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Drobni tisk: 

Elektronska knjižica pred vami je taborni časopis, katerega odlomki bodo 

objavljeni tudi v tiskani ediciji BN, ki izide v začetku prihodnjega leta. 

Tipkarske in slovnične napake so in so zgolj dobronamerne ter jih prijazno 

poklanjamo pozornim bralcem. Iskalcem napak ne izplačujemo honorarja. 

PD Onger Trzin in uredništvo Tabornega časopisa Podljubelj 2013 ne odgovarjata 

za morebitne stranske učinke, ki bi lahko nastali ob prebiranju časopisa. 

Do sedaj poznani stranski učinki: nasmeh na obrazu, solze sreče in zadovoljstva, 

neustavljiva želja po hribolazenju, vsakodnevno pošiljanje elektronske pošte 

vodji tabora z zadevo ''Kdaj bo tabor 2014?'', vsakodnevno branje in razpošiljanje 

tabornega časopisa ... 

Neodgovorni urednik:  

Članki: 

Zbiranje člankov: 

  

Fotografije:  

 

Pretipkavanje: 

Jezikovni pregled:  

Taborni časopis Podljubelj 2013 

 

Tomaž Kocman 

udeleženci MPT Podljubelj 2013 

Matevž Peternel, Špela Kralj, Jaka Peternel, Sara 

Krašovec 

Boštjan Kralj, Tomaž Kocman, Jaka Peternel, Polona 

Podbevšek, Miha Pavšek in Emil Pevec 

Polona Podbevšek 

Polona Podbevšek 

 

Trzin, julij 2013 



KAZALO 

V. dan 

BREZMEJNE IGRE 

VI. dan 

PREŽIVETJE V NARAVI 

VII. dan 

Z REŠEVALNIMI PSI PO ZAKLAD 

VIII. dan 

VRT IN ŽIVALSKA OBRT 

IX. dan 

ADIJO, PODLJUBELJ! 

I. dan 

IZ MUZEJA V NARAVO 

II. dan 

ORIENTACIJA POD STARIM LJUBELJEM 

III. dan 

ZABAVA V SENCI BALVANOV 

IV. dan 

SKOZI BORNOVE TUNELE 



MLADINSKI PLANINSKI TABOR PODLJUBELJ 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

»tamičken« 

»tamičken« 

»tamičken« 

»TAVELKEDVA« 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

ŠPELA in BOŠTJAN 

JAKOB 

TIM 

META 

 9:00 ODHOD IZ TRZINA 

10:00 OGLED TRŽIŠKEGA MUZEJA 

11:30 PRIHOD V TABOR 

12.30 SPOZNAVNE IGRE 

13:00 KOSILO 

14:00 SPOZNAVNE IGRE 

16:00 PRIPRAVA NA TURO 

19:00 VEČERJA 

20:00 TABOR SE PREDSTAVI 

v domači oskrbi 

makaronovo meso 

kornfleks, sadje 

SOBOTA, 20. julij 2013 

postanek na poti 

TRŽIŠKI MUZEJ 

kdo sem jaz, kdo si ti 

SPOZNAVNE IGRE 

moj šotor se imenuje ... 

BARVANJE KAMENČKOV 

spoznavni večer 

TABOR SE PREDSTAVI 
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KAMENČKANJE 

Da bi naši skriti prijatelji lažje našli 

naše šotore, smo jih označili s 

pisanimi kamenčki ... prva delavnica! 

TRŽIŠKI MUZEJ 

Katarina Kern 
 

Prišli smo v muzej. Tam smo si ogledali 

nekaj zanimivosti. Nekaj o čevljih. 

Ugotovili smo, kako se dela čevlje. 

Razlagali so nam o kožah od živali in o 

kolovratih. Ogledali smo si tudi nekaj slik in stara kolesa za na vozove. Tam smo 

se zelo zabavali. Tudi smejali smo se. 

Zgornji članek so žal zadnje besede mlade 

gospodične Kern, ki jih je navdušeno spisala 

še na avtobusu proti Podljubelju. Takoj po 

sestopu iz avtobusa pa je žalostno končala 

v goltancu podljubeljskega zmaja, ki je prav 

takrat skočil iz bližnje skale. 

SPOZNAVANJE ... 

France Podljubeljski 
 

Jst sm France, s Podlubela doma. Kwa 

majo tlahe za ene obnge res ne vem. 

Uzačetk jim ena bjonda razlaga nek 

red. Pa kašn!  Prvič: Vodja ima vedno 

prav. Drugič: Če vodja nima prav, velja 

prvo pravil. Pr svet Ani, sj to je huj kt 

pa med vojno! 

Pol so se pa šli ene spoznaune igre. 

