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UVOD 
 

V letu 2018 je potekal 45. planinski tabor v Podpeci. Na tabor se je odpravilo 42 otrok in 17 

mentorjev in tehničnega osebja. Okvirno je vsak dan potekal takole: 

 bujenje med 6.00 in 8.00 uro (odvisno od dejavnosti v tekočem dnevu); 

 jutranja telovadba pod vodstvom mentorja Janeza Mlinariča; 

 zajtrk s čajem ali kakavom; 

 razne aktivnosti (pohodi, ustvarjanje, poučevanje); 

 kosilo po vrnitvi v tabor; 

 prosti čas za druženje, čas za tuširanje; 

 večerja; 

 druženje ob tabornem ognju; 

 branje pravljice za lahko noč; 

 čas za spanje (22. 00). 

Poskrbljeno je bilo tudi za malico pred kosilom in pred večerjo. Če smo bili na pohodu, se je malica 

vzela zraven v nahrbtnikih (kruh s pašteto in zaseko/vegetarijanskim namazom in zelenjavo), drugače 

pa sta nas kuharici presenetili s posladkom (puding, rolada, različno sadje, sadna kupa, lučke ipd.). 

 

Slika 1. Skupinska slika pred odhodom na tabor 
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1. DAN: PRIHOD NA TABOR 

SOBOTA, 28. 7. 2018 

 

Ob 8.00 smo se planinci zbrali v Gornji Radgoni in 

krenili proti taboru v Podpeci. Na tabor smo prispeli ob 

poldnevu, kjer so nas pričakali planinci PD Celje. Za njih 

konec, za nas pa začetek 45. planinskega tabora. 

Pozdravili so nas s pesmico in nam zaželeli lep teden 

pod objemom Pece. Po kosilu smo se razdelili v skupine 

in pridno začeli urejati spalne prostore v šotorih. Na 

voljo smo imeli sedem velikih šotorov, tako da je bilo 

prostora več kot dovolj.  

Ko smo svoje bivalne prostore uredili, smo se odpravili 

na kratek pohod okoli Podpece. Po vrnitvi v tabor nas 

je pričakala večerja, nato pa nam je mentor Matevž Zih 

predstavil in pokazal opremo ter pripomočke za varen 

vzpon v gore.  

 

 

 

Slika 3. Prvi pohod 

  

 

Slika 2. Pozdrav ob prihodu 

KOSILO: Piščančja 

enolončnica s kruhom/ 

jajčna omleta s kruhom 

in solata. 

VEČERJA:  makaroni s 

tuno/zelenjavo 
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2. DAN: POHOD NA PIKOV IN VELIKI 

VRH 

NEDELJA, 29. 7. 2018 

Zbudili smo se ob 6.30 uri in se po zajtrku odpravili kar 

na dva vrhova. Najprej na Veliki Vrh, nato pa še na 

Pikov Vrh. Na slednjem smo se malo odpočili in 

pomalicali. Po vrnitvi v tabor so otroci slikali z akrilnimi 

barvami na kamenje in se posladkali z rolado, nato pa 

je sledilo kosilo.  

Do tega dne so si otroci že morali izbrati ime skupine, 

saj smo po kosilu risali zastave z voščenkami. Prav tako 

so morali razmisliti kako bodo svojo skupino predstavili 

na modni reviji, ki je sledila naslednji dan. Nato smo 

spletali planinske vozle in se pripravili na vzpon na 

Peco. 

Po večerji smo sedli okoli tabornega ognja in se 

prepustili zvokom harmonike, potem pa še sami zapeli 

nekaj planinskih pesmi.

  

                          Slika 5. Skupinska slika na Velikem Vrhu 

 

  

ZAJTRK: kruh s 

čokoladnim namazom 

KOSILO: goveja juha, 

pražen krompir s 

hrenom, goveje 

meso/zelenjavni polpeti, 

solata 

VEČERJA: polenta z 

mlekom 

 

Slika 4. Pot proti taboru 
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3. DAN: POHOD NA PECO 

PONEDELJEK, 30. 7. 2018 

Skupina enajstih mladih planincev se je zbudila že ob 

5.30 uri in se čez eno uro pod vodstvom treh vodnikov 

in enega pomočnika vodnikov odpravila na vrh Pece. 

Skupina mlajših otrok je krenila pol ure kasneje, saj se 

je njihova tura končala pri koči. Ponedeljek je bil dan 

najzahtevnejšega vzpona, zato smo imeli toliko malice 

zraven, da so še otroci odstopili nekaj prostora v svojih 

nahrbtnikih.  

Starejši planinci so po najzahtevnejši varovani poti 

uspešno dosegli vrh gore, čeprav se na njem niso mogli 

dolgo zadržati, saj se je bližala nevihta. K sreči so 

nevihtni oblaki utrli drugo pot in tako so se planinci 

brez problema vrnili v tabor- slabo uro po drugi 

skupini. Sledilo je zasluženo kosilo, nato pa 

predstavitev skupin in modna revija. Otroci so si sami 

izmislili točko s katero so predstavili svojo skupino, zato kreativnosti in smeha ni manjkalo. 

