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Nagovor vodje tabora

»V Podpeci taborimo, ful dobr’ tu 
živimo,
hribi so povsod ‘krog nas.
Šotori so veliki, v njih pa sami biki,
hitro nam mineva čas …«
Vsebina taborske himne, ki nas 
spremlja že 28 let, odkar pri PD 
Slivnica pri Celju organiziramo pla-
ninske tabore, je še vedno aktual-
na. To lahko vidite v letošnji galeriji, 
kjer se fotografije in verzi iz himne 
(v komentarjih pod fotografija-
mi) prepletajo in tako zelo dobro 
opišejo naše enotedensko življenje 
v Podpeci.
Veliko je prikazano v galeriji. Vsega 
se ne da povedati, opisati, fotogra-
firati, ampak je to preprosto po-
trebno doživeti! Pa vseeno nekaj 
besed in številk …
Letos smo v Podpeci taborili v času 
od 30. junija do 7. julija. Med-
sebojne vezi je tkalo 43 mladih 
planincev in skupno 27 članov vod-
stva.
»Najboljši smo na vasi, na turah 
sami asi …«
Sobota, nedelja, ponedeljek in 
četrtek so bili dnevi, ko smo osva-
jali vrhove v okolici Podpece. V  so-
boto smo po dolgi vožnji od doma 
do tabora noge pretegnili do Piko-
vega. V nedeljo smo se vsi skupaj 
povzpeli na Uršljo goro, Peco pa 
smo v ponedeljek osvojili v treh sk-
upinah: najmlajši Malo Peco, stare-
jši pa vrh Pece, eni po zelo zahtevni, 
drugi po lažji poti. 13 otrok je takrat 
prvič stalo na dvatisočaku, za kar 
se je spodobilo zvečer prirediti 
krst, da se jim bo ta podvig vtisnil v 
spomin. Zadnji cilj v je bil v četrtek 
še en dvatisočak, in sicer Raduha, 
ki so jo starejši udeleženci prav 
tako osvojili po dveh poteh, lažji in 

zahtevnejši, Bombončkova skupina 
pa se je povzpela do koče na Gro-
hatu pod Raduho.
»Lakota je huda, kuh’n’a dela 
čuda, da nažremo ful se vsi.
Kuhar’ce so zlate, skrbijo za nas 
škrate …«
Pojedli smo več kot 100 kg kruha, 
720 jajc, več kot 450 palačink, 7 
kg špagetov, 8 kg svete planinske 
paštete, 100 parov hrenovk, 30 kg 
krompirja, 50 l mleka … Ob tabor-
nem ognju smo pekli hrenovke in 
penice. To pa še zdaleč ni vse, am-
pak naj kakšna podrobnost ostane 
tudi skrivnost, da ne bo kdo mislil, 
da smo bili na kulinaričnem taboru.

»Se vode ne bojimo, pogumno se 
držimo, ko žoga v jezer’ nam zle-
ti.«

Zgradili smo jez in taborske terme 
na mimotekočem potočku, se kopa-
li na bazenu v Ravnah na Koroškem 
in v jezeru ob tabornem prostoru. 
Kljub letošnjemu muhastemu in 
nepredvidljivemu vremenu smo 
bili v celem tednu deležni le ene 
nevihte, je pa dež šotore nekajkrat 
malce poškropil.
»Hudega nam tu res ni, smo žleht-
ni, a prav srčkani …«
Z vlakcem smo se odpeljali na ogled 
podzemlja Pece, poslušali preda-
vanja iz Planinske šole, tekmovali 
v planinski tomboli. Krstili smo 12 
prvopristopnikov na planinski ta-
bor, izbrali Kralja Matjaža in Alenči-
co planinskega tabora. Večere smo 
preživljali ob prepevanju pesmi ob 
kitari, zadnji večer pa smo imeli pra-
vi disko pod zvezdami oz. Gojzertanc 
s hostesami, varnostniki iz podjetja 
Silvo Protect, nekateri so si pridobi-
li celo VIP vstopnice za dogodek, za 
dobro glasbo pa je skrbel DJ Kral. 
Seveda ni manjkal foto kotiček za 
beleženje nepozabnih spominov.
 »Hudega nam tu res ni …«
Otroci so pridno zapisovali vtise in 
doživetja, ki smo jih zbrali v tem 
Tabornem cajtngu, posneli pa smo 
tudi profesionalni video o dogajan-
ju na taboru. Poglejte si, da nam 
res ni bilo hudega, nasprotno, da 
smo se imeli zelo »fajn«!
P. S.: In še en dokaz, da nam ni 
bilo hudega. Otroci so dobili svo-
je mobilne telefone le od 19. do 
21. ure zvečer. Prvi in drugi dan so 
še spraševali, kdaj bo ura sedem 
zvečer, ostale dni pa je v škatli s 
telefoni ostalo veliko več dni ne-
dotaknjenih naprav.

