa je mimo pridrsela modraska in jokala, ker ji je nevihta podrla 
brlog. Vprašal jo je, če hoče živeti z njim, in je privolila. Odsikala sta v gozd, kjer sta 
si zgradila zatočišče, se poročila in imela veliko poročno slavje. Kmalu zatem sta 
dobila tri mladičke, ki so počasi rasli in se igrali. Živeli so srečno do konca svojih 
dni. 
Zgodba 2. modrasa: Nekoč je ob potoku živel 
skromen modras, ki si je iskal ženo. Tisti dan 
se je modraska sprehajala ob potoku in 
nabirala muhe za popoldansko malico. V 
tistem trenutku se je spotaknila ob skalo, 
slišal jo je modras in jo rešil. Poročila sta se 
in živela srečna do konca svojih dni. 
                                                Monika Urbajs 
 
Zgodba 3. modrasa: Tam gori na sredi gozda 
je na gori živel majhen modras. Iskal je  
prijatelje in spoznaval raznolik svet. Ker je bil živahne narave, je rad zganjal norčije. 
En dan se je ujel v past, iz katere se ni mogel rešiti. Past je povzročila, da je 
izkrvavel. Okoli njega so se zbirale živali, ki so ga imele rade in so se poslavljale od 
njega. Kar naenkrat je iz krvi vstala vila, zajokala in nekaj kapljic solz spustila na 
modrasa. Naenkrat pasti ni bilo več, iz modrasa pa je zrastlo veliko drevo. To drevo 
še danes stoji na planini Pungrat. Okoli njega se pasejo krave, nad njim pa je vsak 
dan obsijan vrh Kladiva. 

Katja Naraločnik 

 
GADI  
Vodji: Peter Marko in Maja Robnik 
Mladi planinci: Kristina Plesnik, Rok Uranjek, Miha Žehelj, Neža Kroflič, 
Maruša Artiček, Peter Mansutti, Denis Kovačič 
 
Rokovo osvajanje 
Nekoč je živel gad Rok. Živel je na planinskem 
taboru med otroki. Spoznal je Nušo. Ni je znal 
očarati, pa če se je še tako zelo trudil. Nuša je 
odšla. Rok je bil zelo žalosten. Nekega 
popoldneva se je odpravil na sprehod. Hodil je in 
se izgubil. Prespal je v gozdu. Čez čas je videl 
kočo, ki je gorela. Njeni lastniki so jo pomotoma 
zažgali. Naenkrat je v njej opazil Nušo, ki je 
sedela pod klopjo. Rok se je takoj opogumil in jo 
rešil. To je Nuši veliko pomenilo. Poljubila ga je 

 
in odlezla sta nazaj v tabor. Tu živita srečno in imata šest otrok: Marušo, Kristino, 
Nežo, Miha, Petra in Denisa. To je super družina! 
 



PUPKI 
Vodji: Silvo Užmah in Mirko Žagar 
Mladi planinci: Tilen Cmok, Anja Vranič, Matic Černivšek, Pika Povh, Nejc 
Kroflič, Mark Pihlar, Kaja Tovornik   
 
Planinski pupek reši hribov vseh smeti 

 

Jaz sem pravi, pravcati planinski pupek. 
Danes vam bom povedal, kako sem spoznal 
svizca Fikota. Pa začnimo.  
Bilo je mrzlega jesenskega dne, ko sem šel 
raziskovat okolico kljub prepovedi moje 
mame. Najprej sem se otresel blata, ki mi je 
ostalo od plavanja čisto po dnu jezera. Nato 
sem se odpravil na izlet. Plaval sem hitreje in 
hitreje. Plaval sem proti gladini svojega 

doma, jezera. Ker sem plaval tako hitro in tako močno, sem kar skočil iz jezera. 
Nato pa sem zagledal nekaj čudnega in kosmatega. Si morate misliti?! No, 
kakorkoli že, splaval sem do obale, da bi si natančno ogledal to bitje. Ko sem ga 
vprašal, kdo je, je rekel: »Jaz sem svizec. Ime mi je Fiko. Kaj za tri planike moje pa 
si ti?« Pa sem mu povedal: »Jaz sem pupek. Ja, res je. Sem eden izmed ogroženih 
planinskih pupkov.« Nekaj časa sva se spraševala, kako bi lahko pomagala vsem 
pupkom sveta, da bi lahko svobodno plavali. Odločila sva se, da bova preganjala 
vse osebe, ki v jezero odlagajo smeti. Jaz sem pobiral smeti, svizec pa jih je 
ugriznil. Tako sva z roko v roki sodelovala in nihče ni v jezero odvrgel nobene smeti 
več. Bila sva tako ponosna nase. Zato pa tudi vi, dragi mladi planinci, ne mečite 
smeti v naravo, sicer se prikaževa jaz in Fiko, vas ugrizneva in napadeva, da se 
boste res naučili, da smeti ne sodijo v naravo. 