Tega res ne raumem! So vedl na ker 

travnk morjo pridt, sam s kom se 

dobijo pa ne. No, nj se kr spoznavajo. 

Če bodo kkšne neumnost tlahe se jim 

bom pa še jz predstavu! 











MLADINSKI PLANINSKI TABOR PODLJUBELJ 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

»tamičken« 

»tamičken« 

»tamičken« 

»TAVELKEDVA« 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

STAŠA in MATEVŽ 

KATARINA 

KARLA 

JAN 

 7:00 BUJENJE 

 7:15 ZAJTRK 

 8:00 ODHOD NA STARI LJUBELJ 

14.00 KOSILO 

15:00 FOTOGRAFIRANJE in ANALIZA TURE 

16:00 ORIENTACIJSKA PUSTOLOVŠČINA 

19:00 VEČERJA 

20:00 ABECEDIJADRABLA 

 

svašta na kruhu 

dunajski zrezek, krompir v kosu, rdeča pesa 

jogurt, kruh 

NEDELJA, 21. julij 2013 

prvi planinski izlet 

STARI LJUBELJ 

malo poziranja 

FOTOGRAFIRANJE 

v lovu na lisice 

ORIENTACIJSKA PUSTOLOVŠČINA 

zabavni večer 

ABECEDIJADRABLA 
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ORIENTACIJSKA PUSTOLOVŠČINA 

Karla Juno Kociolek 
 

Am Sonntag waren wir bei der 

Orientation. Der 1. Punkt war hinter 

einem kleinen Fels. Der 2. Punkt war 

im Wald. Der 3. Punkt war ganz in der 

Nähe vom unseren Camp. 4. Punkt 

war am Anfang vom Wald. Der 5. 

Punkt war versteckt. Der 6. Punkt war 

auf einem Feld, danach sind wir schon 

wieder nach unserem Camp 

gegangen.  

STARI LJUBELJ 

Jaka Jaki 
 

V nedeljo smo šli na stari Ljubelj. 

Nadmorska višina je bila 1369m. Pot je 

bila vijugasta. Na vrhu je bilo megleno. 

Hodili smo šest ur. Videl sem obmejno 

markacijo, močerada in kamniti 

piramidi. 









MLADINSKI PLANINSKI TABOR PODLJUBELJ 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

»tamičken« 

»tamičken« 

»tamičken« 

»TAVELKEDVA« 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

POLONA in ALJAŽ 

SINJA 

PIKA 

SEBASTIJAN 

 7:00 BUJENJE 

 7:15 JUTRANJA TELOVADBA 

 7:30 ZAJTRK 

 8.00 ANALIZA TURE 

 9:00 ZABAVA MED KAMNI ali V SENCI BALVANOV 

14:00 KOSILO 

16:30 FUZBAL SMO ŠPILAL 

 USTVARJALNE DELAVNICE 

19:00 VEČERJA 

svašta na kruhu 

goveji golaž, polenta, paradižnikova solata 

čokolino 

PONEDELJEK, 22. julij 2013 

zabava med kamni 

V SENCI BALVANOV 

ustvarjalna delavnica 

VETRNICA 

žogobrc 

FUZBAL SMO ŠPILAL 

praznovanje 

VALENTINOV ROJSTNI DAN 

zabavni večer 

KIPING 

20.00 KIPING 
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IZ GOJZARJEVE PERSPEKTIVE 

 

»Pa je le prišel dan počitka zame!« 

sem si mislil zjutraj, pa le ni bilo tako. 

Spet je bilo potrebno v akcijo. In ko 

sem že mislil, da me čaka le kratek 

sprehodek, se pod mojim podplatom 

pojavi balvan. Pa se tu nisem mogel 

ustaviti, kar gnalo me je višje in višje, 

vse dokler mi ni spodrsnilo in sem 

čudežno obvisel nekje v zraku. Pri 

metanju frizbija sem malo počil v gosti 

travi, a v meditacijskem kotičku nisem 

uspel ostati pri miru in sem raje skakal 

po gozdu in brcal storže. Še dobro, da 

je bila na koncu hoja po vrvi; za 

nekatere bosonog izziv, zame 

zasluženi počitek! 

KIPING  

Tim Jovan 
 

Kiping je bil eden od zabavnih 

večerov. Vsi so morali sodelovati. 

Najprej smo se razporedili v pare. V 

igri so bile tri teme: živali, čustva in 

situacije. Igra je potekala tako, da je 

vsak par izvlekel en listek, v prvem 

krogu živali, v drugem čustva in v 

tretjem situacije. S parom si moral 

pokazati, kar je bilo na listku. Moral si 

biti kot kipec. Zmagala sva jaz in Nejc. 