Teden v kraljestvu Kralja Matjaža

Nuša Verdev



Vodstvo

Nuša Verdev

Nina Gradič Planko

Silvo Užmah Matic Iskra Bojana Volk

MV

Tilen Cmok
Gašper Košak Pevec

Gašper Škornik 
Matic Bobnar

Gaj Čede 

Žan Cmok
Luka Košak Pevec

Alenka Urbajs Janez Palčnik st.

MV

Žiga Čede Gregor Mansutti Peter Mansutti

Matej Planko
Manca Čujež

Aleš Ogrin
Boštjan Rosenstein

Polona Kuzman

Janez Palčnik ml.
Nina Maček

Darinka Horvat Martina Vodeb

/d



Udeleženci

Pina Berk, 
KARABIN

Petja  Berk, 
         RAKETE 

Nuša Čakš, 
ŠUNKA

Iva Čede, 
               DEČVA VIČE 

Eva Čede, 
                    DEČVA 

Jakob Debeljak, 
DEBEL JAK

Daša Dolenc, 
      ŠAŠA LONEC                 

Maj Drobne, 
   DROBNE JAME 

Jerneja Gajšek, 
REJENA GEJŠA

Lenard Gergely, 
     DENAR GRE 

Julija Gorišek, 
     JAREK GORI 

Gašper Hriberšek, 
HRIB PEŠA



Ipšek Špela, 
      ALEŠ PLEŠE 

Jakob Urška, 
    ROKA BUŠKA 

Zala Jelen, 
ZELJE JE

Tina Knez, 
        NIT KEN 

Benjamin Košak Pevec, 
     KOŠ PECIVA 

Marcel Kovač, 
MARELCA

Daša Lenko, 
   ŠOKANA KAŠA 

Anja Lojen, 
         NAJLON 

Tajda Majer, 
DAMA JADRA 

Luka Mansutti, 
       SITN KULI 

Miha Mansutti, 
  MUHA SMUTTI 

Timeja Novak, 
NOVA VEJA



Alisa Platovšek,
    AVTO SKALA 

Lana Pobirk,
     POLNA RIBA 

Gabrijela Podgrajšek,
GOBA GRABLJE RIŠE

Nejc Polenek Štorman,
  POLJE ŠTORKELJ 

Nina Polenek Štorman,
   POLNA MAŠA 

Patricija Rošer,
TRIJE ŠOTORI

Nina Steiner, 
            TRENER NI STAR 

Eva Steiner, 
      TESNA VAS 

Patrik Svetelšek, 
SVETI TRIK

Laura Svetelšek, 
   SVETLA KURA 

Ajda Šuster, 
        DAJ TUŠ 

Anej Tanšek, 
TANEK ŠANK



Izidor Vidmar,
          IZI VID 

Maks Vidmar,
    VIDRA KIMA 

Deja Vnučec,
AJDE CEV

Luka Voga, 
       KUL KUGA 

Jaka Voga, 
     VOJAK KIMA 

Aljaž Zupanc, 
ZAJLA UPANJA

Tine Žgajner, 
  NAŽGAN NIGER 

Hana Žurej, 
        ANA ŽUR 



Kralj Matjaž je pod Malo Peco v skriti jami. Brada se mu 
mora devetkrat oviti okoli ovalne mize in se bo zbudil.
Radi spimo v šotorih, na blazinah, armafleksih, v spalkah.
MV-ji nas zbudijo ob 8. uri zjutraj. Zbujajo nas z lonci, 
kuhlami, harmoniko, kul muziko.
Diksije imamo kot WC.

Tabor mladih planincev v Podpeci

Hana Žurej

Kakšen naj bo planinec?
Vesel, prijazen, da ima veliko kondicije,  mora vedeti, kaj nesti v hribe.

Slovensko-madžarski slovar
NN

GORA - hegy
HRIB - domb

PLANINEC - gyalogló
SONCE - nap

DOBER DAN - jo napot
OGENJ - tüz

Lenard Gergely

Naloge dežurnih
Zberejo se, ko piščalka 3x zapiska. Pomivajo posodo, brišejo mize, menjujejo toaletni papir v 
diksijih. 

Gabriela Podgrajšek

Krst za nove udeležence
Najbolj sem si zapomnil/-a …

… da ne smem vprašati, koliko je še do konca.
… da sem za celo življenje postal planinec.

… da bom za vedno spoštoval sveto planinsko pašteto.
… da pojemo vse, kar nam kuharice skuhajo.