Ker so bile naše noge utrujene, smo se po večerji za kratek čas zadržali ob tabornem ognju, 

nato pa hitro zlezli v tople spalke. 

 

                               Slika 6. Slika s koče na Peci 

 

ZAJTRK: kruh z maslom in 

marmelado 

KOSILO: goveja juha, 

makaroni z mesom/ 

zelenjavo 

VEČERJA: mlečni zdrob 
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Slika 7 V rudniku v Podpeci 

 

Slika 8 Priprava tabornega ognja 

 

4. DAN: OGLED RUDNIKA 
 

TOREK, 31. 7. 2018 

Po treh pohodniških dneh je sledil bolj poučen in 

kreativen dan. Privoščili smo si podaljšan spanec. Po 

zajtrku so se izpolnili planinski dnevniki, ob 10.00 uri pa 

smo z avtobusom krenili v Mežico na ogled rudnika 

cinka in svinca pod Peco. Nadeli smo si varnostne 

jopiče in čelade ter se z majhnimi vagoni odpeljali v 

goro Peco. Sprehodili smo se skozi dve etaži rudnika in 

izvedeli nekaj o delu in življenju tamkajšnjih rudarjev.  

Po kosilu je sledilo pisanje razglednic in igranje 

nogometa ter odbojke. Za malico nas je razveselil 

čokoladni puding. Po malici so fantje odšli v gozd po 

veje za taborni ogenj, punce pa so ustvarjale iz umetne 

mase. Pred spancem smo si ogledali film Svinga in igrali 

badminton. 

 

 

 

 

  

ZAJTRK: čokoladni 

kosmiči z mlekom 

KOSILO: pire krompir s 

paradižnikovo omako in 

čufti/sojini polpeti 

VEČERJA: ocvrt jajčni 

kruh 
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Slika 9 Perkmandeljc 

 

5. DAN: OBISK PERKMANDELJCA 

SREDA, 1. 8. 2018 

Tudi v sredo se nismo podali na večje vzpone. Po 

zajtrku je polovica otrok šla jahat konje, druga polovica 

pa je prisluhnila lovcu, ki je povedal nekaj o tamkajšnjih 

živalih, nato pa sta se skupini zamenjali. Po malici se je 

s pomočjo mentorjev zgradil jez v bližnjem potoku, 

potem pa so sledile igre z vodnimi baloni. Razdelili smo 

se v štiri skupine in odigrali štiri igre.   

Ko je bila naša popoldanska lakota potešena, smo se 

odpravili na obisk Perkmandeljca v njegovo votlino. 

Povedal nam je nekaj o sebi in o njegovi zgodovini. Z 

zanimanjem smo prisluhnili njegovim dogodivščinam, 

na koncu pa nas je pogostil z bonboni in skupaj z nami 

zapel pesmico ˝En krat je bil en majhen škrat˝. 

Na poti domov nas je osvežila kratka ploha, v taboru pa 

nas je že čakala sladka večerja. Ob tabornem ognju 

smo si še spekli koruzo in se s polnimi želodci odpravili spat. Le nekateri so ponoči slišali, da 

nas je obiskala nevihta, ki nas je do jutra že zapustila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10. Pot do Perkmandeljca je vodila tudi skozi gozd 

 

  

ZAJTRK: kruh z maslom in 

marmelado 

KOSILO: zelenjavna juha 

s kroglicami, kuskus s 

solato in zrezkom/ 

zelenjavnim zrezkom 

VEČERJA: ocvrte 

čokoladne miške 
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6. DAN: PREMOČENI DO KOŽE 

ČETRTEK,  2. 8.2018 

Prebudili smo se v jasno jutro, le luže pred šotori so nas 

spomnile na nočno deževje. Spet smo v dveh skupinah 

odšli na dve različni turi. Skupina starejših planincev se 

je podala do votline kralja Matjaža in do Koče na Peci, 

mlajši pa na Rišperk. Tokrat nas je na poti domov, tik 

pred varnim zavetjem, ujela nevihta. Premočeni smo 

stekli v šotor, se preoblekli in počakali na konec nevihte, 

da smo lahko svoje premočena oblačila posušili.  

Po kosilu je sledilo pisanje dnevnikov in popravilo jezu, 

ki ga je nevihta malo poškodovala. Po večerji je sledil 

družabni večer, nato umivanje, obvezna pravljica za 

lahko noč pa nas je pospremila v lahkotno spanje. 

 

 

 

 

 

Slika 11.  Sušenje oblačil 

  

ZAJTRK: sadni jogurt z 

makovo štručko 

KOSILO: zelenjavna juha, 

krompir z bučkino omako 

in zelenjavnim zrezkom 

VEČERJA: hrenovke s 

kruhom 
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Slika 12 Praznovanje 

 

7. DAN: PLEZANJE NA NARAVNEM PLEZALIŠČU 

PETEK, 3. 8. 2018 

Tokrat nas je v jutro prebudil zvok harmonike. Po jutranji 

telovadbi smo snedli zajtrk, ki nas je okrepčal za sledeči 

izziv- plezanje na naravnem plezališču Burjakove peči. S 

pomočjo gorskega reševalca Janeza Glažarja in naših 

vodnikov, je plezanje potekalo po manjših skupinah, ostali 

pa so med tem imeli različne delavnice – ustvarjanje iz 

papirja, volne, gline, risanje mentorjev na »slepo«. 

