
TABORNI 

ČASOPIS 



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 Završnica 2012 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 2013?'', vsakodnevno branje in razpošiljanje 

tabornega časopisa ... 

Neodgovorni urednik:  

Članki: 

Zbiranje člankov:  

Fotografije:  

 

Jezikovni pregled:  

 

Taborni časopis Završnica 2012 

 

Tomaž Kocman 

udeleženci MPT Završnica 2012 

Staša Matjaž, Polona Podbevšek in Matevž Peternel 

Boštjan Kralj, Tomaž Kocman, Jaka Peternel, Polona 

Podbevšek in Staša Matjaž 

Polona Podbevšek 

 

Završnica, julij 2012 



KAZALO 

V. dan 

AJDNA IN STOL 

VI. dan 

ELEKTRARNA, ČEBELE in MEDVED 

VII. dan 

POSLEDNJA TURA in OGENJ 

VIII. dan 

KRST 

IX. dan 

ADIJO STOL! 

postavljanje tabora 

RECEPT ZA DOBER TABOR 

I. dan 

AVANTURA SE PRIČNE 

II. dan 

PRVE DELAVNICE, SPREHODI ... 

III. dan 

PRVA TURA in NOČNO POTEPANJE 

IV. dan 

MARATON in BIVAKIRANJE 

4 

35 

24 

8 

17 

50 

89 

82 

61 

71 



PETEK, 13. julij 2012 
zelo velik lonec  

nekaj pridnih in marljivih 

prostovoljcev 

prostega časa 

ščepcem domišljije 

 

širok zelen travnik, 

bister žuboreč potoček 

ducat pisanih šotorov 

 

 

ščepec razposajenih otrok, 

nekaj sončnih žarkov 

RECEPT za dober PLANINSKI TABOR 

 

Da bi vam mladinski planinski tabor dobro uspel ga  

pripravite ob  spomladanskem enakonočju, polni 

luni ali na petek trinajstega. 

Najprej potrebujete  

(svetujemo, da se posvetujete z Rezko). Vanj vsujte 

 

ter jih začinite z ogromno količino  

in 

(konec koncev, kam pa pridemo brez domišljije?). 

Ko je že vse skupaj dobro prepraženo dodajte  

 

in 

. 

Kuhajte dlje časa in pri tem močno zalivajte. 

Na koncu dodajte še  

 

in postrezite. 

 

Želimo vam veliko užitkov! 

V prihodnji številki vam bomo razkrili recept za ocvrte miške. 









MLADINSKI PLANINSKI TABOR ZAVRŠNICA 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

3. STOL 

2. STOL 

1. STOL 

MIZA in OMARA 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

BOŠTJAN in ŠPELA 

TIM K. 

NEJC 

TIJA 

 9:00 ODHOD IZ TRZINA 

11:00 PRIHOD V TABOR in MALICA 

11:15 RAZPORED PO ŠOTORIH 

12:00 SPOZNAVNE IGRE 

13:30 KOSILO 

14:00 RAZDELITEV MAJIC in SLIKANJE 

14:30 IZDELOVANJE ZASTAVIC in PRIPRAVA NA SPOZNAVNI VEČER 

19:00 VEČERJA 

20:00 SPOZNAVNI VEČER 

 

makaronovo meso, zelena solata 

zelenjavna juha 

SOBOTA, 14. julij 2012 

odhod iz Trzina 

PRIHOD V TABOR 

igrarije 

SPOZNAVNE IGRE 

ustvarjalna delavnica 

ZASTAVICE Z IMENI ŠOTOROV 

zabavni večer 

ŠOTORI SE PREDSTAVIJO 
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TRI MAJSTRI IN POL 

Matic Lavtar, Nejc Gerkšič, Brin Tomc 

 

Mi smo trije majstri, 

čeprav smo neumni, 

popravimo vse. 

Jaz sem Matic, 

majhen sem možic. 

Jaz sem Nejc 

in sem karatejc. 

Jaz sem Brin 

nimam za cepin. 