 
GAMSI  
Vodji: Klavdija Plesnik in Maja Vrčkovnik 
Mladi planinci: Evita Božiček, Anže Robnik, Jakob Kovačič, Timotej Novak, 
Domen Rosenstein, Jakob Škornik 
 
Gamsi & gozdni škratje (ali kako je nastal planet) 
Nekoč pred davnimi časi je v neki revni vasi 
živela deklica, ki ji je bilo ime Katarina. 
Pravzaprav tega še ni tako zelo daleč nazaj. 
Deklica je imela zelo hudobno mačeho. 
Vedno ji je nalagala težka dela (skoraj tako 
kot pri Pepelki). Zaradi razočaranja v 
življenju je neko noč pobegnila. Ker je imela 
deklica čisto srce, se ji je prikazala gozdna 
vila. Ta jo je vodila po gozdni poti, mimo 
vseh nevarnosti, čez most skozi gozd. Prišla 
je do jase, kjer so se zbirali gamsi. 

 
Vzeli so jo medse in skrbeli zanjo kot za svojo hčerko. Lovili so ji zajce, miši in 
ostale gozdne živali. Pozabili pa so, da niso sami. Na tem območju so živeli tudi 
gozdni škrati. Ko so opazili lepo, mlado dekle, so jo hoteli zase. Ponoči so jo hodili 
skrivaj opazovat. Neko noč so se odločili, da jo bodo ugrabili. Oblekli so se v gamse 
in se odpravili ponjo. Med spanjem so jo ugrabili in odnesli v svojo bazo, pod 
zemljo. Zjutraj so gamsi ugotovili, da Katarine ni več. Takoj so vedeli, da so jo 
ugrabili, saj so opazili sledove. Škratje so se na boj že dolgo pripravljali. Gamsi so 
si morali izmisliti drugo taktiko. Odločili so se, da jih bodo napadli z letali. Kljub 
oklevanju so se odločili, da bodo vrgli atomsko bombo. Napovedali so 3. svetovno 



vojno, toda prvo gamsovsko. Vrgli so atomsko bombo in vsi ljudje ter živali na 
zemlji so pomrli. Preživel je le rod gamsov z dobrim srcem, ki so živeli naprej in 
ustvarili najlepši planet v vesolju. Čez nekaj let sta se tam rodila Adam in Eva in se 
čudila lepim naravnim lepotam. Dokler ni prišlo zlobno jabolko.  

 
 
RUŠEVCI  
Vodji: Nuša Verdev in Gregor Ermenc 
Mladi planinci: Tamara Čerček, Gašper Škornik, Anja Sirk, Neža Mastnak, 
Filip Moličnik, Blaž Mihevc, Grega Grušovnik Strmčnik 
 
Ruševec Robi 

 

Ruševec Robi je bil zadovoljen ruševec. 
Imel je lepo življenje in nič mu ni 
manjkalo. Neizmerno rad pa je imel svoje 
ruševje. Nekega večera, ko se je spravljal k 
večerji, je na nebu zagledal NLP-je 
(neznane leteče predmete) in iz njih so 
priletele zelene laserske luči, ki so 
posvetile na ruševje in je v hipu izginilo. 
Ruševec Robi pa ni pustil svojega ruševja 
in se ga je močno oklepal, a ga je ZLL 
(zelena laserska luč) osvetlila in znašel se 
je v skladišču, kjer je bilo polno ruševja.  

Mislil je, da je v nebesih. Napokal se je ruševja, nato obležal in zaspal. Ko je odprl 
oči, se je znašel na odru, okoli pa je bilo ogromno NZB-jev (neznanih zelenih bitij). 
Takrat pa je eden izmed njih, ki je bil najlepše oblečen, spregovoril: »Pipitutu pitu 
tatu pi.« Drugi so vzkliknili in zaploskali. Dva sta ruševca zagrabila in ga hotela 
vreči v ogenj. Takrat pa se je nekdo oglasil. Bila je simpatična NZB-jevka. Ostali so 
se ustavili in začelo se je enodnevno pogajanje. Nato so ga odpeljali v lepe sobane, 
ga lepo oblekli in ga peljali do oltarja – šel je po zelenem ozkem tepihu, na obeh 
straneh so sedeli NZB-jevci, na koncu pa ga je čakal malo bolj zavaljeni NZB-jevec, 
ki je v roki držal knjižico. Naenkrat je začela igrati čudovita glasba. Proti njemu je 
začela stopati NZB-jevka v lepi obleki. RR (ruševec Robi) se je takrat zavedal, da se 
bo poročil in se tudi je. Tako je preživel dolga leta s svojo NZB-jevko, ki jo je zelo 
vzljubil. Naučil se je tudi njihovega jezika in se tako zavedal, da ga je ta NZB-jevka 
Pituta (po domače Micka) rešila pred tem, da bi ga pojedli. Ker ga niso, je njihova 
uradna hrana postalo ruševje. RR se je tu počutil več kot odlično. Imel je Micko in 
ruševje in zdelo se je, da nič ne more biti narobe. Neke noči se je odpravil v 
shrambo, ker je bil zelo požrešen in hotel še več ruševja. Pod njegovimi nogami se je 
naredila luknja in je padel daleč … ko se je zjutraj zbudil, se je znašel sredi ruševja, 
vendar ne v skladišču NZB-jev, vendar tam, kjer je živel prej. Čeprav je imel tu svoje 
ruševje, mu je močno manjkala Micka. Tako RR še zdaj čaka in se oklepa ruševja v 
upanju, da ga osvetli ZLL in ga ponese nazaj k Micki.  