Po kosilu smo si začeli pospravljati stvari v potovalke, nato 

pa je sledil krst vseh, ki so prvič na planinskem taboru in 

vseh, ki so prvič dosegli vrh nad 2000 m nadmorske višine. 

Krščeni so bili tudi mentorji novinci. Za večerjo nas je 

dočakalo presenečenje torta ob 45. planinskem taboru. Ob 

rojstnem dnevu Nala, Gašperja in Štefana smo ob torti 

spomin posvetili tudi nedavno preminulem Brunu 

Vajzmanu, soorganizatorju prenekaterega planinskega 

tabora in nekdanjemu predsedniku PD Gornja Radgona. 

Sledilo je rutinsko večerno umivanje, druženje ob ognju in 

še zadnja pravljica za lahko noč. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Slika 13 Nekaj napotkov mentorja pred plezanjem 

  

ZAJTRK: kruh s 

čokoladnim namazom ali 

kruh z marmelado in 

margarino 

KOSILO: hamburgerji 

VEČERJA: sadna in 

čokoladna torta 
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8. DAN: ODHOD DOMOV 

Sobota, 4. 8. 2018 

Dočakali smo zadnji dan planinskega tabora. Prebudili smo se v sončno jutro, pozajtrkovali in pričeli s 

pospravljanjem šotorov. Po malici so se razdelile nove majice, nato je sledilo skupinsko fotografiranje 

in sladoled. 

Počakali smo na novo izmeno mladih planincev iz PD Boč Kostrivnica in PD Sloga Rogatec, se poslovili 

s Kekčevo pesmico in se odpravili domov. Pot domov je minila hitro in otroci so se izpod objema Pece 

vrnili v objem svojih staršev. 

 

 

Slika 14. Skupinska slika 
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PISMA TABORNIKOV 

 

OBISKALI SMO PERKMANDELJCA 
 

Hodili smo dve uri do Perkmandeljca in do jame. Medtem je začel padati dež. Jaz sem se zelo dobro 

imela.  

Manja Izabela Mauko 
 
Šli smo obiskat Perkmandeljca. Hodili smo in hodili in pred nami se je znašla tabla Perkmandeljca. 

Prišli smo k njemu in dal nam je bonbone. 

Ana Strah 
 

MOJI ŽULJI 
 

28.07.2018. Prvi planinski dan na taboru sem dobila žulje. Zelo so me boleli. Takrat smo šli do 

Podpece. Zjutraj ko smo se zbudili in sem si obula čevlje, so me žulji zelo boleli. Gospod Štefan mi je 

pogledal žulje in mi rekel da ne morem s sabo na pohod. V nedeljo mi je gospod Štefan počil žulj, 

vendar sem še v ponedeljek vseeno morala ostati v taboru. Vsaki dan mi je moral menjati flajštre. V 

torek so se mi malo pozdravili in takrat sem lahko šla zraven na pohod. 

Nea Orgolič 
 
 

PRIMERJAVA MOJEGA PRVEGA TABORA (DOVJE 2013) IN MOJEGA 6. 

TABORA 
 

Iz prvega tabora mi je ostalo v spominu le malo, bom pa zapisal kar se spomnim. Ena od stvari, ki se 

še jih spomnim je, da je bila hrana odlična, kar se na sledečih taborih ni spremenilo. Rad sem se 

zadrževal na tabornem prostoru, nisem pa rad hodil v gore. Nisem razumel, zakaj bi naj človek rad 

hodil v gore, saj mi je bilo zelo naporno. 

Zdaj pa zelo rad grem na pohode. Danes sem se s skupino, kljub zelo zagnanem in nepremišljenem 

vzponu na Peco, ki se je končal z nevihto, vrnil v tabor premočen, a dobre volje. 

Ilija Novak 
 

NAJBOLJŠA MALICA 
 

Na vrhu vzpona se meni in drugim vedno prileže slastna malica. Mentorji jo morajo v nahrbtniku 

vedno prinesti do vrha. Meni se vedno prileže zaseka s paradižniki in papriko. 

Jaka Strah 
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MOJ PRVI VZPON NAD 2000 M 
 

V ponedeljek, 30. 7. 2018 smo se zgodaj zjutraj odpravili na Peco. To je bil moj prvi vzpon nad 2000 m 

nadmorske višine. Nekaj časa smo hodili po gozdu, kjer je bila strma pot. Hodili smo približno dve uri. 

Prišli smo do planinske koče in si oblekli varovalne pasove.  