KAJ STA DELALI NEJA IN MAKSI 

(pravljica s predstavitve šotorov) 

Maksi Pavšek in Neja Janežič 

 

V neki vasi Trzin sta živeli Neja in 

Maksi. Bili sta zelo marljivi punci. Zelo 

radi sta hodili v hribe, kajti z vrha sta 

videli prelep razgled. Oboževali sta 

glasbo! Nekega dne sta šli v Himalajo. 

ODHOD NA TABOR 

Neja Janežič 

 

Z avtomobili smo se pripeljali na 

parkirišče. Tam smo pričakali avtobus. 

Potem smo se poslovili od staršev in 

se odpeljali. Avtobus nas je odložil v 

Žirovnici. Od tam naprej smo hodili do tabora in si ogledali Završniško jezero. Pri 

taboru smo pojedli malico in šli v šotore. V šotorih smo si vse pripravili in se 

spoznali. Potem pa smo se šli igre in končno je na vrsto prišlo kosilo. In po kosilu 

smo se spet igrali. To je bilo konec današnje zabave in adijo. 

IZJAVA DNEVA (Tomaž Ke.) 

»Ti, kdorkoli že si, povej, kako ti je ime!« 

Ali zgodba o tem, kako razorožiti 

nasprotnika pri spoznavni igri. 

Videli sta Mount Everest. Šli sta na 9. osemtisočak. Ta gora se imenuje Nanga 

Parbat. Šli sta s prijateljico Elizabeto. Navzgor ni bila zelo, zelo zahtevna pot. 

Navzdol je bila bolj zahtevna pot. Maksi in Neja sta komaj vedeli zase. Elizabeta 

se je vdala. Ni mogla več. Maksi in Neja je sploh nista videli, kako je šla na kolena. 

Ko sta se spuščali v dolino sta ugotovili, da Elizabete ni več. Nič nista mogli 

ukreniti! Tedaj pa sta zaslišali plaz. Ko sta prišli domov sta ugotovili, da je 

Elizabeto zasul plaz. Bili sta zelo žalostni. Po dolgem času sta spet šli na Nanga 

Parbat. Šli sta po truplo. Seveda ga nista našli. Še naprej sta radi hodili v hribe. 

Mi smo skupina 

Tri majstri in pol, 

nimamo za lonec, 

pa je pesmice konec. 

IZJAVA DNEVA (Simon in Boštjan) 

S: »Men' se je že neki zaredil v šotoru.« 

B: »Kaj?!« 

S: »Ti!!!« 

















MLADINSKI PLANINSKI TABOR ZAVRŠNICA 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

3. STOL 

2. STOL 

1. STOL 

MIZA in OMARA 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

MATEVŽ in JAKA 

JAN 

NEJA 

ZALA 

 7.30 BUJENJE 

 8:00 ZAJTRK 

 9:00 USTVARJALNA DELAVNICA 

 TURNIR V ENKI in REMIJU 

13:00 KOSILO 

14:30 PRIPRAVA NA TURO 

17:00 POHOD DO TITOVE VASI 

19:00 VEČERJA 

20:30 ZABAVNI VEČER TELEFONČKI 

svašta na kruhu 

dunajski zrezek, krompir, solata 

čokolino, sadje 

NEDELJA, 15. julij 2012 

ustvarjalna delavnica 

IZDELOVANJE KNJIŽNIH KAZAL 

turnir 

ENKA in REMI 

priprava 

PRIPRAVA NA TURO 

kratek popoldanski pohod 

TITOVA VAS 

zabavni večer 

PANTOMIMA - TELEFONČKI 
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SPREHOD DO TITOVE VASI 

Maksi Pavšek 

 

Ko smo štartali iz tabora, smo si lahko 

pogledali konje. Hodili smo po 

makadamu. Prišli smo do potoka. 

Potok smo mogli prečkat. Pomagali so 

nam vodniki. Potok smo morali večkrat prečkati. Končno smo prišli do Titove 

vasi. Tam smo si odpočili in popili vodo. Medo nam je razložil vse, kako so se na 

to mesto skrili partizani, da jih ne bi dobili Nemci. Partizani so taborili v sedmih 

barakah. Ko smo se vračali iz Titove vasi, smo bili zelo hrupni. Spet smo šli mimo 

konjev. Takrat so bili čisto zraven ograje, Aljaž in Simon sta jih pobožala. Ko smo 

prišli v tabor, smo se zbrali na kup in dali roke.  Zaklicali smo: Završnica!!! 