 

 

 

  



KAKO JE POTEKAL NAŠ TEDEN? 

 
Sobota, 25. 6. 2011 
 

� Izlet na slap Stegovnik 
 
Ob pisku piščalke smo se zbrali na zbirnem mestu, vodje skupin so nas 
pregledali, ali smo obuti v planinske čevlje. Odšli smo proti slapu Stegovnik, 
ki je visok 28 m. Pot je bila lahka in kratka, saj smo hodili le 15 minut. Tam 
nas je osupnila višina in lepota slapa ter hladna sapica, ki nas je ohladila. Po 
skupinskem fotografiranju smo se odpravili nazaj v tabor.  

XXX 

 
☺Vodniki: »Lojzi, pazi, da se ne boš izgubil!« 
Lojzi: »Sej 'mam prvo pomoč!« 
 
!!! Stegovniški slap je eden izmed mogočnejših slapov. Njegov padec je 15 m 
visok in 6 metrov širok, s tem je največji izmed slapov, ki jih je ustvaril potok 
Stegovnik, ki izvira pod istoimensko goro. Zaradi slabših cestnih povezav 
slap ni dobro poznan. Dostop je po glavni cesti Tržič-Jelendol v smeri 
Dolžanove soteske, vse do Medvodja, od katerih je slap oddaljen približno sto 
metrov. Lahka steza ob potoku pelje pod slap mimo manjših drsnih slapov, 
kaskad in številnih tolmunov ter opuščene elektrarne. 

Povzeto iz Wikipedije 

 
 

� Krst udeležencev in praznovanja dneva državnosti 
 
V soboto, 25. 6., smo imeli krst ob tabornem ognju. Pred krstom smo morali 
povedati še zaprisego in se predstaviti po imenih. Nato smo pokleknili in smo 
dobili tri udarce po zadnji plati. Po krstu smo dobili zapestnice in peli 
planinske pesmi. Krst je bil zabaven in neboleč.                            
                                                                                                       Filip in Blaž 

 
PLANINSKA KRSTNA ZAPRISEGA 

 
Jaz, ponosni Slovenec, 

potomec Franceta Prešerna in Ivana Cankarja, 
ki imam rad krajnsko klobaso in orehovo potico in ki rad smučam in gledam 

nogomet ter plešem polko in valček, 
vestno uporabljam dvojino 

in sem ponosen na naš Triglav, 
 

zvesto zaprisegam: 
- da bom spoštoval in upošteval vse vodnike in mladinske voditelje, 

- da bom spoštljiv do gorske narave, 
- da bom pozdravljal planince v hribih, 

- da bom vedno dobre volje in nasmejan! 
 
 



Nedelja, 26. 6. 2011 
 

� Izlet na Stegovnik (starejši)  
 

V nedeljo zjutraj smo se zbudili v deževno jutro. Vsi v pričakovanju, da bo 
posijalo sonce, smo se pripravljali na izlet na Stegovnik. Najprej smo se 
uredili, pojedli zajtrk, si pripravili nahrbtnike za izlet. Naša tura se je začela 
v taboru Medvodje. Pot nas je vodila skozi gozd do slapa Stegovnik, kjer smo 
ga z veseljem občudovali. Nato smo pot nadaljevali po gozdu vse do skalnate 
stene. Povzpeli smo se po ozkih poteh, pri vzponih pa so nas varovale zajle. 
Ko smo pripeli na vrh, smo pohiteli po žige in se nato lačni in neučakani 
zakadili do nahrbtnikov, kjer smo že imeli pripravljeno malico. Po malici smo 
se po isti poti vrnili nazaj v tabor. 
Ko smo prispeli v tabor, smo bili veseli, da je tura tako dobro uspela in da 
smo se vsi srečni in nepoškodovani vrnili v dolino. 
                                                                                                               Gadi 
☺ Maruša med grizenjem kolen na Stegovnik: "Nekateri gredo v hribe zaradi 
razgleda, jaz pa zaradi paštete." 
 

� Izlet na Javornik (bonbončki) 
 

V nedeljo smo se zbudili ob sedmih zjutraj, pojedli zajtrk in se odpravili na 
planino Javornik. Hodili smo tri ure po zanimivi poti in prišli do vrha, 
visokega 1448 m. Na vrhu smo pojedli kruh s pašteto in se odpravili nazaj v 
tabor. Na poti smo videli žabo. Po dveh urah hoje smo se vrnili v Medvodje in 
v planinski dnevnik zapisali o našem izletu. 
                                                                                                                  Kozorogi 

� Medvodje ima talent 
 

V nedeljo smo imeli Medvodje ima talent. Šou sta vodila Šlengy in Žan. V 
komisiji so sodelovali Žan Cmok, Anja Furdi, ki je ves čas imela purjo kolt, in 
Vid Palčnik. V spomin se nam je najbolj vtisnil Jerry, ki je zbežal s 
prizorišča. Nastopi so bili romantični, zabavni, smešni in tudi baletno 
obarvani. Ozadje nam je krasil ogenj. Bil je zelo talentiran show. Zmagala je 
Katja Naraločnik.  