Na ta del smo vsi komaj čakali, saj so bile na vrsto zavarovane poti. Na zavarovanih poteh smo morali 

plezati po skalah. Ko smo končali z zavarovanimi potmi, smo še morali približno pol ure hoditi. Ko 

smo prišli na vrh, sem bila ponosna nase. Na žalost se je kazalo slabo vreme, zato smo se hitro 

odpravili do koče, kjer smo imeli malico. Po malici pa smo si z mentorji segli v roke in čestitali, nato 

pa krenili proti taboru. Ko smo prišli v tabor, so nas malo bolele noge, ampak nas potem več niso, saj 

smo pojedli odlično kosilo. Upam, da se še tak pohod večkrat ponovi. 

Brina Ploj 
 
PRIPRAVE: Četrtič sem bila na planinskem taboru. Bili smo v Podpeci. Prvič sem se povzpela nad 2000 

m nadmorske višine 30. 7. 2018. Vstali smo zgodaj in opravili telovadbo in zajtrk. Že prejšnji dan smo 

si pripravili nahrbtnik. Vanj smo dali vodo, anorak, planinski dnevnik in sončno kremo. Potem smo si 

obuli planinske čevlje in začel se je vzpon na Peco. 

POHOD: Ko smo zapustili cesto, smo se začeli vzpenjati po ozki gozdni cesti. Tako smo nadaljevali in 

dvakrat prečkali cesto. Čez 2h in 30 min smo prispeli do doma na Peci, kjer smo imeli pavzo. Ker 

nismo bili lačni, smo se odločili, da opravimo malico na vrhu. Ko pa smo prispeli tja, so se prikazali 

temni oblaki. Hitro smo se spustili do koče in imeli malico tam, potem pa smo nadaljevali pot. 

Izmučeni, a veseli, smo se vrnili v tabor.  

Lučka Novak 
 

MOJ PRVI PLANINSKI TABOR 
 

V soboto smo prišli v vročini na tabor. Pojedli smo odlično kosilo in se razpakirali. S skupino smo se 

odločile za ime Pet gorskih pandic. Po kratkem premoru smo se odpravili na krajši pohod. V nedeljo 

smo se zgodaj zbudili. Odpravili smo se na Pikov in Veliki Vrh. Po večerji smo imeli taborni ogenj. V 

ponedeljek smo se odpravili na dom na Peci in v votlino kralja Matjaža, v torek pa v rudnik v 

podzemlju Pece in v muzej mineralov. V sredo smo jahali konje, poslušali lovčevo predavanje in šli na 

pohod v Perkmandeljčevo jamo. V četrtek smo se odpravili na Rišperk, v petek pa smo plezali. V 

soboto smo se odpravili domov. Imela sem se zelo lepo. 

Zarja Zupančič Raus 
 
To leto sem se prvič udeležila planinskega tabora. Najprej smo šli na kratek pohod. Naslednji dan smo 

šli na Pikov Vrh in Veliki Vrh. V ponedeljek smo šli na dom na Peci. Nadmorska višina je bila 1665 m 

nadmorske višine. V torek smo odšli v rudnik svinca. Bilo je zelo zanimivo. V četrtek smo spet šli na 

dom na Peci. Bili smo tudi v jami kralja Matjaža. Ko je deževalo smo se skrivali v jami. Ko je nehalo 

deževati, smo odšli nazaj v tabor. Perkmandeljca smo slišali v rudniku svinca, spoznali pa v sredo v 

njegovi jami. Tabor je zelo zanimiv in zabaven. 

Maj Lipič 
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Pred štirimi leti sem se prvič odpravila na tabor. Moj prvi tabor je bil na Soriški planini. Bilo je precej 

novega zame, a ni bilo ničesar, na kar se ne bi mogla navaditi. Na tem taboru nisem imela veliko 

prijateljev.  

Kmalu sem se že navadila na zvonec za kosilo in glasen stampedo, ki se je premikal do šotora za 

kosilo. Prva dva dni je bilo vreme sončno, preostanek tedna pa so me spremljale hude nevihte. Dobila 

sem kar nekaj novih prijateljic. Zelo mi je bilo všeč, ko smo večer sedeli ob ognju in prepevali. Priznati 

moram, da me je bilo kar strah grmenja in bliskanja. Ko je dež ponehal smo skakali po globokih lužah. 

Čeprav smo imeli premočene škornje in oblačila, smo se zelo zabavali. 

Ko smo se zadnji dan odpravili nazaj domov, mi je mama iz kovčka stresla kocko vseh umazanih in 

blatnih oblačil, škornje pa takoj vrgla vstran. 

Eva Rajšp 
 
Letos sem prvič šel na planinski tabor. Začuden sem bil, saj sem prišel v najboljšo skupino. Že tretji 

dan v taboru sem šel na najvišji vrh Pece. Naslednji dan pa smo šli v rudnik, kjer je bilo zelo zabavno. 

S taborom sem zelo zadovoljen, saj sem se veliko družil s prijatelji. 

Žak Lipič 
 
28. 7. 2018 smo prispeli na tabor. Ko so starejši planinci raztovorili kombi, smo vzeli kovčke in si 

uredili šotore. Potem smo odšli na kratek sprehod. Na taboru je bila vsak dan zelo dobra hrana. 