… da ne smemo trgati planinskega cvetja.
… da ob pisku takoj pridemo v zbor.

… da z veseljem prepevamo planinske pesmi.
… da sem jih dobil po ta zadnji.

… da smo dobili priznanja.



Naš tabor

Pina Berk

Kaj moramo imeti obvezno v nahrbtniku?
Malico, dovolj vode, dodatna oblačila, kapo in rokavice, prvo pomoč, dnevnik, sončno kremo.

Delitev v skupine
Razdelitev v skupine je vodil Janez Palčnik. Najprej smo vsi povedali svoja imena, nato je pa 
Janez izbral najstarejše udeležence vsake skupine in smo morali s seznamom obiskati ostale 
člane skupine. Imena skupin se navezujejo na Kralja Matjaža.
Meni so imena všeč, saj so pravljična in povezana s Kraljem Matjažem.
Vodje skupin smo izbrali tako, da je vsak pokazal s pantomimo, h kateri skupini sodi. Skupine se 
pa imenujejo: Krone, Vojščaki, Kamnite mize, Zlatniki, Votline, Konjenice, Žezla ter Brade.

Nuša Čakš

Skriti prijatelj
Žrebaš listek, na katerem piše eno ime. In to osebo moraš obdarovati cel tabor. Ta, ki ga ob-
daruješ, pa ne sme izvedeti, kdo ga obdaruje. Najpogostejši darovi so: cukri, šopki, lesene 
palčke in druge sladkarije. Miha Mansutti



Naj darilo skritega prijatelja
Darilo skritega prijatelja, ki me je najbolj navdušilo in presenetilo, je bilo prosto jahanje pri 
sosednji jahalni šoli. Do jahalne šole me je odpeljal Gašper Košak Pevec. Jahala sem 10 minut, 
saj imam s konji že veliko izkušenj, ker to tudi treniram. Zelo me zanima, kako je moj skriti pri-
jatelj izvedel, da imam rada konje.

Pikovo
Tajda Majer

Izlet je vodil Iskra. Skupaj smo 
hodili 2 uri. Ko smo prišli na 
Pikovo, je imel gospod Bojč 
40-letnico in nas je povabil na 
čevape. Ko smo se najedli, smo 
se odpravili na Pikov vrh, na 
katerega je bila pot strma. Na 
vrhu je postavljen stolp, ki se je 
zelo majal. Na vrhu smo srečali 
downhillerje. Z vrha do tabora 
smo hodili 1 uro. 

“Pot je bila najbolj položna. Os-krbnik je zaigral kekca na kita-ro. Na poti ni bilo klinov in zajl. Na vrhu sta Ranko in Maj jedla štrudl in pržgan kakav. Pred kočo je bil oddajnik in cerkev.Jakob Debeljak in Patrik Svetelšek

Uršlja gora
Hodili smo pet in ur in pol. Pot se je zelo vlekla, a je bila zanimiva. Bili smo na 1699 metrih.

Urška Jakob

Maj Drobne



Na Peco po zahtevni poti

Uršlja gora
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Startali smo ob 8.10. Do krajše 
pavze na lovski koči smo ho-
dili dobro uro. Šli smo naprej, 
hodili po gozdni cesti, dokler 
nismo začeli hoditi eno uro po 
poti eden za drugim. Potem 
smo prišli do koče, kjer nas 
je čakala malica. Najedli smo 

se in smo šli dalje. Hodili smo 
30 minut, tam smo se oblekli 
v plezalne pasove in nadeli če-
lade in potem smo šli plezat. Po 
plezanju smo hodili še pol ure in 
potem smo prišli na vrh. Tako je 
zgledal pohod na Peco. Peca pa 
je visoka 2126 m.

Jaka Voga

Tine Žgajner Julija Gorišek in Eva Čede

“Na to goro smo se povzpeli.Na voljo tri poti smo imeli.Je dvatisočak,zato smo pospešili korak.V njeni votlini spi Kralj Matjaž,zato obišče vsak jo rad.Ana Lojen, Pina Berk



Na Peco po lahki poti
Bil je zanimivejši pohod kot na Uršljo goro. Začeli smo pri mos-
tu čez reko. Na Peco smo hodili 4 ure in pol. Na Peci je zelo 
pihalo, da smo se morali dobro obleči. 
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JLaura Svetelšek
NN