 

PANTOMIMA: TELEFONČKI 

Matic Kocjančič (intervju) 

 

Pozdravljen Matic! Najprej čestitke za 

zmago v tekmovanju v telefončkih, kjer 

ste se izkazali s svojo sposobnostjo 

pantomime. Kako ste sestavili ekipo? 

Ja lepo, najprej sem jih vprašal, če bodo 

z mano v skupini, potem  so šli z menoj 

do Špele, kjer smo se prijavili. V skupini 

smo bili jaz, Dennis, Jaka in Jakob.  

Ste se kaj pripravili na tekmovanje? 

Ne. 

Torej ste zmagali z naravnim talentom? 

Ja. 

So bile naloge zahtevne? Ste bili kaj živčni? 

Pokazati smo morali letalo in kuharja. Živčen pa sem bil malo, ker nisem vedel, če 

bomo prišli v finale. V finalu pa nisem bil več živčen.  

Kakšne nagrade ste dobili za zmago? 

Obe ekipi sta dobili nagrade, ker sta bili tako izenačeni, a uradni zmagovalci smo 

bili mi. Vsak od nas je dobil pet bombonov.  

Ali bi se še kdaj udeležili takega tekmovanja? 

Da, ker smo se med tekmovanjem zelo zabavali. 

Kaj ti je bilo najbolj všeč? 

Letalo. 

Se je tvoje življenje po tekmovanju kaj spremenilo? 

Po tekmovanju me v taboru sedaj vsi poznajo. 

Matic, hvala za tvoj čas in veliko sreče z nadaljnjimi tekmovanji. 
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IZDELOVANJE KNJIŽNJEMOLNIH RAZDELILCEV KNJIG 

Boštjan Kralj 

 

Mladinski planinski tabor Završnica 

leži v neposredni bližini rojstnega 

kraja največjega slovenskega pesnika, 

Franceta Prešerna. Ker pa v enem 

kosu zelo težko prebereš njegove 

poezije, je Staša organizirala 

i z d e l o va n j e  » k n j i ž n j e m o l n i h 

razdelilcev knjig« oziroma kazal. Ker 

smo na taboru tudi okoljevarstveno 

osveščeni, smo izdelovali kazala iz 

naravnih materialov kot so karton, 

papir in vrvice. 

Na začetku je vsak dobil svoj kartonček 

ter po svoji želji narisal ali nalepil 

različne motive na karton. Jaz sem se 

odločil, da bom naredil kazalo Martini 

za darilo. Ker ima Martina zelo rada 

živali, sem na eni strani nalepil skupino 

ovac, ki so hodile v vrsti na enem 

izmed hrvaških otokov, na drugi strani 

pa s pomirjajočo se zeleno barvo 

nadaljeval motiv. Otroci pa so seveda 

sami naredili kazala, ki jih bodo lahko 

uporabljali pri branju najljubših knjig. 

ENKA 

Jan Jovan (intervju) 

 

Kako se počutiš kot zmagovalec? 

Normalno. 

Kakšna je bila strategija za zmago oz. 

kako najraje zmaguješ? 

Takšne kot so karte, temu primerna 

mora biti strategija. Najraje pa zmagam 

tako, da kadar imam v rokah karto +5 

počakam da nekdo reče ENA, nato 

odvržem karto +5, da vsi kupijo karte in 

nato sam odvržem svojo zadnjo karto. 

Koliko časa že igraš Enko in kdaj si  

odkril svoj talent? 

Igram jo od prvega razreda dalje. Talent 

je predvsem nenaraven in temelji na 

izkušnjah. 

Kako so ob tvoji zmagi reagirali ostali 

tekmovalci? 

Maksi mi je čestitala, ostali pa so me 

gledali kot bi padel z lune. 

Katera je tvoja najljubša karta pri Enki? 

To sta kar dve: karta +5 in rdeča 0. 

Jan Jovan je kmalu za našim intervjujem 

postal tudi prvak v remiju, a zaradi 

slave, žal postal medijem nedosegljiv. 