Mentorji so bili prijazni. Vsak dan smo šli na nek pohod. V ponedeljek je bilo zelo naporno, saj smo 

pešačili do doma na Peci. Hodili smo šest ur. V torek smo odšli v rudnik. Bilo je zelo zabavno. Ko smo 

se vanj peljali z vlakcem, je zelo ropotalo in treslo. A bilo je fajn. V sredo smo se igrali vodne igre in 

odšli k Perkmandelcu. To je bil škrat, ki je bil zelo nagajiv.  V četrtek nas je na pohodu ujel dež. Na 

taboru je bilo zelo zabavno! 

Lana Ramšak 

SREČANJE Z BABICO IN DEDKOM 
 

V torek, 31. 7. 2018 sem bila prijetno presenečena. Obiskala sta me babica in dedek iz Koroške. Nekaj 

časa sta bila tu, potem pa sta mogla oditi. Prinesla sta domače sadje- jabolka in breskve. Prijetno sem 

bila presenečena, vesela in zadovoljna, saj ju že dolgo nisem videla in še vzela sta si čas zame in za 

mojo sestro. 

Mija Žnidarič 
 

SMRKETE NA MODNI REVIJI 
 

V ponedeljek 30. 7. 2018 se je na taboru v Podpeci odvijala modna revija. Vsaka skupina se je morala 

predstaviti na zabaven način. Naša skupina se je predstavila z zgodbo o Smrketi, ki je bila pridna, 

delovna, nesramna in predrzna. Na idejo za zgodbo smo prišli tako, da smo zbrali vse ideje članic 

skupine. Zgodbo je vodila Eva, ki je bila pripovedovalka. Brina je zalivala rože, Lučka je pobirala rože, 

jaz pa sem zlomila palico. Besedilo je sledilo tako:  

„Nekoč, pred davnimi časi je živela Smrketa v Smrčji vasi. Rada je zalivala in nabirala rože, čeprav na 

zelo čuden način in nikoli ni počela glasnih stvari. Včasih je bila tudi malce zlobna, ko je z vodo močila 
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druge okrog sebe.” 

Naša igra se je iztekla kot po maslu. Vsi so se smejali, ko so bili čudni in smešni trenutki. Naša 

Smrketa je bila res čudna. 

Nuša Wolf 
 

PREDSTAVILI SMO SE NA MODNI REVIJI 

 
Ko je bila modna revija, smo se s prijateljicami predstavile s smešno točko. Mojo prijateljico Zalo smo 

oblekle s toaletnim papirjem, ji obule škripajoče škornje in ji namesto krone v lase dale lesene palčke. 

Naši gledalci so se najbolj smejali, ko sem rekla, da ima Zala modo iz leta 1101. 

Jona Krištof 

Naša skupina je sestavila zgodbo o drakuli. Zelo smo se bali, če se bodo nam smejali. Ampak smo 

besedilo dobro prebrali. Na koncu nastopa je bilo zelo smešno. Dobro smo se počutili. Nekatere ekipe 

so pripravile smešne predstavitve. 

Luka Zorko 

Na taboru smo imeli modno revijo. Na modni reviji smo videli različne kostume, obleke, ki smo jih 

našli ali sestavili sami. Ko se je modna revija začela, sta najprej pribežali v črno obleko oblečeni punci, 

ki sta nam po rokah namazali blato. Imeli smo tudi točke, na katerih so nekateri nekoga oponašali kot 

npr: kuharico, učiteljico Anito, učitelja Tončka, zdravnika, bolnika… Bilo mi je všeč!  

Nal Rozmarič 

 

Imeli smo modno revijo, nastopilo je veliko planincev, ki so se predstavili. Veliko nastopajočih se je 

predstavilo zelo dobro. Modna revija je zelo uspela.  Z velikim ploskanjem smo spodbudili 

nastopajoče. Imeli smo lep kotiček za modno revijo. Vsi smo lepo gledali in poslušali. Predstavili smo 

tudi zgodbo o Drakuli, ki je predstavljala našo skupino Drakule.  

Gašper Štrakl 

MOJ NASTOP NA RADIJU 
 

V nedeljo me je učiteljica Anita poklicala in vprašala, če bi lahko odgovorila na nekaj vprašanj, ko 

pride radijski napovedovalec. Seveda sem odgovorila z da. Prišel je in odšli smo do Bedančeve 

gugalnice. Tam sem odgovorila na par vprašanj, kot so: kako je bilo, ko smo prispeli, kaj počnemo 

tukaj, kakšna je hrana, kako se imamo… Bila je dobra izkušnja. Ne bom je pozabila. 

Zala Petek 
 

MED DEŽJEM NA PECO 
 

Zbudili smo se zgodaj zjutraj. Z našim šotorom smo se odpravili na pohod. Odpravili smo se iz 

tabornega prostora in se začeli vzpenjati. Nato smo hodili tri ure in prišli do koče pod Peco. Tam smo 

na srečo imeli malico, ker smo jo že res potrebovali. Pri koči smo se zelo zabavali in skoraj vsak si je 

šel nekaj kupit. Nato pa je Nuša začela na glas razmišljati, če bi bila možnost, da bi še ona lahko šla na 

Peco (kasneje je prišla na tabor in ni bila na Peci). Na koncu pa je ta ideja tudi oživela. Na koncu smo 
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šli na Peco štirje otroci in en mentor. Vzpenjali smo se zelo hitro, toda nad nami so se začele zbirati 

megle. Prišli smo na pol poti do Pece in takrat se je vlilo. Na začetku ni deževalo fejst, toda kasneje je 

vedno bolj! Odločili smo se, da ne bomo odšli na vrh. Odpravili smo se proti koči. Voda je tekla v 

potokih, vsi smo bili premočeni!  