 

Izjava žiranta Žana Cmoka: »Bilo mi je všeč. 
Bil sem Brane. Večini nastopajočim smo dali 
da. Eden se je ustrašil in zbežal. Voditelja sta 
bila Šlengy in Žan.« 
 
Izjava zmagovalke Katje Naraločnik: »Na 
talentih je bilo super. Vzdušje je bilo super, 
edino pekoče od zadaj. V taboru smo imeli res 
ogromno dobrih talentov, konkurenca je bila 
huda. Hvaležna sem, da ste me izbrali za 
zmagovalko!« 
 
Izjava voditelja in tekmovalca Šlengyja: 
»Talenti so se mi zdeli zelo zanimivi. 

 Kot voditelj sem bil tudi s publiko zadovoljen. Bilo je ok, čeprav nam je en 
nastopajoči pobegnil. Čeprav bi morala z Blažem zmagati, sva zmago raje 
prepustila drugim, da so še drugi malo popularni. Zato sva malo fušala.« 



Ponedeljek, 27. 6. 2011 
 

� Planinska šola: vtisi s predavanj: 
o nekatera so bila zanimiva, druga pa ne; 
o vsa so bila poučna in pomembna za našo varnost v gorah; 
o vodniki so teme predstavili na zanimiv način, veliko stvari so predstavili v 
živo, kar nam je pomagalo, da smo si stvari lažje zapomnili; 

o veliko stvari, ki smo se jih naučili, lahko uporabimo v vsakdanjem 
življenju; 

o spodbujali so nas, da smo sami razmišljali, saj so nam pripravili igre, kjer 
smo se lahko sami preizkusili, koliko znamo; 

o najbolj všeč nam je bilo predavanje o planinski opremi in prehrani v 
gorah; všeč nam je bilo zato, ker smo se sami lahko oblekli v določeno 
opremo; 

o ni nam bilo hudega in bomo tudi v prihodnje poslušali takšne koristne 
stvari. 

Gamsi 

 
� Orientacija 

V ponedeljek je bi lep dan, zato smo imeli tekmovanje v orientaciji. Kljub 
lepemu vremenu nam ni bilo všeč. Na poti smo doživljali različne 
dogodivščine, saj se nam je član skupine skril za drevo, mi pa smo ga 20 
minut iskali daleč stran. Škoda, da letošnja orientacija ni bila bolj podobna 
lanski. 

Apoloni 

 
Torek, 28. 6. 2011 
 

� Izlet na Veliki vrh in Kladivo (starejši) 
 

V torek, 28. 6., smo se zbudili zelo zgodaj. Po obilnem zajtrku smo si 
pripravili nahrbtnike (tisti pridni že prejšnji večer) in se naložili v kombije. 
Odpeljali smo se do Matizovca, kjer so se najprej ogreli z Žanovo telovadbo. 
Po telovadbi smo se odpravili proti domu na Kofcah. Tam smo imeli daljši 
počitek in uživali v razgledu na okoliške vrhove. Pot se je nadaljevala po 
travniku, kjer smo bili močno izpostavljeni sončnim žarkom, posledice so 
vidne še danes. Po uri in pol hoje smo končno prišli na naš prvi zastavljen 
vrh, to je bil Veliki vrh. Najprej smo pojedli zasluženo malico. Med malico so 
nad nami krožile kavke in nas napadale majhne črne žuželke, vendar se 
nismo dali. Po obveznemu fotografiranju smo se opravili proti drugemu 
zastavljenemu cilju – Kladivu.  Pot smo nadaljevali po malo bolj strmi poti. 
Med potjo nas je oviral veter, zato nas je bilo še bolj strah. Kmalu smo prišli 
do razpotja, kjer smo krenili proti planini Pungrat. Po nekaj minutah 
čakanja so po nas prišli kombiji in nas odpeljali nazaj v tabor. Juhu! 

    Risi 
 

  



� Izlet na Tegoško planino (bonbončki in nekaj velikih bonbonov) 
 

S kombiji smo se odpeljali do Dolge njive. Od tam smo šli peš do koče na 
Tegoški planini. Nekateri so jedli kislo mleko. Nazaj smo se vračali po isti 
poti. Hodili smo štiri ure po gozdu in travi. Med potjo smo videli veliko srno. 

   Patricija Pančur in Mark Kladnik 

 
� Izbor za jelena in košuto 
 

 

Tudi letos so se naši mladi planinci 
potegovali za naj jelena in košuto tabora. 
Pomerili so se v 6 različnih nalogah: 
izdelavi rogov in razkošnih frizur iz 
naravnih materialov do pisanja 
ljubezenskih pesmic, nabiranja in 
poznavanja rastlin, prav tako pa so 
morali dokazati svojo hitrost in motorično 
spretnost.  
Pomerilo se je veliko parov, vendar sta z 
vso konkurenco pometla Neža Kroflič in 
Sebastjan Stiplošek.   