MLADINSKI PLANINSKI TABOR ZAVRŠNICA 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

3. STOL 

2. STOL 

1. STOL 

MIZA in OMARA 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

ŠPELA in SIMON Š. 

TAJA 

TIM J. 

JAKA FRANC 

 7.30 VSTAJENJE 

 8:00 ZAJTRK 

 9:00 ODHOD NA TURO: AJDNA (starejši) in MALI VRH (mlajši) 

14:00 KOSILO 

15:00 ANALIZA TURE 

16:00 POUČNE DELAVNICE 

19:00 VEČERJA 

21:00 SKRIVNOSTNO POTIKANJE 

 

svašta na kruhu 

golaž, polenta 

šmorn 

PONEDELJEK, 16. julij 2012 

planinski izlet 

MALI VRH 

planinski izlet 

AJDNA 

poučno popoldne 

POUČNE DELAVNICE 

lov za skritim zakladom 

SKRIVNOSTNO POTIKANJE 
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TURA NA AJDNO 

Brin Tomc 

 

Zjutraj smo odšli na 

Ajdno. Eno uro in pol 

smo hodili na Ajdno. 

Osvojili smo vrh in pod 

vrhom pomalicali. Pod 

vrhom Ajdne je bilo 

najdišče. Nato smo šli do 

TURA NA MALI VRH 

Tija Cerar Šimenc 

 

Šli smo na Mali vrh. Videli 

smo blato. Bili smo na 

Kamniško Savinjskih 

Alpah. Videli smo Stol, 

Blejsko jezero in Blejski 

grad. Hodili smo tri ure. 

POUČNE DELAVNICE 

Maša Selan 

 

Danes smo imeli poučne delavnice, 

kjer smo se naučili in ponovili 

določene stvari.  

Imeli smo prvo pomoč, kjer smo 

spoznali kompresijsko obvezo in 

imobilizacijo podlakti. Pri vozlih smo, 

namesto da bi se naučili, raje zvezali 

Matevža. Pri Špeli pa smo ponovili 

orientacijo v hribih. Da pa nismo samo 

sedeli, smo se malo še pozabavali pri 

Aljažu in Simonu. Tam smo hodili po 

vrvi, skakali čez in lovili ravnotežje.  

Bilo je zabavno, meni osebno pa je 

bila delavnica prve pomoči najljubša, 

saj sem vse znala in sem samo 

pomagala.  

Valvasorjevega doma. Tam smo se 

malo odpočili in šli naprej do našega 

tabora. Na poti do tabora smo imeli 

še nekaj postankov. In nazadnje smo 

končno prišli do tabora. 
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LOV NA SKRITI ZAKLAD  

BREZ NAGRADE 

Jan Jovan 

 

V ponedeljek, 16. 7. 2012, smo imeli 

lov na skriti zaklad brez darila (dobili 

smo zvezdico, ki se sveti v temi). Iskali 

smo ga ponoči. Pot so nam razkazovali 

svetleči žebljički.  

Igrali so Staša - izgubljena planinka, Jaka - 

Prešeren,  Žan - električar, Špela - slikarka, 

Matevž - Pipar. Na vsaki točki smo imeli 

nalogo za rešiti. Pri Staši smo morali 

pokazati, kako kličeš na pomoč z lučko, Jaki 

smo pomagali napisati pesem, pri Žanu 

smo morali z limonami prižgati luči, pri 

Špeli smo morali pokazati severnico, pri 

Matevžu pa višino Stola. Bilo je kul. 

Poškodovani planinec 

Le kdo hrup v gozdu zganja, 

kakšne ritme v noči sanja? 

Se mu mar je kaj zgodilo, 

se kaj strašnega je pripetilo? 

''Saj se hecaš, veseljak, 

je cela glava, korenjak!'' 

Obliž na čelo prilepite, 

signale prave pokažite. 

France Prešeren 

Verze kuje, pesni snuje, 

pa rima mu ne gre. 

Zvezde žalostno sprašuje, 

kaj se rima na 'pire'. 

Pesem skupaj preberite, 

pravo rimo izberite, 

da bo pesem zopet peta, 

naš'ga narodnega poeta. 