FUZBAL  

Jan Jovan 
 

Nogomet smo igrali v torek na igrišču, 

ki je pet metrov od tabora. Igrali smo 

ga eno uro in pol. Bilo je dobro, ker je 

bilo zabavno in ker sem dal veliko 

golov. Bilo je tudi nekaj prekrškov in 

zgrešenih strelov. Vsi smo se zelo 

zabavali. 

SREČA V NESREČI 

Sreča: Če imaš rojstni dan na taboru, dobiš 

tako super lubeničino torto. 

Nesreča: Okoli tebe je veliko lačnih ust. 

IZDELAVA VETRNIC 

 

Sara je za nas pripravila vrsto zanimivih 

ustvarjalnih delavnic, med drugim tudi 

izdelavo vetrnic. Ali ne izgleda super?! 













MLADINSKI PLANINSKI TABOR PODLJUBELJ 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

»tamičken« 

»tamičken« 

»tamičken« 

»TAVELKEDVA« 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

SARA in UROŠ 

NINA 

NEJC 

FILIP 

 5:30 BUJENJE 

 5:45 ZAJTRK 

 6:15 ODHOD NA PREVALO in ČISOVEC (male noge) 

  ODHOD NA PREVALO, BEGUNJŠČICO in ZELENICO (večje noge) 

14.00 KOSILO za male noge 

16:00 KOSILO za večje noge 

17:00 LETI, LETI, LETI KRAVA 

19.00 VEČERJA 

20:00 ? 

svašta na kruhu 

rižota, solata, puding 

mlečni zdrob s kakavom 

TOREK, 23. julij 2013 

male noge 

PLANINA PREVAL IN ČISOVEC 

večje noge 

BEGUNJŠČICA 

papirnata letala 

LETI, LETI KRAVA 

zabavni večer 

KVIZ 
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POPOTOVANJE MLAJŠE SKUPINE 

Polona Podbevšek 
 

Ker začetek zgodbe že poznate, naj mlajša skupina pove, da smo imeli na Prevali 

še nekoliko daljši postanek kot starejša skupina, saj se nam ni prav nikamor 

mudilo. Ko smo se dobro najedli pa smo se vseeno odločili, da je čas, da gremo 

naprej. Pot smo nadaljevali po grebenu v smeri proti Dobrči. Ker je bila pot na 

nekaterih delih precej ozka, smo morali biti pozorni, kako hodimo. Ko pa smo 

zapustili markirano pot in zavili na širšo pot, ki je vodila do našega tabora, smo se 

lahko razživeli. Takrat smo prisluhnili zgodbicam, ki jih je Matevž stresal iz 

rokava, in v njih zasledovali gusarje in 

iskali zaklade ter prišli kot bi mignil 

nazaj do tabora.  

LETI, LETI, LETI KRAVA   

Brin Tomc 

 

Neko popoldne po kosilu je Matevž pozvonil na zvonec. Rekel je, da bomo delali 

aviončke. Zbrali smo se na verandi. Bilo nas je pet. Jaz, Tomaž, Matevž, Filip in 

Sebastijan. Vsak je naredil drugačen avionček. Potem pa sploh nismo tekmovali. 

Imeli smo se lepo. 

BEGUNJŠČICA  

Maša Cerar Šimenc 
 

V torek, 23.7., smo se starejši odpravili 

na Begunjščico. Budili so nas ob pol 

šestih in nas ob pol sedmih z avti 

odpeljali na izhodiščno točko. Pot smo 

začeli z mlajšo skupino skupaj. Pot se je počasi dvigala in bila zanimiva, saj smo šli 

vmes čez Bornove tunele. Prvi večji postanek smo imeli po eni uri hoje na koči na 

Prevali. Tam smo počivali kar nekaj časa in po postanku je starejša skupina 

nadaljevala pot na Begunjščico. 

Začetek poti je vijugal po gozdu. Ko 

se je pot nadaljevala ven iz gozda, 

je na srečo oblak zakril sonce tako, 

da je bila pot veliko bolj prijetna. 

Ko smo nadaljevali pot po travnati 

vzpetini in ko smo že mislili, da 

smo na vrhu, smo videli, da je 

treba še čez en hrib in to 

presenečenje smo doživeli kar 

trikrat. Na vrhu smo imeli malico. Pot dol smo nadaljevali na drugo stran proti 

Domu na Zelenici. Vendar smo se vmes odločili, da prečimo čez melišče. Bilo je 

zelo zabavno, le kamenje je bilo 

preveliko. Na Domu na Zelenici smo 

imeli počitek in Miha nam je pokazal 

vremensko postajo. In nato smo se 

počasi spustili proti avtomobilom. 