Kamorkoli smo pogledali smo videli strele in slišali grmenje. Ko smo pa bili čisto blizu grebena, pa se 

je nad gozdom močno zabliskalo. Ni minilo pol sekunde pa je zagrmelo tako kot če bi počila bomba. 

Grmelo je tako glasno in prodorno, da bi skoraj oglušel. Ko pa smo prišli do planinske koče, je nehalo 

deževati in pokazalo se je sonce. Bili smo prav malo jezni. Tako smo se še fotografirali z mentorjem in 

se hecali, da je to bila ponesrečena in nepremišljena tura, vendar smo se vseeno veseli in zadovoljni 

vrnili domov. 

Marcel Maier 
 
Nisem si mislil, da me bo danes dobila nevihta. Pravzaprav nisem niti mislil, da se bom povzpel na 

Peco. Vse se je začelo, ko smo se z mentorji šalili, da gremo na Peco. A naša tabornica je prišla med 

nas in je hotela na Peco, pa sem s prijatelji šel zraven. A dobila nas je nevihta. Dež, blisk, grom, blisk 

in takoj za bliskom strašen grom. Nikoli ne bom pozabil. 

Nino Roškar 
 

PO PLEZALNI STENI 
 

V nedeljo, 29. 7. 2018, smo se po opravljenem pohodu na Pikov vrh začeli pripravljati na daljšo in zelo 

zahtevno turo na vrh Pece. Seveda smo se na ta pohod odpravili samo starejši in bolj izkušeni 

planinci. Z vodniki smo poiskali primerne plezalne pasove in samovarovalne komplete ter čelade. 

Vadili smo vpenjanje na zajlo in premikanje s pomočjo vrvne ograje. Drugo jutro smo se odpravili na 

pot. Prišli smo do koče na mali Peci in se tam opremili za plezanje. Malo smo še ponovili tehniko 

varnega premikanja, nato pa odšli dalje. Ko smo začeli plezati, še ni bilo strmine, čez nekaj časa pa 

smo že iskali prijeme na razpokani pečini. Zelo sem se zabaval, ko sem se naslanjal na rob prepada pa 

nisem mogel pasti, saj sem bil zavarovan. Na vrhu je bilo lepo in še dolgo se bom spominjal tega 

pohoda. 

Gašper Mauko 
 
Pot do koče na Peci je bila strma in težka. Ko smo začeli plezati, je bil naš trud poplačan. Pri plezanju 

me je bilo malo strah, ampak sem užival. Bilo je zelo zabavno in to bi še večkrat ponovil. Ko smo prišli 

na vrh Pece se je približal nevihtni oblak. Hitro smo odšli z vrha, da nas ne bi dobil dež. Na koncu smo 

ugotovili, da sploh ni deževalo. Pri koči smo imeli malico, potem pa smo se vrnili v tabor. 

Enej Kapun 
 

VEČERNO BRANJE 
 

Vsi se odpravljamo spat okoli 22.00. Takrat vsi čakamo na še zadnjo zabavno opravilo v dnevu.  

BRANJE PRAVLJIC. Naš mentor bere zelo nedoživeto, počasi in vse v istem tonu. Bolje je, ko berem 

jaz. Berem veliko bolj doživeto, dvigujem tone. Po navadi preberemo dve pravljici. Jaz jih berem z 

zbirke 365 pravljic in mi je brati v užitek. 

Bine Petek 
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KAJ MI JE BILO VŠEČ IN KAJ MI NI BILO VČEČ 
 

Všeč mi je bilo, ko smo šli v rudnik, ko smo jahali konje, obiskali lovca in Perkmandeljca, miške za 

večerjo, ko smo šli na lovsko prežo, ko smo pisali razglednice, ko sta moja babica in dedek prišla na 

obisk, ko smo barvali kamne, izdelovali iz plastelina, imeli taborni ogenj in ko smo si pekli koruzo. 

Ni mi bilo všeč, ko je deževalo, diksiji, ponoči je bilo mrzlo, da so ocenjevali šotore. Pogrešala sem 

starše ter hišne živali. 

Lena Žnidarič 
 
Na taboru je dobra hrana. Lahko se igramo. Fajn mi je spati v spalki. Bilo mi je všeč, ko smo si pekli 

koruzo. V sredo smo lizali sladoled. 

Ni mi bilo všeč, ker smo zgodaj vstajali, telovadili in imeli dolge pohode. 

Urban Mauko 

 

Bilo me je strah hoditi po dežju. Bilo mi je všeč, ko smo se kopali. 