Intervju s Silvom Užmahom o turi na Peco
Koliko časa hodimo na Peco? 
4 ure
Ali je pot zahtevna? 
Meni osebno ne, glede na 
to, da sem bil letos na njej že 
trikrat.
Ste pri hoji na Peco uživali? 
V hribih zmeraj uživam.
Kako se vi kot vodnik pri-
pravite na turo?  
Vedno pregledam vse vodni-
ke, ki jih imam na voljo. Po-
tem si poiščem podatke preko 
interneta, pregledam kakšen 
forum, kot je hribi.net, pogle-
dam na geopedio, ortofoto 
posnetek in pred odhodom 

še enkrat preberem vodnik, 
zraven pa spremljam pot po 
zemljevidu. Vedno pa pot 
predhodno prehodim. 
Ste bili z izletom zadovoljen? 
Zakaj pa ne bi bil? Skupina je 
lepo hodila, čeprav je bil tem-
po kar hiter. Tudi opremljanje 
je potekalo tekoče, čemur je 
prispevala priprava opreme 
predhodni dan. V veliko po-
moč so nam bili tudi MV-ji. Bi 
si pa želel malo več pozornos-
ti planinskemu cvetju. Peca je 
bila več kot primerno okolje, 
da so videli črno murko.

Anej Tanšek

Tina Knez

Obisk pri zdravniku
Ko smo šli dol s Pece, so me začele boleti rebrne mišice. Drugi dan me je Manca peljala k 
zdravniku. Nekaj časa sem čakal, potem pa sem šel v ambulanto in me je pregledala zdravnica 
in ugotovila, da imam muskelfiber in da moram  tri dni mirovati.

Luka Mansutti



Občutki po osvojenem dvatisočaku
Peca je bila za trinajsterico planincev prvi dvatisočak, zato smo zbrali nekaj vtisov.

“ Super je bilo 

prvič doseči tako visok cilj 

(2126 m). Bil je lep razgled na 

tabor, dokler nismo prišli do 

megle. Bolele so me noge, zeblo 

me je, lačni smo bili. Lepo je bilo 

videti Avstrijo in pohodnike iz 

Avstrije.
NN

“Bil sem dvakrat višje kot na Madžarskem. Lenard

“Bila sem utrujena, ampak za-

dovoljna. 
Daša

“Bilo fajn, čeprav sem bil utrujen. Miha

“Na Peci je bilo v redu. Precej je 
pihalo.

Iva

“Bilo je treba veliko piti vodo.
NN

“Pogrešal sem razgled. Jaka

Pot na Malo Peco
S kombijem smo se vozili 30 minut. 45 minut smo hodili do 
koče pod Peco. Imeli smo tudi postanke. Eno uro smo bili na 
koči pod Peco, igrali smo se raznorazne igre. Nato je napočil 
čas, da napišemo s svojim telesom Peca, ampak nas ni fo-
tografirala kamera, ki objavlja posnetke na hribi.net, fotogra-
firal nas je Tilen črko po črko. Potem smo šli hodit, na Malo 
Peco smo hodili 10 minut. Hana Žurej, Eva Steiner

O Kralju Matjažu
Bil je dober, pošten in pozoren mož. Imel je veliko vojščakov in Alenči-
co. Njegovi največji sovražniki so bili Turki. Nekega dne se je z njimi 
spopadel in ostala mu je le še peščica vojščakov. Takrat se je Bog 
odločil, da mu bo pomagal. Pod njimi se je odprla jama in Kralj Matjaž 
se je s skupino vojščakov zatekel vanjo. Ko se bo kralju Matjažu brada 
devetkrat ovila okoli kamnite mize, se bo zbudil in pomagal sloven-
skemu narodu.

Tajda Majer 

“Kratka pot v dolino. Ni bilo večerje, ker je bila združena s kosilom. Bilo je veliko komarjev.Gašper



Zelo resen pogovor s Kraljem Matjažem
Zakaj te ni bilo pri določanju arbitražne meje?

Zato, ker se s Hrvati nima smisla dogovarjati.
Zakaj nisi kandidiral za politika?

Ker nisem hotel biti v istem prostoru s SDS.
Katero kremo za gube uporabljaš?

Nivea.
Zakaj si bil v reklami za Union in ne Laško?

Ker me po Laškem napenja.
Si na snemanju srečal povodnega moža (reklama Union)?

Ne, povodni mož je snemal pozneje.
Beni Košak Pevec in Nejc Polenek Štorman

Zala Jelen



O obisku mladih planincev tudi Uršlja in Peca
NANOSMOBIL

URŠLJA<3

Ej, ti!

PECA:*

Včeri je blo pa kar naporno, ne?

kavkaČet

URŠLJA<3

Ja, name se je vzpelo kar 44 planincev.

URŠLJA<3

Ja, najtežji del je bil proti vrhu, zelo se jim je 
vleklo.

URŠLJA<3

Joj, pri meni pa ravno obratno.