Električar 

Čeprav temno je kot v rogu, 

se možakar tam jezi. 

Povprašajte ga po razlogu, 

morda pa luč mu ne gori? 

Prazna vreča ne stoji pokonci! 

Le kje kuharski so lonci? 

Da rešitev v glavo prileti, 

dobra mal'ca poskrbi. 

Pernhart 

Razgledov se je naveličal 

in na grlo vso je kričal, 

da bi slikal le z doline, 

vrhove naše fine. 

Po dolinah zdaj sedi, 

čopič urno se vrti, 

le še ena stvar mu manjka, 

to je zvezdica ... 
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V taborni knjižici si si že lahko prebral/a, kako so bili Piparji povezani s Stolom. Spodaj pa si 

lahko prebereš še kakšna pravila so Piparji imeli. Z denarjem so si financirali izlete. Pa si jih 

nekaj poglejmo:  

- ako 3 piparji zasačijo člana pri kaki laži, nečastnem ravnanju ali dejanju ali sploh pri enakih 

početjih, imajo pravico obsoditi dotičnega na globo najmanj 4 kr in največ 50 kr;  

- vsak pipar mora vsako nedeljo in praznik napraviti izlet najmanj 2 uri hoda... - sicer plača 10 kr 

globe. Kdor ostane ob nedeljah in praznikih dopoldne doma, mora priti do 8. ure na Drenikov 

vrh, sicer zapade globi 10 kr;  

- vsak pipar si mora na lastne stroške pridobiti pipo. Vsi piparji imajo enake pipe. Pipo, tobak in 

žveplenke mora pipar vedno pri sebi imeti in na zahtevo drugega piparja vse tri stvari pokazati; 

ako mu le ena teh stvari manjka, plača 4 kr globe;  

- Piparji se pozdravljajo z imeni naslednjih hribov: Triglav, Mangart, Grintovec, Črna prst, Lušar-

je, Stol, Golica, Jošt, Janče, Katarina, Grmada, Šmarna gora, Krim; ako pipar piparja ne pozdravi 

z enim teh imen, zapade 2kr globe, isto velja za odzdrav. Pozdravlja mlajši starejšega naprej. 

Pod to točko navedene kazni se smejo samo 3 krat na dan uporabljati;  

- dva piparja imata pravico skupno tretjega piparja vprašati za višino enega navedenih hribov; 

ako odgovor ni pravilen, plača nevednež 2 kr globe. Vsak pipar pa sme o tem le enkrat na dan 

biti vprašan;  

- Pipar mora biti samec, oženiti se sme, ako plača v Pipo 1 kr, piparjem 5l vina in 5 vržink. 

Pipar 

S pipo v ustih v hribe hitijo, 

v dolino se zlepa pregnat' ne pustijo. 

Ustvar'li so društvo planinsko nam vsem, 

všeč nam še danes je čisto povsem. 

A pravila je smešna ta družba imela, 

jih kršit v hribih nikoli ni smela. 

Če srečate Piparja sredi poti, 

pravil se raje držite tud' vi! 

KNJIŽNI KOTIČEK 

 

Med taborom je v senci velike češnje 

domoval knjižni kotiček, kjer so se 

lahko otroci po naporni turi ali kakšni 

drugi dejavnosti v miru odpočili, 

polistali po kakšni knjigi, slikanici ali 

stripu ter kakšni pravljici tudi 

prisluhnili.  

Za komentarje smo povprašali nekaj 

naključnih obiskovalcev knjižnega 

kotička: 

»Super je!« 

»Všeč mi je pravljica o Rdeči kapici.« 

»Vsak dan pridem brat knjige, ker so 

mi zelo všeč.« 

»Rad berem stripe.« 

»Polona nam je prebrala knjigo 'Bi se 

gnetli na tej metli?'« 

















MLADINSKI PLANINSKI TABOR ZAVRŠNICA 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

3. STOL 

2. STOL 

1. STOL 

MIZA in OMARA 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

ALJAŽ in ŽAN 

FILIP 

JAKA K. 