 
Sreda, 29. 6. 2011 
 

� Ogled Dovžanove soteske 
 
!!!Dovžanova soteska je soteska, ki jo je izdolbla hudourniška reka Tržiška 
Bistrica v stare zemeljske sklade. Reka kipi čez edinstveno slapišče velikih 
zaobljenih blokov belega kremenovega konglomerata. Soteska je še posebej 
slikovita zaradi šestih visokih kamnitih stolpov, Kušpegarjevih turnov, kjer je 
urejeno plezališče. Skozi sotesko so speljane geološka pot, gozdna pot, 
planinska pot, razgledna pot in pot do partizanske tiskarne – tehnike. V 
manjšem naselju Čadovlje stoji tudi stara Jamenšnikova hiša z letnico 1766, 
ki je primerek edinstvenega karavanškega stavbarstva z vsemi etnografskimi 
značilnostmi. Soteska je razglašena za naravni spomenik Slovenije. Soteska 
leži tri kilometre severno od kraja Tržič, ob cesti Tržič-Jelendol. 
 
Dovžanova soteska je bila zavarovana kot naravni spomenik zaradi 
edinstvenega nahajališča ostankov okamnelega življenja rastlin in živali v 
kamninah starega zemeljskega veka – paleozoika. 

Povzeto iz Wikipedije 

 
� Pustolovki park in piknik 

 
V sredo smo odšli v pustolovski park na Bled. Peljali smo se s kombijem in 
avtobusom. Ko smo prispeli, smo morali najprej še malo hoditi, nato pa smo 
prišli do parka. Razdelili smo se po skupinah in si razdelili pasove, potem pa 
smo imeli predavanje, kako pravilno plezati. Bilo je pet težavnostnih stopenj. 
Rumena je bila najlažja, rdeča pa najtežja. Ko smo končali, smo se s 
poletnimi sanmi peljali po stezi v dolino, kjer je bil slasten piknik. Jedli smo 
in pili in imeli smo se fino. Po pikniku pa smo odšli nazaj v tabor. 

Pupki  



V adrenalinskem parku je bilo super. Najbolj všeč mi je bila modra plezalna 
proga. Lepo pa je bilo videti tudi Blejsko jezero. Po plezanju smo se v dolino 
spustili z bob-cartom, nato pa smo imeli piknik. Upam, da bom še kdaj šel v 
adrenalinski park. 

Nejc Kroflič 
 

� Obisk gorskih reševalcev 
 
�  Večer preobrazb 

 

 

Robotek Mark 

Dobili smo nalogo, da moramo v svoji skupini 
izbrati člana, ki bi predstavljal osebo, ki jo je 
izžrebal vodja skupine. Naša oseba je izžrebala 
listek in smo se ob tem zelo razveselili, saj je na 
njem pisalo Kekec. V Kekca smo preobrazili 
Igorja, ker je že po naravi pravi gorski Kekec. 
Oblekli smo mu rjave hlače, za naramnice smo 
uporabili dva pasova, na glavo smo mu nadeli 
klobuk in nanj dali šopek rož. Čez ramo je nosil 
planinske čevlje in v rokah je imel palico.  
Na večeru preobrazb smo srečali veliko 
različnih likov: Bedanca, Pehto, robota, 
vesoljčka, pa tudi estradnico slovenske glasbe 
Heleno Blagne. V živo ima lepše ustnice kot na 
TV-ju. 

 
Orli 

 
Četrtek, 30. 6. 2011 
 

� Pisanje prispevkov in pisanje dnevnika 
 
� Izdelava herbarija 

 
� Igre z mejami, odbojka  

 
 

 

VODSTVO : UDELEŽENCI = 2 : 1 
BRAVO ZA VODNIKE!!! 



� Planinska poroka  
 
V četrtek, 30. 6., se je na 
planinskem taboru Medvodje 
poročilo šest parov. Dvanajst 
pogumnih udeležencev se je 
prijavilo pri Patriciji, potem pa 
so sledile priprave na 
planinsko poroko. Seveda ni 
šlo brez dekliščine in 
fantovščine, kjer je bilo obilo 
smeha, petja in ledenega čaja. 
Ženini so bili v smokingih in 
neveste v oblekah, vsi 
pripravljeni na vstop v zakon. 

 

Ženini so morali dokazati, da so vredni svoje neveste: žiga žaga poje žaga... 
pričakala sta jih šranga in žaganje. Vsi so dokazali, da so resnično vredni 
svoje izvoljenke. Sledil je obred, na katerem so si obljubili zvestobo in prejeli 
hostjo. Večer nam je popestril ples ob harmoniki. Seveda pa pričakujemo 
razglednice z medenih tednov ☺ 

Z. Č.  
 
Ženinova izpoved 
Kot ste že slišali, smo imeli na planinskem taboru Medvodje 2011 planinsko 
poroko. Med ženini sem bil tudi sam. Moja žena je bila Neža Kroflič. Fantje 
smo imeli pred poroko fantovščino, dekleta pa dekliščino. Na fantovščini smo 
se napili ledenega čaja. Bodoči ženini smo morali nositi na hrbtu križ okoli 
kresa. Nato smo si morali izdelati obleke (iz vreč za smeti) in tako opremljeni 
odšli po neveste, ki so bile lepe kot angeli. Peljali smo jih do šrange, kjer smo 
fantje z žaganjem dokazali, da si jih res zaslužimo. Po opravljeni nalogi smo 
odšli do oltarja, kjer nas je duhovnik zvezal s prstani. Dobili smo še poročni 
list, skromna darilca, se slikali in posvetili prihajajoči torti. Ko smo jo hoteli 
narezati, nikakor ni šlo (pod evrokremom in piškoti se je žal skrival les). Še 
sreča, da smo dobili tudi slane prestice. Po pojedini smo še plesali do pozne 
noči. Zelo sem vesel, da sem se planinsko oženil. 