Žiga Štrakl 

 

Všeč so mi bili odmori, pravljice, potok, da sem lahko spal poleg mojega prijatelja in da smo si pekli 

koruzo. Niso mi bili všeč dolgi pohodi, neurja in preverjanje šotorov.  

Jakob Kocbek 

Na mojem prvem planinskem taboru sem se spotaknil, pojedel dve koruzi… To je društveni 45 

planinski tabor in bil mi je všeč. Tabor pa sem preživel v skupini Nič.  

 

Všeč mi je lepo okolje in spanje v spalni vreči. Ni mi všeč, da imamo dolge pohode in tabor traja 

preveč dni.  

Anže Klun 

 

Meni je bilo všeč, ko smo videli Perkmandeljca, ko sem videl kip kralja Matjaža, ko sem videl dom na 

Peci in ko sem jedel kekse. Zelo zanimivo mi je bilo, ko nas je na pohodu dobil dež. Ni mi bilo všeč, ko 

je deževalo dlje časa.  

Vid Cimerman 

 

Všeč mi je, da zvečer, ko gremo spat, preberemo pravljico. Všeč mi je tudi bilo, da smo jedli kornete. 

Ni mi bilo preveč všeč hitro vstajanje.  

Anja Kralj 

 

 



 

16 
 

30. 7. 2018 smo šli v votlino kralja Matjaža, v votlini je bilo mrzlo in temno. Noter smo videli kralja 

Matjaža kako spi za mizo.  

Všeč mi je, da imamo taborni ogenj, da imamo dobra kosila, za malico kruh z zaseko in da smo lahko 

jedli sladoled ter si na tabornem ognju spekli koruzo. Ni mi preveč všeč spanje v spalni vreči in da 

tabor traja toliko dni.  

Nikita  

RUDNIK 
 

Bili smo v rudniku svinca in cinka, kjer smo videli polno starih strojev. Nekoč so kopali ročno s 

krampom. Potem so imeli že malo boljše stroje s katerimi so odkrivali, kje se nahajata svinec in cink. 

Svinec in cink so iz rudnika izvažali z vagončki. Rudnik je Imel 20 nadstropij. Notri v rudnik te 

pripeljejo z vlakom. Poleg imajo tudi muzej. Notri si lahko ogledamo stvari, ki so jih našli v rudniku. 

Tjan Rozmarič 
 
V torek smo šli v rudnik. Peljali smo se z avtobusom. Pred jamo smo si nadeli čelade in oblekli jopiče. 

Šli smo v vlakec. Ta je med vožnjo zelo škripal in ropotal. Ko smo prispeli v jamo, nam je voditelj 

razkazal naprave. Po ogledu smo se odpeljali nazaj na tabor, na okusno kosilo. 

Mila Strah 

 

NA TABORU SMO IMELI PARTIZANE IN NEMCE 
 

Bili smo partizani. Igrali smo se, da so oni Nemci, mi pa partizani. Vsak si je poiskal palico. Nemci so 

bili zrak, zato si lahko predstavljate, kje je bil sovražnik. 

Partizani: Vid , Matevž in Nejc Marhold 

IGRE NA TABORU 

 
Na taboru smo se igrali različne igre. Igrali smo se vodne in različne igre z žogo ter modno revijo. V 

bližnjem potoku smo gradili jezove in spuščali ladjice. V šotoru smo se igrali s kartami. Dečki so 

velikokrat igrali nogomet.  

Na taboru smo se zelo zabavali. 

Larisa Kapun 

NAJBOLJŠI KOSILI 

 
Moji najljubši kosili na taboru: čufti s pire krompirjem in kuhan krompir s polpeti iz zelenjave in 

prosene kaše. 

Pia Klun 
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NEKAJ O DRAKULI 

 
Nekoč pred davnimi časi, v temnem gradu je živel grof Drakula. Vsakemu človeku je spil kri. Nekega 

dne je videl debelega mastnega človeka z veliko krvi. Stekel je za njim. Človek ga je videl in ga je 

spotaknil. Drakula je padel v prepad in umrl. Od takrat se ljudje ne bojijo več Drakul. Vendar se 

govori, da so ljudje videli jetije, tako da ljudje še danes niso varni. 

Gašper Štrakl, Nal Rozmarič in Luka Zorko 

MOJA OPAŽANJA 

 
Ko Uroš vstane gre kuharici in si popravi hlače. Tam stoji in si ogleduje posodo. Potem gre pomivat 

posodo. Potem se pogovarja o prehrani. Potem še malo porova po ušesu. Hodi normalno. 

Tonček se vsak dan zbudi prvi ali drugi. Potem zbudi otroke. Sodeluje tudi pri telovadbi. Potem on vse 

organizira. Vem, da brez njega ne bi mogli biti na taboru. 

Žan Fijavž 

DRUŽENJE S PRIJATELJI  

 
Ko pridemo s pohoda se vedno družim s prijatelji. Na potoku ob taboru delamo jezove, se igramo v 

šotorih in se  lovimo. Šli smo se tudi vodne igre. S prijatelji sem se imel lepo.  