KATARINA 

 8.00 BUJENJE 

 8:15 ZAJTRK 

 9:00 USTVARJALNA DELAVNICA 

11:00 ZAVRHOVNI MARATON 

14:00 KOSILO 

15:00 PRIPRAVA NA TURO 

16:30 TURNIRJI (II. del) 

18:00 ODHOD NA BIVAKIRANJE 

20:00 PETJE OB KITARI 

svašta na kruhu 

rižota, kumaričina solata 

jogurt, čokoladni namaz 

TOREK, 17. julij 2012 

ustvarjalna delavnica 

AVIONČKI 

ustvarjalna delavnica 

BARVANJE KAMENČKOV 

igre brez meja 

ZAVRHOVNI MARATON 

tura 

BIVAKIRANJE 
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ZAVRHOVNI MARATON 

Nejc Gerkšič 

 

V Završnici sredi nogometnega 

igrišča smo imeli tekmovanje 

Zavrhovni maraton. Tekmovale so 

štiri skupine, tekmovanje pa je 

vodil Matevž. Prva disciplina je bila 

iskanje kamnitih zlatnikov, druga 

pa risanje kozorogovih rogov, tretja 

tek v opremi, četrta je bila 

enometrska vrvica. Vrvico si moral odrezati, da je bila en meter dolga. Peta 

vlečenje vrvi in zadnja disciplina je bila podajanje jajc. Naša skupina je bila druga. 

Meni je bilo tekmovanje perfektno. 

BARVANJE KAMENČKOV 

Zala Bratovž 

 

Včeraj smo začeli barvati kamenčke. 

Ko smo končali, je Starša kamenčke 

polakirala. Danes smo spet začeli 

barvati kamenčke, ampak tokrat 

drugače. Danes smo  s čopiči, jaz sem 

naredila pisan kamen. 

AVIONČKI 

Maksi Pavšek 

 

Bila je delavnica aviončkov. Udeležilo 

se je je veliko otrok.  Avionček je 

izgledal precej smešno. Vsakemu po 

vrsti so se odlepovali deli aviončka. 

Enim je že v prvo uspelo. Ko so jih eni naredili, so jih takoj vrgli v zrak, takoj so se 

razdrli. Ponovno so jih mogli sestaviti.  Nekateri so na aviončke narisali precej 

čudne znake. Končno smo vsi izdelali aviončke. Bilo je zelo fino!!! 

IZJAVA DNEVA (Staša & Pika) 

S: »Kaj je gozdna meja?« 

P: »To je tist, k' greš v gozd pa potem čez 

mejo.« 

 

IZJAVA DNEVA (Maksi) 

»Dons gremo bivakirat,  

   zdj pa šotoriramo.« 

Bivakiranje (Katarina Kern) 





























MLADINSKI PLANINSKI TABOR ZAVRŠNICA 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

3. STOL 

2. STOL 

1. STOL 

MIZA in OMARA 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

MATEVŽ in JAKA 

MAŠA 

SEBASTIJAN 

JAKOB 

 6.00 BUJENJE 

 6:15 ZAJTRK 

 7:00 ODHOD NA TURO:  - AJDNA (mlajša skupina) 

    - STOL (srednja in starejša skupina) 

15:00 KOSILO 

16:00 ANALIZA TURE 

17:00 USTVARJALNA DELAVNICA 

19:00 VEČERJA 

20:00 ZABAVNI VEČER 

svašta na kruhu 

kotleti in široki rezanci 

gres 

SREDA, 18. julij 2012 

tura 

AJDNA 

tura 

STOL 

zabavni večer 

GOFLA 



51 

TURA NA STOL (srednja skupina) 

Pika Pezdir 

 

Ko smo šli bivakirat, ko smo zaspali, je 

začelo deževati. Odnesli so nas pod 

streho. Noč je bila mrzla. Zbudili smo 

se ob 6. Zjutraj smo šli na Stol. Bilo je 

naporno. Hodili smo vse skupaj 9 ur. 

Zelo so smrdeli wc-ji. Videli smo 

kavke. Na tleh je pisalo iz kamnov 

Stol. Veliko je bilo skal. Dobila sem 

žulje. Vreme je bilo delno oblačno. 

Jedli smo tuno, sir in pašteto. Jedla 

sem tuno in sirček. Navzdol so me 

boleli nohti. 