PECA:*

Sem slišala, da so morali biti zelo vztrajni, da 
so priplezali nate.

PECA:*

 Pri meni so se vlekli do prvega doma.

PECA:*

 A so bili planinci veseli, ko so prispeli na 
vrh? 

PECA:*

A so bili kaj utrujeni?

URŠLJA<3

Ja, ddd! 

URŠLJA<3

Ja, itak.

URŠLJA<3

Ja, sej so sami gor teral.

PECA:*

Name so hodili kar 4 ure, verjetno si jih ti 
včeri utrudila, ne?

PECA:*

:DDDD lol

Anja Lojen, Patrik Svetelšek



V podzemlju Pece
Hodili smo z lučko po rudniku in se peljali z vlakcem. Gospa v rudniku nam je pripovedovala o 
delu v rudniku. Povedali so nam, kako so spravili stroje v rudnik.

Luka Voga, Jerneja Gajšek

V Podpeci izbrali Alenčico in Matjaža
SPOZNAJMO JU!

Na taboru mladih planincev Podpeca 2018 je potekal svetovno znan izbor za Alenčico in kralja 
Matjaža. Številni tekmovalci, ki so se uspeli kvalificirati v finale tekmovanja, so morali pokaza-
ti različne spretnosti – izdelovanje loka, šivanje raztrganih oblačil, poznavanje različnih okusov 
hrane, prav tako pa so morali pokazati tudi svoje komunikacijske veščine. Po težki in naporni 
tekmi je komisija razglasila zmagovalca: laskavi naslov Alenčice tabora si je priborila Pina 
Berk, kraljevski naziv Matjaža pa je osvojil Nejc Polenek Štorman. Čeprav sta zmagovalca, ki 
že nekaj let redno prihajata v planinske tabore, javnosti zelo poznana, smo ju vseeno izzvali in 
odkrili še neznane plati njunega tabornega življenja. 

Taborni firbec: Buf ali šilt kapa?
Alenčica: Šilt kapa – te zaščiti pred soncem.
Matjaž: Šilt kapa – ščiti pred soncem.

Taborni firbec: Kekec pašteta ali Argeta?
Alenčica: Argeta – jo imam raje.
Matjaž: Argeta – ker je bolj dobra.

Taborni firbec: Peca ali Raduha?
Alenčica: Raduha – ker je bil najboljši pohod. 
Ni bil tako težaven, ravno prav za vsakega.
Matjaž: Peca – ker vidiš lepo slovensko stran 
in Avstrijo. 

Taborni firbec: Tuširanje ali kopanje v jezer-
cu?
Alenčica: Kopanje v jezeru – ker je bila voda 
tako fajn topla in ravno prav globoka, da smo 
lahko noter skakali.
Matjaž: Kopanje v jezeru, ker se lahko kopaš. 

Taborni firbec: Siva pot ali Slovenskega naro-
da sin?
Alenčica: Siva pot – ker ima tako fajn melodijo 
in lepo sporočilo.
Matjaž: Slovenskega naroda sin – ker sem pa-
triot!



Taborni firbec: Zajle ali gozdna pot?
Alenčica: Zajle – ker si lahko spočiješ vmes, 
ko čakaš, da se drugi pripenjajo in ni tako 
naporno, kot če hodiš. 
Matjaž: Zajle – ker je fajn plezati.

Taborni firbec: Bolje počivati na Grohatu 
ali se povzpeti na vrh Raduhe?
Alenčica: Bolje počivati na Grohatu – ker je 
vseeno bolje, če ne hodiš (ha ha). 
Matjaž: Na vrh Raduhe – ker ni tako težko 
in je fajn.

Taborni firbec: V gozd na wc ali v dixija?
Alenčica: V gozd, če je dixi preveč napoln-
jen.
Matjaž: Odvisno kdaj. Na malo potrebo v 
gozd, na veliko v dixi. 

Taborni firbec: Brisanje miz ali pomivanje 
posode?
Alenčica: Pomivanje posode, ker je voda 
topla.
Matjaž: Brisanje miz, ker je lažje. 

Taborni firbec: Gorčica ali ajvar?
Alenčica: Nič od tega.
Matjaž: Vseeno. 

Taborni firbec: Odbojka ali nogomet?
Alenčica: Odbojka.
Matjaž: Odbojka, ker ne rabiš tako laufati. 

Taborni firbec: Zaljubiti se na taboru ali zalju-
biti se v dolini (doma)?
Alenčica: Hmmmm … bolje doma. Ker na 
taboru moraš čakati 1 leto, da se spet vidiš.
Matjaž: Hmmmmmm … kaj pa vem. Doma … 
ne vem. 