Vid Palčnik 

Moja prva dekliščina 
Kamorkoli pogledamo, povsod vidimo polno zaljubljenih parov. Veliko od njih 
se odloči, da se bodo poročili. No, saj to je lepo a kaj ko je za pravo poroko 
potrebnih toliko priprav. Del tega smo mi izkusili, ko smo v taboru poročili 
šest parov. In kot vsaka nevesta so tudi naše imele pravo dekliščino. 
Vse se je začelo z idejo o poroki. Prijavilo se je šest parov. Pripravili smo 
prostor, fantje so imeli fantovščino, me pa smo poskrbele za neveste. Lepo so 
se oblekle in si napravile lepe šopke. Izgledale so fantastično. Nato se zasliši 
kitara in glasba z vseh koncev. Napočil je čas za našo dekliščino. Pravo 
vreščanje, razvajanje nevest, plesanje in pijančevanje z ledenim čajem. 
Vzdušje je bilo fenomenalno. Neveste so kljub mrazu izgledale srečne. Vedele 
so, da jih čaka nova življenjska pot, kjer bodo preživljale srečne, a kdaj tudi 
težke trenutke. Aha, že se bližajo fantje s fantovščine, dekliščina se počasi 
zaključuje. Zdaj pa zares!! 

Anonimna 

 



Petek, 1. 7. 2011 
 

� Izlet na Tolsti vrh 
 

1. 7. smo se opravili na izlet na Tolsti vrh (1715 m). Hodili smo tri ure. Dan 
je bil malo sončen, malo oblačen. Glavni vodnik je bil Matic oziroma Iskrca. 
Prvi del poti ni bilo veliko vzponov, drugi del pa je bil zelo strm. Ko smo prišli 
do koče, smo videli krave različnih barv. Na vrhu smo imeli malico in si dali 
»štemplje« v planinske dnevnike. Nato smo se spustili v dolino. V dolino je 
vodil Peter. Na koči smo spili čaj. Bili smo zelo izmučeni!!!  

Marko Skale 

 
Ko smo šli gor, sem ves čas hodila zraven Klavdije, nazaj pa sem hodila 
zraven Neže P. Ko smo prišli do koče nazaj, smo si kupili lučke. Potem sem 
Klavdijini skriti prijateljici nesla nahrbtnik dol.                                   Nika Š. 
 
 
Danes zjutraj smo se s kombijem odpeljali do Doma pod Storžičem in se peš 
odpravili do planine na Poljanah. Nato smo imeli KRATEK (lahko bi bil daljši) 
premor. Začel se je vzpon na Tolsti vrh. Hodili smo malo po gozdu in malo 
med grmičevjem in dosegli vrh. Gor smo malicali argeto in občudovali razgled 
pred nami. Oh, kako je bilo lepo! Nato smo se odpravili proti planini na 
Poljanah (prej sem pozabila omeniti kravice, ki so se povsod pasle in nam 
onemogočale prehod do WC-ja). Nato smo šli v dolino, kjer smo si privoščili 
lučke za 50 centov. Kombiji so nas odpeljali nazaj v tabor. 

Maja Selič in Tamara Čerček 

 
� Izlet na Storžič 
 

Izlet na Storžič je bil ravno prav dolg. Imeli smo lepo vreme in pot je bila 
zanimiva. Bilo nas je veliko in na vrhu skoraj ni bilo prostora za vse.       

Jakob 

 
☺ Med vračanjem s Storžiča, ko smo si končno lahko sneli samovarovalni 
komplet. 
Tilen: "Kakšna olajšava, da lahko dam dol plezalni pas." 
Manca: "A davčna olajšava?" 
Maja V.: "Ne, jajčna!" 

 



Sobota, 2. 7. 2011  
 

� Krst in zaprisega MV-jev 
 
Mi, mladinski voditelji svečano prisegamo: 

• da bomo šli naslednje leto na tabor in zjutraj prvi vstajali, 
• da bomo brali pravljice mlajšim, 
• da bomo drugo leto še vedno razvajali vodnike in starejše mladinske 
voditelje, 

• da bomo postavljali in podirali šotore ter zlagali spalke starejšim 
vodnikom in MV-jem, 

• da bomo vzor vsem udeležencem tabora. 
 

� Pospravljanje tabora 
 

 
 

Delam, delam … delam, delam 
delam, delam kot zamor'c.  
 
Pospravljam, pospravljam … 
pospravljam in pospravljam, 
pospravljam kot zamor'c.  
 

 

 

TABOR MEDVODJE 2011 ***** 
 

Na taboru mi je bilo najbolj všeč: 
- družabni večeri 
- športne igre 
- druženje s prijatelji 
- prosti čas 
- petje 
- kravice 
- taborni ogenj 
 

- igre brez meja 
- odbojka in nogomet 
- planinska poroka 
- kopanje v potoku 
- spanje v spalni vreči 
- hrana in sladkarije 
- pustolovski park 
- izlet na Tegoško planino 



DNEVNI RAZPISI 

Za najboljšo planinsko uganko … 

 
Kaj je to? Je okroglo, bele, rdeče in zelene barve?  
(obmejna markacija)                                                                   Patricija Pančur 
 
Če jih nimaš, v hribe ne smeš, če pa jih imaš, lahko žulje na nogi dobiš. 
(gojzarji)                                                                                          Manja P. 
 