Celotna pot mi je bila všeč, saj smo 

hodili krasno in nismo šli dvakrat po isti 

poti. 

















MLADINSKI PLANINSKI TABOR PODLJUBELJ 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

»tamičken« 

»tamičken« 

»tamičken« 

»TAVELKEDVA« 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

TOMAŽ in MATEVŽ 

JAKA 

MAKSI 

TIM K. 

 7:30 BUJENJE 

 8:00 ZAJTRK 

 9:00 PISANJE  KARTIC 

10.00 IGRE BREZ MEJA 

13.00 KOSILO 

14:00 VOJNA KVARTOPIRCEV 

16:00 PRIPRAVA NA TURO 

17.00 IRENA USTVARJA in MI Z NJO 

19:00 VEČERJA 

svašta na kruhu 

kotleti, široki rezanci, paradižnikova solata 

čokolino 

SREDA, 24. julij 2013 

igra šotorov 

IGRE BREZ MEJA 

Irenina ustvarjalna delavnica 

POŠASTKI 

as 

VOJNA KVARTOPIRCEV 

zabavni večer 

PET MINUT DO SLAVE 
20:00 MOJIH 5 MINUT SLAVE 
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PET MINUT DO SLAVE  

Maksi Pavšek 
 

Letos na planinskem taboru je 

potekalo tekmovanje »Pet minut do 

slave« - talenti. Lahko si za pet 

minut zažarel na slavnem odru. 

Tekmovali smo: Brin s kitaro, Tim in 

Nejc s predstavo, Lina in Maksi 

gimnastičarki in Filip veliki rigač in 

zdravnik s čudežnimi pogledi. 

Tekmovanje je bilo zelo zabavno, a 

na koncu zmaga samo ena točka, ki 

je najbolj zažarela za pet minut. 

Letos sta to bila Timi in Nejc s svojo 

zabavno in smešno predstavo. Za 

nagrado pa sta dobila  meter, da si 

lahko izmerita svoje slavje. Vse 

skupaj se je končalo, ko je bilo 

končno konec tekmovanja. REMI  

Valentin Marolt 
 

Nekega dne na taboru smo imeli 

kvartopirski turnir. Igrali smo tarok, 

remi in enko. Jaz sem bil pri remiju. 

Igrali smo jaz (Valentin), Nejc, Sara in 

Tim. Igrali smo deset iger na točke. 

Med njimi ni bilo handa (zmage iz roke). Pisali smo od 0 do 100 točk. Vmes je Nejc 

odstopil. Vsi ostali razen mene so pisali plus 100. Jaz sem zmagal s +42 točkami. 

INTERVJU Z NEJCEM GERKŠIČEM, 

ZMAGOVALCEM 5 MINUT DO SLAVE  

 

Zakaj si se prijavil? 

Ja, jaz sem hotel pokazati, da imam 

talent in da ga vsi vidijo. Potem sem 

se prijavil. In potem sem iskal par, da 

bi z njim sestavil točko. Izbral sem 

Timija. 

Torej si imel točko že pripravljeno? 

Ne. Najprej sem mislil peti, potem pa 

sem se odločil, da v paru ne bi šlo 

najbolje. Da ne bi bilo dileme, sem si 

izmislil komedijo. 

Kako je občinstvo sprejelo tvojo 

točko? 

Mislim, da kar takoj. So kar močno 

zaploskali. 

Kako pa si se počutil kot 

zmagovalec? 

Kar vredu. Zmaga mi nekaj pomeni. 

Mislim, da sva s Timom dobro 

opravila. Vsega je bilo zelo hitro 

konec, treme nisem imel, mislim, da 

je bil nastop kar uspešen. 

IGRE BREZ MEJA 
 

Po napetih igrah smo živahno publiko 

povprašali kaj menijo o tokratnih igrah: 

»Zmaaaaagaaal smoooo!«  

- Joža Podgrajski 

»Podljubelj! Podljubelj!« 

- Mihec Podljubeljski (od Franceta sin) 

TABOR SO NAPADLE POŠASTI 

K sreči le v obliki ustvarjalne delavnice, ki 

jo je za nas pripravila Irena  Mučibabić. 