Taborni firbec: Jabolčni čips ali krompirjev?
Alenčica: Jabolčni – ker je boljši!
Matjaž: Čips iz krompirja. 

Taborni firbec: Telefon na taboru - da ali tele-
fon na taboru - ne?
Alenčica: Ne – ker se lahko pogovarjamo tudi 
v živo in ni potrebno, da smo ves čas na tele-
fonih. 
Matjaž: Zvečer da. Čez dan ne rabimo. 

Taborni firbec: Priklopljen ali odklopljen?
Alenčica: Odklopljen. 
Matjaž: Hmmmm … odklopljen. 

Ugotavljamo, da sta naš Matjaž in Alenčica zelo kompatibilna. Vsekakor se ne prepirata 
glede paštete, saj imata enak okus, oba rada hodita po zajlah, igrata odbojko, se kopata v 
jezeru in se rada odklopita. Znata pa se tudi dopolnjevati – če je jabolčnega čipsa prema-
lo, bo Matjaž raje segel po krompirjevem. Ne prepirata se glede tega, kaj si naložiti polega 
čevapčičev. Če sta v isti dežurni skupini, bo en pomival posodo, drug pa brisal mize (izvrstna 
kombinacija!). 

Na uho nam je prišlo tudi, da je znano podjetje po njiju poimenovalo svoji novi pijači (Pina 
Berkolada in Nejc Polenkola). Kakšen honorar sta prejela, ni znano, vsekakor pa lahko 
pričakujemo, da ju bomo v naslednjem letu pogosto videvali v WC cajtngu.   

Taborni firbec



Moje prvo doživetje zajl “Do začetka poti smo se pripeljali z avtobusom po zelo ovinkasti cesti. Pot je bila dokaj položna – ni bila preveč zahtevna. Do vrha smo se povzpeli v dveh skupinah, ena je šla po zahtevni poti, druga pa po lažji. Na vrhu smo pojedli kruh – med, marmelado in sveto planinsko pašte-to. Naš vrh je segal nad 2000 m. Na vrhu je bilo sončno in dokaj toplo, zato se nas je nekaj uleglo na travo in zaspalo. Po kratkem premoru pa smo se v eni skupini vsi skupaj lepo po lažji poti vrnili do našega avtobusa in od tam nazaj v tabor.
Marcel Kovač, Beni Košak Pevec

Ko so nekateri odšli plezat na Peco, sem jaz imela 
dvome in zato na Peco nisem šla po zahtevni poti. Ko 
pa smo odšli na Raduho, pa sem se odločila, da grem. 
Na mestu, kjer smo se ločili, so eni odšli levo po ne-
zahtevni poti, eni pa smo se spopadli z zajlami. Spr-
va me je bilo strah, nato pa sem začela uživati. Med 
plezanjem sem bila tako navdušena, da sem si oblju-
bila, da bom od zdaj naprej na gore odšla po zahtevni 
poti. Premagala sem svoj strah pred višino, ki me je 
mučil že več let. Julija Gorišek



Orientacija
Orientacija je tekmovan-
je, kjer uporabljamo svoje 
znanje. Tam se moramo zna-
ti orientirati brez vodnikov in 
poiskati vse točke, ki so skrite 
po gozdu.
Hodimo v skupini, na začetku 
dobi vsaka skupina svoj kar-
tonček, kjer vodniki napiše-
jo, kdaj začnemo, tam pa so 
kvadratki, kjer na vsaki točki 
štemplamo, da bodo vsi ve-
deli, da smo res bili tam. Na 
zadnji strani tega kartončka 
pa piše telefonska številka za 
nujne primere.

Zraven kartice dobimo zem-
ljevid in kompas. Točke mora-
mo iskati po vrsti, saj so po 
nekod tudi žive. To pomeni, 
da so ponekod tudi vodniki. 
Tam moramo odgovarjati na 
vprašanja. Ali pa vezati vozle 
ali podobne naloge. Skoraj 
vedno je teh točk sedem. Skupi-
na se ne sme raziti, saj so na 
cilju in na živih točkah po-
trebni vsi člani skupine.
Letošnja orientacija je bila 
zelo zahtevna, saj je samo 
malo skupin našlo vse točke.

O nogometu v taboru
V taboru je že leta popularno igranje nogometa. Vsi si vedno želimo igrati, a morajo nekateri 
ostati na klopi in gledati, saj je na igrišču  premalo prostora. Imamo veliko dobrih igralcev, ki 
vedno dobijo prostor na igrišču. Na žalost imamo tudi nekaj nesreč, še posebej ko komu žoga 
prileti v glavo. Vse si vedno oprostimo in se imamo še naprej lepo.