TURA NA AJDNO 

Jakob Tomc 

 

Zvečer, ko smo bili še v taboru, smo 

se odpravili na bivakiranje. Zjutraj 

smo se zbudili ob 6.00 uri in odšli na 

Ajdno. Gor smo hodili eno uro. Ko 

smo prišli v tabor, smo pojedli kosilo. 

Prazen je lonec in zgodbice je konec. 
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IZJAVA DNEVA (Maša) 

»Filip, a mi daš en kros kruha?« 
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GOFLA 

Tim Jovan 

 

18. 7. 2012 se je tekmovanja gofla udeležilo pet tekmovalcev: Jan Jovan, Brin 

Tomc, Filip Pavšek, Tim Jovan, Matic Lavtar. Sodnik je bil Jaka Peternel. 

Tekmovanje je bilo zelo napeto, saj so bili trije krogi. V prvem krogu smo mogli 

povedati izmišljeno napoved, v drugem krogu smo morali prodati 3D LED plazma 

ogledalo, v tretjem krogu sta morala dva tekmovalca pripovedovati izmišljeno 

zgodbo, saj sta v prvem krogu izpadla dva tekmovalca, v drugem krogu je izpadel 

en tekmovalec. Na začetku tekmovanja smo izločili tri tekmovalce. Zmagovalec 

tekmovanja gofla je bil Jan Jovan. Prejel je bogato nagrado: lonček z bomboni. Na 

koncu se je vseh pet tekmovalcev slikalo. Nato smo šli vsi spat. Vsi smo se imeli 

zelo lepo.  

 

IZJAVA DNEVA (Pika) 

»Jst sm eno rokavico izgubila,  

            druge pa ne najdem.« 

 

IZJAVA DNEVA (Aljaž in Tomaž Ke.) 

A: »Zakaj si žalosten? A kaj pogrešaš?« 

T: »Ja, sladkarije!« 

















MLADINSKI PLANINSKI TABOR ZAVRŠNICA 
 

DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

3. STOL 

2. STOL 

1. STOL 

MIZA in OMARA 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

MATEVŽ in JAKA 

BRIN 

TOMAŽ 

TAJA 

 7.00 VSTAJANJE 

 7:30 ZAJTRK 

 8:15 ODHOD DO ELEKTRARNE, ČEBELIC, MEDVEDA 

12:00 PISANJE RAZGLEDNIC 

14:00 KOSILO 

16:00 PRIPRAVA NA TURO 

17:00 TEKMOVANJE V SPUŠČANJU LADJIC 

19:00 VEČERJA 

20:00 ZAVRŠNIŠKA BRIHTA 

svašta na kruhu 

špageti, milanska omaka 

palačinke  :) 

ČETRTEK, 19. julij 2012 

dopoldanski sprehod 

ELEKTRARNA, ČEBELE IN MEDVED 

tekmovanje 

TURNIR V NOGOMETU 

tekmovanje 

SPUŠČANJE LADJIC 

kviz 

ZAVRHNIŠKA BRIHTA 
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MEDVEDOGLED 

Matic Lavtar 

 

Najprej smo odšli na reko, ki je tekla 

skozi hišico in hišica je s tem 

proizvajala elektriko. En gospod nam 

je razložil, kako deluje ta elektrarna. 

Nato smo si ogledali elektrarno od 

znotraj. Nato smo si ogledali tirolske 

rešetke.  

Potem smo šli na čebelarski dom, kjer 

smo si ogledali čebelnjake velike en 

kubik. Slišali smo zgodbo o Antonu 

Janši in potem odšli na lovski dom.  

Ko smo prišli do doma, smo videli dva 

živa medveda. En medved je bil večji 

od manjšega. Ko smo si jih podrobno 

ogledali, smo odšli nazaj v tabor. Bilo 

je ful kul.  

TEKMOVANJE V SPUŠČANJU LADJIC 

Jaka Franc Erjavec 

 

V četrtek smo tekmovali v spuščanju 

ladjic v jezero. Tekmovali smo v tem, 

katera ladjica je bila najlepša, 

najhitrejša in najtežja za naredit.  

Moja ladjica se je imenovala Trajekt. 