MLADINSKI PLANINSKI TABOR PODLJUBELJ 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

»tamičken« 

»tamičken« 

»tamičken« 

»TAVELKEDVA« 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

JAKA in POLONA 

LINA 

TOMAŽ 

VALENTIN 

 5:30 BUJENJE 

 5:45 ZAJTRK 

 6:30 ODHOD NA ZELENICO (male noge) 

  ODHOD NA KOŠUTICO (večje noge) 

15.00 KOSILO 

16:00 ANALIZA TURE 

17:00 PREŽIVETJE V NARAVI (užitne rasline, kurjenje ognja) 

20:00 VEČERJA 

21:00 PETJE OB TABORNEM OGNJU 

svašta na kruhu 

špageti z milansko omako, rdeča pesa 

gozdna pojedina 

ČETRTEK, 25. julij 2013 

male noge 

ZELENICA 

večje noge 

KOŠUTICA 

žuželke, ogenj in užitne rastline 

PREŽIVETJE V NARAVI 

pripravi si sam 

PEKA HRENOVK in KROMPIRJA 
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ZELENICA in KOŠUTICA 

Tomaž Kocman 
 

Budilka nas je tokrat vrgla pokonci že 

zelo zgodaj. Navdušeno skočimo iz 

šotorov, potem pa obstanemo, ko 

zagledamo oblačno nebo. Še bolj smo 

zaskrbljeni, ko vremenska napoved napove dež. 

Mlajše noge se tako odpravijo na krajšo Zelenico. Kljub kratkim nogam je bila 

skupinica hitro pri koči. Lačna pa tako zelo, da je kljub vsemu takoj pohrustala 

vso malico in še odličen jabolčni zavitek (Konji so le za las ušli žalostni usodi).  

Starejša skupina se je pogumno 

odpravila proti prvotnemu cilju - 

Košutici in prav tako brez težav 

dosegla svoj cilj. In dežni oblaki? Ti so 

se kmalu po našem odhodu pretopili v 

sončen dan, ki nas je spremljal vso pot. 

DELAVNICE PRI SARI  

Tija Cerar Šimenc 
 

Delavnica je bila v četrtek. Pri Sari smo lahko 

delali vse, jaz pa sem naredila kokoško. Potem 

sem se spomnila, da bi lahko delali kmetijo. 

Potem je prišla še Lina. Začeli smo delati 

kmetijo. Kar naenkrat je Lina šla, ker se ji ni dalo več delati kmetije. Potem sva 

ostali samo midve s Piko. Končno sva naredili kmetijo. Potem sva jo dali Rezki, ona 

pa je kmetijo obesila na hladilnik. 

UŽITNE RASTLINE  

Pika Pezdir 
 

Uroš nam je povedal, katere rastline 

lahko jemo. Najbolj sta mi bili všeč 

zajčja deteljica in nekaj, kar raste iz 

melišča. Tudi čebulice so bile dobre. 

Razlika med navadno deteljico in zajčjo je velika. Zajčja deteljica je kisla, navadna 

je pa navadna ter ima drugačne liste. Koprive pa nisem poskusila, ker me je 

opekla. Iso je opekla po jeziku. Naslednjič jo bom mogoče poskusila. Ampak 

mogoče. Po vsej verjetnosti ne. No, ne vem. Saj je vseeno. Bilo mi je všeč! 

PASTI ZA ŽUŽELKE 

Z Uroševo pomočjo smo pripravili pasti za 

žuželke ter jih precej tudi ujeli. A za večerjo 

so k sreči že bile kupljene hrenovke! 

Ogenj s hrenovkami ... ... in ogenj brez njih. 











MLADINSKI PLANINSKI TABOR PODLJUBELJ 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

»tamičken« 

»tamičken« 

»tamičken« 

»TAVELKEDVA« 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

ALJAŽ in STAŠA 

KAJETAN 

TIJA 

TAJA 

 7:30 BUJENJE 

 8:00 ZAJTRK 

 9:00 LOV ZA SKRITIM ZAKLADOM 

14:00 KOSILO 

15.00 PRIPRAVA NA TURO 

15:30 POUČNE in USTVARJALNE DELAVNICE 

17:00 OBISK GRS-ja 

19:00 VEČERJA 

20:00 ROL-D-DAJS 

svašta na kruhu 

pleskavica, zeljnata solata s krompirjem 

čalapinke 

PETEK, 26. julij 2013 

po zmajevi poti 

LOV ZA SKRITIM ZAKLADOM 

delavnice 

POUČNO in USTVARJALNO 

obisk GRS 

PREDSTAVITEV REŠEVALNIH PSOV 

zabavni večer 

ROL-D-DAJS 
21:00 FILM IZ POTEPANJA PO HIMALAJI 

Sandi teatre 

FILM IZ POTEPANJA PO HIMALAJI 
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LOV ZA SKRITIM ZAKLADOM  

Maksi Pavšek 
 

Na planinskem taboru smo imeli tudi 

lov za skritim zakladom. Imeli smo 

sedem postaj. Pri prvi postaji je bil 

Sandi. Pri njem smo dobili za nalogo 

vozle. Pri drugi postaji je bil Aljaž 

rudar, pri katerem smo morali tehtati 

rudo in računati. Pri tretji postaji pri 

Jaku smo morali ločiti zrna za 

njegovega petelinčka. Pri četrti postaji 

je bila Polona strašna čarovnica. Pri 

njej smo morali povedati, kdo vse se v 

pravljici gnete na metli in podobno. 