Nina Steiner, Nina Polenek Štorman

Petja Berk, Lenard Gergely, Izidor Vidmar

Kaj smo počeli ob vodi?
Skakali smo čez potok. Nekateri so zgradili bazen in se v njem tudi kopali. Ko smo snemali 
video, sva midve skakali, delali akrobacije. Namakali smo tudi noge.

Zala Jelen, Alisa Platovšek

Bazen
Vozili smo se po toboganih, plavali, tunkali, skakali v vodo, pili slašije, lizali sladoled, sončili, 
potapljali, igrali z žogo, igrali karte.

Luka Voga, Jerneja Gajšek



Psička Mala
Je pasme Beagle. Ima dolga srčkana ušesa. 
Stara je 4 mesece. Je še mladiček. Ima rdeč 
povodec in ovratnico. Ime ji je Mala. Njena 
lastnica je Nina Gradič Planko. Je punčka. 
Če je na povodcu, rada vleče. Kdaj pa kdaj 
grize. Laja kot tjulen. Je prijazna do ljudi. To 
je Mala. 

Ajda Šuster

Telefoni v taboru
Na letošnjem taboru smo telefone imeli od 19. do 21. ure zvečer. Pravila so bila kar v redu, 
čeprav jih nekateri iznajdljivi niso upoštevali, nekateri pa sploh niso potrebovali telefona. Sla-
bosti so bile: nismo mogli poslušati glasbe in slikati razgledov iz hribov. Prednosti: nekateri so 
dejansko šli ven.

Nejc Polenek Štorman

Nove igre
Naučila sem se nekaj novih igric: žabice ter muhe, los, 
Boogie Woogie in beng beng. 

Urška Jakob

Prosti čas na taboru
V prostem času se lahko igramo pri reki, z žogo in drugimi rekviziti. Igramo se z namiznimi 
igrami ali pa dobimo telefone. Skratka, prosti čas preživim tako hitro, kot da bi trajal le eno 
minuto, v prostem času počnem vse mogoče igre. Saj res, telefone dobimo le od 19. do 21. 
ure. 

Lana Pobirk



Kako je, če si v taboru s starejšo sestro/bratom?

“ZELO SLABO!!! Važi se pred pri-

jateljicami. Grdo govoriva eden 

drugemu. Za vse obtožujeva drug 

drugega. Vedeva se drugače kot 

doma. 
Petja Berk

“Drugi me ne zafrkavajo in Izidor me brani. Maks Vidmar

“Nina me brani in ščiti. Potolaži me 

in mi pomaga pakirati, najti stvari in 

nesti težke stvari. Igra se z mano, 

če se drugi ne morejo. Brez Nine bi 

bila izgubljena. 
Eva Steiner

“Žiga ima moj denar in zdravstveno izkaznico. Pomaga mi, če je potrebno. Posodi mi telefon. Od njega izvem, kaj bomo delali naslednji dan. Zvečer me pride potolažit in objet. Eva Čede

Disko pod Peco



V šotorih cenimo, da ...

V šotorih pogrešamo ... 
… da bi nas v šotoru pustili dlje spati.

… luči, ki visijo s stropa šotorov.
… da bi vsako jutro dali gor pregrinjalo za okna.

… toploto.
… svetlobo.

… vrata.
… televizijo.

… WC.
… udobnejša ležišča.

… boljšo zvočno izolacijo.

Najpriljubljenejša hrana na taboru
Palačinke (24)

Šmorn (5)
Meso na žaru (4)

Špageti (3)
Krompir (1)

Viki krema (1)
Neopredeljeni (6)

Podatke zbral: Maj DrobneNaj taborna pesem
1. Taborska himna

2. Siva pot
3. Sreča na vrvici

4. O velika bela rit
5. Slovenskega naroda sin

6. Gorska roža
7. Krokodilčki
8. Mini maksi

9. Uspavanka za Evo

… nismo sami.
… da je manj mrčesa kot pod milim nebom.

… smo pod streho.
… da smo v njih s prijatelji.

… da spimo na penah.
… da so veliki.

… je zaščitena streha.

… spimo na mehkem.
… smo same punce v šotoru.

… so fajni, ko ponoči spiš v njih.
… nam v šotoru vsako noč berejo pravljice.

… smo v naravi.
… se razumemo.



Snemanje videospota
Gašper K. P. je dobil odlično idejo, da posnamemo taborski filmček. Pred snemanjem je bil 
strog, ampak je vsem udeležencem vseeno dobro razložil pravila. Njegova prva zamisel je 
bila, da hodi po taboru s psom, a ideja ni uspela, ker je pes vedno vlekel v drugo smer. Zato je 
posnel film brez psa. Vsi udeleženci tabora so bili v filmu in vsi so bili ponosni, še posebej pa 
Gašper. 