 
Vsak dan hodijo, imajo veliko kondicije in obiskujejo hribe in gore. 
(taborniki)                                                                                        anonimna 
 
Je prozorne barve, v njej se škropimo in norimo, ledena je zelo, zato se v njej 
osvežimo lahko.  
(reka)        
                                                                                
Je trdna, trpežna in trda zelo, zato vsi specialisti v gorah jo rabijo močno! 
(gorska čelada)                                                                             Monika Urbajs 
 

Zmagovalne uganke Neže P. in Neže K. 
 

V njem spiš, 
v njem se zbudiš. 
So veliki, 
v njih pa vedno spijo dobri taborniki. 
(šotor) 

 
Nekateri jo imajo ponoči še 
preveč.  
(energija) 

So majhne, velike, najprej dišijo, nato 
pa smrdijo.  
Nekateri pa jih sploh ne nosijo. 
(nogavice) 

 

To smrdljiva je stvar, 
zanjo nobenemu ni mar, 
tam sama stoji, 
nikomur ne diši.  
(dixi) 

Začne se popoldan, konča se zvečer, 
najbolje gori, dim se vali in obožujemo 
ga vsi. 
(taborni ogenj) 

 

Je majhna ali velika, 
Gavrilovič ali Argeta, 
nasiti nas dobra ... 
(pašteta) 

On vodi, on poje, 
on pleše, on rjove. 
dobre živce ima in  
obvladati jih zna.  
(vodnik) 

 

Je lepo ali grdo, 
zanj zanimajo se vsi, 
če dobro ni, se nam lahko kaj 
zgodi, to vemo vsi, zato 
prosimo, da grdo ni. 
(vreme) 

 
  



Za najbolj smešno faco tabora … 
 

 
 
Za najboljšo šalo o Chucku Norrisu … 
 
 

o Kaj reče Chuck Norris, ko umre? Brb.                               (Irena Marko) 

o Chuck Norris je posnel izum kamere.                                (Gašper Škornik) 
o Kako Chuck Norris pije vodo iz pipe? Na eks.             (Jaka&Alenka Ljubič) 
o Zakaj Chucku Norrisu rastejo dlake na jajcih? Ker na železu ne morejo 
rasti.                                                                                          (Šlengy) 

o Ko Chuck Norris pihne v vtičnico, se turbina v Krškem zavrti v drugo 
stran.                                                                              (Gašper Kovačič) 

o Kako je nastalo toplotno ogrevanje? Chuck Norris se je sprdnil.                         
                                                                                               (anonimen) 

o Še preden je Kolumb prinesel  koruzo v Evropo, je Chuck Norris že 
kokice na pomolu prodajal.                                                    (Maja Selič) 

o Chuck Norris je tako popularen, da ima celo Hello Kitty njegove zvezke.                
                                                                                                 (Nina M.) 

o Ko gre Chuck Norris na WC, se še drek posirje.                (Gašper Škornik) 
o Nekateri ljudje znajo plavati po vodi, Cuck Norris pa po zemlji.      (A.Č.) 
o Chuck Norris lahko enkrat dvakrat.                                  (Gašper Škornik) 
o Chuck Norris lahko shrani podatke z računalnika na ključek od gorce.  
                                                                                                 (Nina G.) 



o Če Chuck Norris reče, da je pizzo, pa reče Nuša Verdev, da je jogurt, je 
to jogurt, pa se lahko Chuck Norris na trepalnice postavi! (mislimo, da ni 
treba posebej izpostaviti avtorice)  

o Chuck Norris meče na koš. Prvič fali, vrže drugič, tudi fali. Nato vrže 
tretjič in zadane v prvo.                                                           (anonimen) 

o Chuck Norris te ubije s kablom za brezžični internet.              (Žan Cmok) 
o Preden so izumili telefon, je imel Chuck Norris že 3 neodgovorjene 
klice.                                                                                      (anonimen) 

 
o Chuck Norris je edini, ki ima na iPodu narisano celo jabolko.  

                                                                                                    (Alenka Ljubič) 
 
 

Za najlepšo razglednico s tabora … 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Za najboljšo planinsko rimo … 
 

Če hodiš v gore, ti nihče nič ne more, 
Zelo se veseliš, ker jih po riti ne 
dobiš.    

                                        (Kaja, Eva) 

Gore so prave more, 
a za nas niso more, 
če jih kdo prehoditi ne zmore, 
rajši naj ne hodi v gore. 
                                       (Eva, Kaja) 

Na planini se vse rima,  
zato še planina zraven v ritmu kima.               

                                (Monika Urbajs) 

Oj, tam za goro,  
nas dixiji čakajo.  

                               (Gašper Škornik) 

Gora je fina, če najde se rima. 
Rima je fina, če najde se kulska 
rima.  

                           (Nika Dobnik) 

Jaz nisem našel rime na besedo 
hribe, zato sem šel loviti ribe. 

                                                                       
Planinec novinec (Peter M. in Gregor Mansutti) 

Taborniki bi bili veseli, če sladkarije 
bi imeli. Sicer se imamo fino, a 
hočemo v trgovino! 