Potem pri peti postaji, kjer je bila 

Staša petelinček, smo morali ugotoviti 

na različne načine, kateri jajci sta že 

skuhani in kateri nista. Pri šesti postaji 

pa je strašil Matevž zmaj, ki je od nas 

hotel vedeti, v katero smer je 

Korošica. Pri zadnji postaji pa je bil 

kovač Uroš, ki je hotel od nas, da 

mečemo kopita čim bolj natančno 

okoli kladiva. Tako se je vse zaključilo, 

ko so vse skupine prišle spet v tabor. 

A, na koncu zmaga le ena skupina. To 

je bila zadnja, peta, skupina. Za 

nagrado smo dobili frutabele. 

ROL-D-DAJS  

Brin Tomc 
 

Nek večer je bil za zabavni večer Rol-d-

dajs. To je bil neke vrste Activity. Sara 

je izvlekla različne kamne. Rdeč kamen 

je pomenil govorjenje, moder je 

pomenil pantomimo, roza kamenček 

pa je pomenil risanje. Bile so štiri skupine. Za vsako skupino je bila klopca. Mi smo 

bili četrta skupina. Druga skupina je bila prva. Peta in prva skupina sta bili drugi. 

Mi pa smo bili četrti. Imeli smo se zelo lepo. 

GRS – REŠEVANJE S PSI  

Sinja Štebe 
 

Obiskali so nas reševalni psi. Naučili 

smo se, da psi zelo dobro vohajo. Skrili 

smo se za šotore in pes nas je poiskal. 

Videli smo tudi, kako psi ubogajo. 

Lov za skritim zakladom (Kajetan Kelnarič) 

Popoldne smo imeli še raznovrstne 

delavnice. Od ustvarjlanih, ladjedelniških 

pa do poučne delavnice o vozlih in prvi 

pomoči. Zvečer pa nam je Sandi zavrtel  še 

svoj film iz enega od potepanj po Himalaji. 











MLADINSKI PLANINSKI TABOR PODLJUBELJ 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

»tamičken« 

»tamičken« 

»tamičken« 

»TAVELKEDVA« 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

UROŠ in SARA 

ISA 

BRIN 

MATIC 

 5:30 BUJENJE 

 5:45 ZAJTRK 

 6:30 ODHOD NA PLANINO KOROŠICO (male noge) 

  ODHOD NA VELIKI VRH (večje noge) 

15.00 KOSILO 

16:00 ANALIZA TURE 

17:00 PISANJE ČLANKOV, SPUŠČANJE LADJIC 

18:00 SPUŠČANJE PO VRVI 

20:00 VEČERJA 

svašta na kruhu 

filane paprike ali čufti 

čevapčiči, bučke 

SOBOTA, 27. julij 2013 

male noge 

PLANINA KOROŠICA 

večje noge 

VELIKI VRH 

adrenalinski park 

SPUŠČANJE PO VRVI 

krst 

VRT in ŽIVALSKA OBRT 

preizkus izdelkov 

SPUŠČANJE LADJIC 

20:30 VRT in ŽIVALSKA OBRT 
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VRT in ŽIVALSKA OBRT 

Polona Podbevšek 

 

Poslednji večer na taboru je že 

tradicionalno rezerviran za planinski 

krst, torej uraden sprejem vseh »prvič 

taborečih« v planinsko družino. Letos 

je moralo na to težko preizkušnjo kar 8 mladih planincev in še 2 vodnika nekoliko 

starejšega letnika . Kljub temačnemu vzdušju so se Isa, Meta, Lina, Jaka, Nina, 

Sinja, Kajetan in Karla pogumno podali pred sodnika, kjer jim je tožilec najprej 

nalistal njihove taborne grehe, branilec pa je te iste grehe poskušal spremeniti v 

vrline. Ker so bili letošnji »pručki« res pridni, rabelj ni imel pretiranega dela. Si je 

pa ta zato dal toliko več duška s tistimi, ki so se prostovoljno javili, da pridejo k 

njemu na obisk. Ti bodo verjetno naslednje leto bolj pazili na svoje obnašanje, ko 

bo rabelj v njihovi bližini. Vsaj upamo tako.  