Jan Jerič  
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SKUPINE NA TABORU 

Pet Gorskih pandic 
MENTORICA: Tjaša Mlinarič 

ČLANICE: Pia Klun, Jona Krištof, Zala Petek, Zarja Zupančič 

Rous, Larisa Kapun 

 

 

 

 

 

 

Partizani 
 

              

MENTORICA: Monika 

Kurbus 

ČLANI: Nejc Marhold, Matevž Marhold, Vid 

Cimerman 

 

 

 

Nič 
 

MENTOR: Matevž Zih 

ČLANI: Žan Fijavž, Žak 

Lipič, Enej Kapun, 

Gašper Mauko, Maj 

Lipič 
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Kakavne penice 
 

MENTORJA: Metka Perdan, Drago Marhold 

ČLANICE: Mia Žnidarič, Lena Žnidarič, Mija Strah 
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Zlatorogi 
MENTOR: Denis Fras 

ČLANI: Jan Jerčič, Bine Petek, Jaka Strah, Tjan 

Rozmarič 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmaji 

MENTORICA: 

Kaja Jagodnik 

ČLANI: Žiga Štrakl, Jakob Kocbek, Damijan Čeh, 

Urban Mauko, Anže Klun 
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Planinke 
MENTORICA: Ines Wolf 

ČLANICE: Nikita Gomboši, Ana Strah, Manja 

Izabel Mauko, Anja Kralj 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Smrkete 
 

MENTOR: Benjamin Bokan 

ČLANICE: Eva Rajšp, Brina Ploj, Lučka Novak, Nuša Wolf 
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Super dekleta 
MENTORICA: Klavdija Vincetič 

ČLANICE: Luna Vrbančič, Nea Orgolič, Lana Remšak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa tete Pehte 
MENTOR: Borut Mauko 

ČLANI: Nino Roškar, Marcel Maier, Ilija Novak 
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Drakule 
MENTOR: Janez Mlinarič 

ČLANI: Gašper Štrakl, Luka Zorko, Nal Rozmarič 
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UDELEŽENCI TABORA  

 

STROKOVNI KADER 

 

Pomagal nam je Janez Glažar, gorski reševalec. 

 

 

 

      

1 Vid Cimerman 22 Lučka Novak 

2 Damijan Čeh 23 Nea Orgolič 

3 Žan Fijavž 24 Bine Petek 

4 Nikita Gomboši 25 Zala Petek 

5 Jan Jerič 26 Brina Ploj 

6 Enej Kapun 27 Eva Rajšp 

7 Larisa Kapun 28 Lana Ramšak 

8 Anže Klun 29 NIno Roškar 

9 Pia Klun 30 Nal Rozmarič 

10 Jakob Kocbek 31 Tjan Rozmarič 

11 Anja Kralj 32 Ana Strah 

12 Jona Krištof 33 Jaka Strah 

13 Maj Lipič 34 Mila Strah 

14 Žak Lipič 35 Gašper Štrakl 

15 Marcel Maier 36 Žiga Štrakl 

16 Matevž Marhold 37 Luna  Vrbančič 

17 Nejc Marhold 38 Nuša Wolf 

18 Gašper Mauko 39 Luka  Zorko 

19 Manja 
Izabela 

Mauko 40 Zarja Zupančič Rous 

20 Urban Mauko 41 Lena Žnidarič 

21 Ilija Novak 42 Mija Žnidarič 

      

1 Benjamin Bokan 10 Janez Mlinarič 

2 Denis Fras 11 Metka Perdan 

3 Kaja Jagodnik 12 Slavica Poznič 

4 Monika Kurbus 13 Angela Sterniša 

5 Rado Marhold 14 Uroš Švagan 

6 Borut Mauko 15 Klavdija Vincetič 

7 Tonček Mlinarič 16 Matevž Zih 

8 Anita Mlinarič 17 Ines Wolf 

9 Tjaša Mlinarič 18 Štefan Žalodec 
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POMOČ PRI POSTAVLJANU IN PODIRANJU TABORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POSTAVLJANJE   PODIRANJE  

1 Uroš Švagan  Štefan Mesarič 

2 Dani Prajndl  Jože  Rozmarič 

3 Denis Katan  Franci Ledinšek 

    Uroš Švagan 
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DONATORJI PLANINSKEGA TABORA PODPECA 2018 

Vodstvo tabora se zahvaljuje vsem donatorjem, ki so finančno in materialno 

pripomogli k izvedbi tabora v Podpeci. Z vašo pomočjo ste omogočili nepozabno 

preživetje počitniških dni mnogim mladim. Zahvala gre tudi vsem dobrovoljcem, ki 

pomagajo pri postavljanju in pospravljanju tabora. 

 

 

OBČINA GORNJA RADGONA 

RKS – OZ GORNJA RADGONA 

OŠ GORNJA RADGONA 

ARCONT, d.d. 

ARCONT IP, d.o.o. 

NOTARKA DANICA HOJS 

EPISPEKTRUM, d.o.o. 

ZLATARSTVO JANJA KAPUN, s.p. 

RADGONSKE GORICE, d.d. 

PROGRIN, d.o.o. 

RATIGOJ, d.o.o. 

UNIGO, d.o.o. 

PEKARNA RŽ 

MK PZS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