(Zala in Manja) 

Vsi šotori razmetani, taborniki 
razigrani, vseeno pa nam ne 
primanjkuje uma in poguma. 

                                  (Zala in Manja) 

ZMAGOVALNE RIME PRIMOŽA VRANIČA:  

Planika je cvet prelep, 
dom ji je gorski svet. 
 

Mi podimo se naokrog, 
na skali stoji pa kozorog. 
 

V gore vleče me srce, 
tam meni lepo je. 
 

Na skali s soncem obsijani, 
mladi smo planinci zbrani. 
 

Gad na skali greje se, 
mlad planinec v hribe gre. 
 

Orel leti visoko v zraku, 
jaz pa dremam v bivaku. 
 

Preskočil skalo gams je mlad, 
jaz imam naravo rad. 
 

Šotor, gojzerji cepin, 
v srcu pa je lep spomin. 
 

Taborni ogenj, pesem in smeh, veliko sreče v otroških očeh. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



Za taborno planinsko zastavo Medvodja … 
 
 

 

OPIS ZASTAVE: 
Zastava 

predstavlja kraj 
Medvodje in 
pomeni, da se 
nahaja med 

dvema vodama. 
Planinska 
markacija pa 
ponazarja, da 

med tema vodama 
živijo planinci. 

 
 

4 naključni možje 
(Janez, Jakob, Tilen, 
Gašper) 

 
 

Za najlepšo ljubezensko zgodbo 
 
POPOLNA GORSKA LJUBEZEN 
 
POZOR!!! Zgodba je izmišljena, da ne bo zamer. Morebitna podobnost s 
člani našega tabora je zgolj naključje. 
 
Imela je dolge, blond lase. Bila je leto mlajša od njega in velika 167 cm. Ime 
ji je bilo Vanja. On je bil visok 170 cm in je imel rjave lase. Ime mu je bilo 
Peter. Hodila sta na isto šolo, vendar je njuna ljubezen vzklila šele v taboru. 
Pa poglejmo, kako. V torek je Maja R. zbirala prijave za tradicionalno 
tekmovanje v parih, tokrat za jelena in košuto tabora. Ko sta Vanja in Peter 
izvedela za to tekmovanje, sta se prijavila. Po prijavi sta šla brcat žogo. Ko je 
bila v golu Vanja, ji je Peter dal pet golov. Vanja se je ulegla na tla, Peter pa 
se ji je pridružil. Opazovala sta oblake na nebu. Peter je rekel, da ga en oblak 
spominja na srce in takrat sta se globoko pogledala. Naenkrat je Peter prijel 
Vanjo za roke in Vanja se je nežno nasmejala. Nato pa je žvižg za zbor vse 
uničil! Peter ji je šepnil: »Bova zvečer nadaljevala.« Ko je zvečer nastopila 
tekma za košuto in jelena, sta se odlično odrezala in stopila na stopničke. 
Nato je napočil čas za spanje. Nekaj časa sta v šotoru še kartala, nato sta se 
ulegla. Peter je rekel: »Kje sva prej ostala?« Vanja se je nasmehnila in ga 
prijela za roko. Njune ustnice so se dotaknile. Lahkotno sta zaspala. V 
četrtek pa je potekala planinska poroka. Vanjo in Petra so prijavili prijatelji. 
Njuna ljubezen je bila prava gorska pravljica. Čez dan sta skupaj hodila na 
pohode, zvečer pa ob ognju pela pesmi. Ampak ena stvar pa se je spremenila: 
zdaj sta prav zares po planinsko poročena. Naj njuna ljubezen traja še vrsto 
let. 

Pika Povh   



 

€€€ HVALA ZA POMOČ €€€: 
 

Apartmaji in wellness center Korošec 
NLB, d. d., Ljubljana,  
Šaleško-Koroška podružnica  

Basle, d.o.o. Očesna optika Likeb Ternik, d. o. o. 

Davidov hram veletrgovina d. o. o. Občina Šentjur 

Gržina Stane Podravka, d. o. o. 

Gostilna in pizzerija pri Kumru Roking, Rok Brinovšek, s. p.  

Juvan Trade, d. o. o. gf 

Klub Zgornjesavinjskih študentov Terglav Janez 

KS Slivnica pri Celju Transport Kokalj, d. o. o. 

Lamcom trgovina, d. o. o. Trgovina F10, Sašo Jeraj, s. p. 

Lesjak Matjaž Union 

Mesarstvo Forti, Forti Ermenc, s.p. Zavarovalnica Triglav, d. d., Mozirje 

MK Planinske zveze Slovenije 
Zdravstveni dom Ljubno – Lekarna 
Ljubno 

Mobitel, d.d., Ljubljana 
Zgornjesavinjska kmetijska zadruga 
Mozirje, d. o. o. 

Žilnik Marjan  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRI GLASILU SMO SODELOVALI:  
 
Novinarji: vsi udeleženci tabora Medvodje 2011 iz PD Ljubno ob 
Savinji, PD Slivnica pri Celju, PD Tabor in PD Luče 
 
Članke zbrala in uredila: Nina Maček 
Lektura in lepotni popravki: Nina Gradič 
Fotografije: Manca Čujež 