POPOTOVANJE NA KOROŠICO 

Tomaž Kocman 

 

Če smo se v četrtek Korošice 

ustrašili, zaradi deževnih oblakov, 

smo se tokrat podali nanjo brez 

oblačka na nebu. S pomočjo 

zgodnje jutranje ure pa smo brez problema ušli poletni vročini. Pot nas je vodila 

počasi, ovinek za ovinkom po gozdnati strmini. A ker je bila to naša zadnja tura 

na tem taboru, si lahko mislite, da smo bili že polni kondicije in nam takle hribček 

ni predstavljal prav nobenega problema. Kot bi mignil smo bili na planini, kjer 

smo se pri koči odpočili in spraznili naše nahrbtnike (beri: malica). Koča ima 

mogoče lep razgled na okoliške vršace, nima pa razgleda na krave (zgolj 

posredujem pripombo iz vrste za menoj). Iz idilične planine nas je pregnalo vroče 

sonce, ki je začelo že prav pošteno greti, mi pa smo se raje po planinski poti skrili 

nazaj v senčnati gozd in se odpravili nazaj proti našemu taboru. 

VELIKI VRH  

Taja Pezdir 
 

V soboto, 27.7., smo se odpravili na 

Veliki vrh. Zbudili smo se ob 5.30 in se 

pripravili na turo. Hoditi smo začeli ob sedmih. Hodili smo proti planini Korošica. 

Ko smo prispeli na Korošico, smo imeli krajši postanek, kjer smo jedli piškote. Pod 

steno, kjer smo imeli le še eno uro do vrha, smo si nadeli pasove in čelade ter se 

povzpeli na steno. Plezanje ni bilo utrudljivo in kmalu smo stali na vrhu. Imeli 

smo lep razgled na bližnje vrhove. Na vrhu je bilo ogromno kavk, ki so se kavsljale 

za hrano. Pot navzdol je bila težka, saj sem imela veliko žuljev in so me boleli 

prsti na nogi. Po eni uri hoje smo se ustavili na Domu pri Kofcah. Tam smo jedli 

odlične štruklje. Pot do tabora pa se je vlekla. Hodili smo po soncu in nekaj časa 

tudi po asfaltu. Ko smo prišli v tabor, smo bili utrujeni in zelo veseli, da je konec. 

Na taboru se naučimo marsikaj uporabnega. (Matic Lavtar) 













MLADINSKI PLANINSKI TABOR PODLJUBELJ 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

»tamičken« 

»tamičken« 

»tamičken« 

»TAVELKEDVA« 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

VSI 

VSI 

VSI 

VSI 

 7:45 BUJENJE 

 8:00 ZAJTRK 

 8:30 PAKIRANJE, ČIŠČENJE ŠOTOROV 

  REŠEVANJE ANKET, PISANJE ČLANKOV 

  PODIRANJE ŠOTOROV 

12:00 KOSILO 

13:00 ODHOD DOMOV 

14:00 PRIHOD V TRZIN 

 

svašta na kruhu 

juhica 

 

NEDELJA, 28. julij 2013 

podiranje tabora 

ODHOD PROTI DOMU 
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PUHEC NA PLANINSKEM TABORU  

Isa Silvana Milovanović 

 

Nekega dne se je Puhec nečesa domislil. Domislil se je, da gre lahko na planinski 

tabor. Da bo hodil in plezal, to mu je bilo všeč. In res šel je na planinski tabor in 

uvrstili so ga v mlajšo skupino. Ko so prišli iz pohoda, se je usedel za klop, kjer je 

dobil kosilo. Zvečer so se zelo zabavali. Naslednje jutro ga je zbudila trobenta, 

potem pa še zvonec. Hitro je skočil iz šotora in stekel na zbor. Ta dan ni bilo 

pohoda in lahko se je igral. Potem pa je že nastopil večer in Puhec se je 

spraševal, zakaj dan tako hitro mine. Naslednji dan je pojedel zajtrk in odšli so na 

turo. Zelo so mu bili všeč Bornovi tuneli. Ko se je peljal domov je razmišljal, kako 

mu je bila všeč orientacija, skriti zaklad, pohod na Zelenico in krst. 

ILEGALCI  

Tija Cerar Šimenc 
 

Ilegalci so vodniki, saj je to igra, ko 

vodniki spuščajo po tleh kamne. 

Vsak večer moramo ugotoviti 

ilegalce. Vedno lahko samo enkrat 

poveš ime ter le enkrat ugibaš 

vsakega. 

KAKO SEM SPAL  

Jakob Tomc 
 

Osem dni smo prespali. Ponoči se nisem zbudil. Zelo 

dolgo sem spal. Vsak večer sem hitro zaspal. Spat 

sem šel pozno. Zjutraj sem dolgo spal. To mi je bilo 

všeč. 