Deja Vunčec, Daša Lenko

Snemali smo, kako poteka planinski krst. V drugem šotoru smo snemali pakiranje. V tretjem 
pa so snemali igro pokra, kartanje ter masažo. Nato so še snemali pripravljanje lesa za kres ter 
vleko hloda. Šel je proti kuhinji in posnel, kako pridejo otroci po kosilo. Šel je skozi kuhinjo ter 
proti kopalnici. Tam je Maj priletel iz tuša z brisačo proti umivalniku. Dva sta si umivala zobe. 
Nato je šel k diksiju. Tam v enemu je Iskra kadil električno cigareto. Šel je mimo tabornega 
ognja tam so vsi plesali in se zabavali ob DJ Bobiju, ki je vrtel glasbo v kombiju. 

Miha Mansutti

Priprave na koreografijo za videospot
Gašper K. P. je prišel na idejo, da bi snemali filmček o taboru. Mene, Anjo Lojen ter Tajdo Ma-
jer je vprašal, ali bi plesale, in seveda smo bile za. Do zadnjega trenutka nismo vedele, katero 
koreografijo bi plesale, na koncu smo se odločile za staro. Do snemanja smo jo neprestano 
ponavljale in nam jo je v videospotu tudi uspelo odplesati. V plesu smo zelo uživale ter se 
zabavale. Gašper nas je postavil na tri različne lokacije, za zadnjim šotorom, za ognjem in pred 
kopalnico. 

Nuša Čakš

Uporaba jabolčnega čipsa
Hrana ob ogledu filmov, na pohodih za malico, na predstavah, pri ognju, pred spanjem, za krst 
in druge pomembne dogodke.

Nina Polenek Štorman



Intervju z Gašperjem KP o snemanju filmčka
Kako si dobil navdih za ta film?
Navdih sem dobil, ko sem se pogovarjal z Nino, ki je predlagala, da nekaj posnamemo.

Ti je kdo pomagal ali si vse ideje zbral sam?
Pri zbiranju idej mi je pomagala Nina, predvsem pa tudi mladinski voditelji. Najprej je Nina 
predlagala, da bi film posneli na pesem Škrjančki, vendar se z njo nisem ravno strinjal, zato 
smo dali pesem po mojem izboru, ki se mi je zdela bolj primerna.

Te je bilo strah, da ne bi uspelo, kot si načrtoval?
Nisem dvomil, da kdo svoje vloge ne bi ravno najbolje odigral, bolj me je bilo strah zaradi 
vremena, saj se je bližala nevihta.

Kako je potekalo snemanje?
Najprej smo se zbrali ob tabornem ognju, kjer sem vsem razdelil vloge. K vsaki skupini sem 
poslal po enega mladinskega voditelja. Med snemanjem sem dajal razne znake, da je bilo 
vse narejeno ob pravem času.

Kateri del filma ti je najbolj všeč?
Najbolj mi je všeč konec, ko smo se vsi zbrali in skupaj plesali.

Bi v filmu kaj spremenil?
Seveda bi. Bilo bi bolje, če bi sijalo sonce in bi bilo v šotorih več svetlobe in če bi bila psička 
Mala skozi cel film v kadru in bi izgledalo, kot da me ona vleče naprej.

Lahko pričakujemo kakšno nadaljevanje?
Nadaljevanje ravno ne, mogoče pa bomo naslednje leto posneli kaj novega.

Misliš, da bo ta film vplival na tvojo kariero?
Zdi se mi, da film ni tako slab, vendar ne bo vplival na mojo kariero, saj moj cilj ni živeti v 
filmskem svetu.

Kje si lahko ta film ogledamo?
Ta film je objavljen na facebook strani PD Slivnica pri Celju, na spletni strani PD Slivnica pri 
Celju in na mojem youtube kanalu Gašper Košak Pevec.

Špela Ipšek



Podporniki in donatorji

Občina Šentjur

MK PZS

Fundacija za šport

KS Gorica pri Slivnici

KS Dramlje

OŠ Slivnica pri Celju

OŠ Planina pri Sevnici

Kea

Meja, d. d.

Mirosan

Vital Mestinje

Trakom, d. o. o.

Turbo energetika, d.o.o.



Članke je zbrala, uredila ter iz njih 
odpravila napake:

Glasilo je
oblikoval:

Da branje ne bi bilo 
dolgočasno, so fotografije 

prispevali:

Nina Gradič Planko

Vid Palčnik

Manca Čujež, Nina Maček, 
Nina Gradič Planko, Nuša Verdev, 
Bojana Volk
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