INTERVJU Z NINO KRALJ 
 

Kako ti je ime in koliko si stara? 

Nina, stara sem 8 ali 7. 

Kateri izlet na taboru ti je bil najbolj všeč? 

Skozi Bornove tunele in izlet na Zelenico. 

Zakaj? 

Ker sem pozabila lučko in sem hodila po temi. 

Katero kosilo je bilo najboljše? 

Makaroni. 

Katero gorsko žival si boš najbolj zapomnila z izleta? 

Gamsa. 

IGRALA 

Zraven tabora smo imeli igrala. Imeli smo 

en majhen in en velik tobogan, trampolin, 

vrtiljak, gugalnice in plezalo. 

DEJA VU (glej stran 16) 

Sreča: Dobiš svoj najljubši sladoled na palčki 

(tj. banca sladoleda z zapičeno palčko). 

Nesreča: Nisi edini, ki imaš rad sladoled. 
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»A je to osa?« 

»Ne, čebela je.« 

»Samo pazi, da ne piči kozarca!« 

»Kako imenuje roža na fotografiji?« 

»Pomoč: Diši po čokoladi in ime se začne 

enako kot se krava oglaša.« 

»Milka!« 

 

»A smeti okoli šotora si pobral?« 

»A to moramo z rokami?« 

»A boš spucala un šotor? 

»Kerga?« 

»Tistga zraven unga?« 

»Kerga unga?« 

»Ja zravn unga modrega!« 

(vsi šotori so modri) 





VODJA IMA VEDNO ZADNJO BESEDO ... 

 

Po prebranem tabornem časopisu je verjetno vsem jasno, da 27. Mladinskega pla-

ninskega tabora v Podljubelju ne bi bilo brez mnogih pridnih rok, njihove dobre 

volje in iznajdljivosti. In če smo se letos na zimovanju lahko pohvalili z veliko količi-

no snega, gre pri planinskem taboru lahko najprej največja zahvala vremenu, ki 

nam je s svojimi sončnimi žarki dovoljeval, da smo celoten program izvedli tako kot 

smo si zamislili. Seveda pa tudi samo sonce ne bi bilo dovolj, če ne bi bilo zraven še 

nadvse delavne in motivirane vodstvene ekipe v sestavi Tomaž Kocman, Staša 

Matjaž, Boštjan Kralj, Jaka Peternel, Matevž Peternel, Špela Kralj, Aljaž Pavšek, 

Sara Krašovec, Uroš Marolt in Sandi Kelnerič. Vsako leto si posebno zahvalo zasluži 

tudi naša kuharica, Rezka Zemljak, ki nam je s svojimi dobrotami večkrat na dan 

narisala nasmeh na obraz. 

Poleg tega pa bi se radi vsi skupaj zahvalili tudi: 

- gospodu Željku Preradoviću za njegovo gostoljubnost v kampu Tominčev slap, 

- Civilni zaščiti Trzin, ki nam je posodila vojaški šotor, 

- Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin, 

- Občini Trzin, 

- Emilu Pevcu, ki je nam je pomagal s svojimi nasveti, 

- Mladinski komisiji Planinske zveze Slovenije za denarno donacijo, 

- enoti reševalnih psov z gospodom Darkom Turkom na čelu, ki nam je njihovo delo 

predstavila v živo, 

- Mihi Pavšku, ki nas je popeljal skozi Bornove tunele na Begunjščico ter 

- vsem ostalim, ki so nam kakorkoli pomagati pri izvedbi MPT Podljubelj 2013. 

 

Na koncu naj se zahvalim še vsem otrokom, ki so se udeležili planinskega tabora 

ter njihovim staršem, saj nam prav njihovo veselje in zadovoljstvo daje motivacijo 

za nadaljnjo delo. Vsi upamo, da se vidimo tudi na prihodnjem planinskem taboru 

ter seveda tudi ostalih akcijah našega društva!  

Polona Podbevšek 

vodja tabora in načelnica MO 



ŠE  

NIMATE 

DOVOLJ 

? 

Oglejte si  

videoposnetek  

o tem, kako  

tabor raste ... 

 

 

 

ali o tem, kako  

se podira. 

Oglejte si BN 2012 

in poglejte  kaj smo 

počeli v lanskem letu. 

 

(kliknite na naslovnico) 

Redno spremljajte 

spletno stran 

planinskega društva 

Onger Trzin in se nam 

pridružite tudi na 

kateri izmed 

prihodnjih akcij. 

http://www.youtube.com/watch?v=c4-noJqxJzY
http://www.onger.org/depo/mo/mpt2012/po_taboru/BN2012web.pdf
http://onger.org/
http://www.youtube.com/watch?v=-rF35BSuZXU