Ladjice je lovil Aljaž, zgradil pa je tudi 

jez. Ladjice so se peljale po brzicah. 

Zmagali pa so Jaka, Katarina in Matic. 

 

 

IZJAVA DNEVA (Jan & Staša) 

»Panjske končnice so  

            tarok karte na panju.« 
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TURNIR V FUZBALU 

Jaka Kocjančič 

 

Igrali smo nogomet. Vse sem jaz 

naredil. Drugi so samo favlirali. Zaradi 

mene smo zmagali. In celo obe tekmi! 

Bilo je zelo dobro. Dal sem 22 golov in 

jih 22 obranil. Potem je bilo konec. 

RESNIČEN POTEK TURNIRJA 

Jan Jovan 

 

Najprej smo izbrali ekipe, nato smo šli 

na nogometno igrišče. Igrali smo 

mučnih deset minut. In po desetih 

minutah sem dosegel edini gol na 

tekmi. Zaradi tega smo se uvrstili v 

veliki finale z vodniki. Z njimi smo igrali 

25 minut za zlati gol. Ponovno sem ga 

dosegel jaz. Potem smo šli v tabor. Za 

nagrado za zmago smo dobili lonček 

bombonov. 

KVIZ: ZAVRHNIŠKA BRIHTA 

Filip Pavšek 

 

20. 7. 2012 smo na taboru imeli za zabavni večer kviz. V naši skupini smo bili Filip, 

Matic, Neja in Pika. Skupaj smo odgovorili na nekaj več kot 15 vprašanj. Vsi v eki-

pi smo lepo sodelovali, čeprav smo nekaj vprašanj ugibali in smo imeli prav. 

Vprašanja, ki sem si jih zapomnil, so se nanašala na vodnike, na letnice in na tele-

bajske. Ker smo kar nekaj vprašanj odgovorili narobe, smo mislili, da ne bomo 

zmagali. Vendar smo bili po razglasitvi rezultatov vsi veseli. Za nagrado smo dobi-

li lonček bombonov, ki smo si jih raz-

delili. Večer se je nato končal, zato 

smo šli spat. 

PORAŽENCI ZMAGOVALCI VS. 

Fuzbal (Jan Jovan) 
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DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

3. STOL 

2. STOL 

1. STOL 

MIZA in OMARA 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

ŽAN in SIMON 

MATIC L. 

PIKA 

KRISTIJAN 

 5.00 BUJENJE 

 5:15 ZAJTRK 

 6:00 ODHOD NA TURO: - DOM NA ZELENICI 

                 - VRTAČA 

15:00 KOSILO 

16:00 ANALIZA TURE 

19:00 VEČERJA 

20:00 ZABAVNI VEČER: Z FAKTOR 

21:30 PETJE OB OGNJU 

svašta na kruhu 

pleskavice, krompirjeva solata 

čokolino, sadje 

PETEK, 20. julij 2012 

tura 

DOM NA ZELENICI 

tura 

VRTAČA 

zabavni večer 

Z FAKTOR 

zabavni večer 

PETJE OB OGNJU 
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TURA NA DOM NA ZELENICI 

Kristijan Bandur 

 

Zjutraj smo šli na Zelenico. Zjutraj smo pojedli zajtrk. Staša nas je z avtom peljala 

na začetek. Potem smo štartali v planine. Imeli smo tri počitke in ko smo prišli na 

Dom na Zelenici, smo pojedli malico. Potem smo šli dol. Zraven sem vzel tudi 

sladkarije. Videl sem izvir, jaka in kravo. 

ODHOD NA VRTAČO 

Taja Pezdir 

 

Dan pred odhodom na Vrtačo se je 

govorilo, da bomo vstali ob 5.00. 

Zjutraj pa so nas vodniki pustili dlje 

spati, zato smo se zbudili ob 5.30. 

Kmalu potem, ko smo vstali, smo imeli 

zajtrk. Kot ponavadi smo lahko jedli 

vse na kruhu. Hitro smo pojedli in se z 

avtom zapeljali do izhodišča. Peljala 

sem se v Boštjanovem avtomobilu. 

Hoditi smo začeli ob 6:15. Nekaj časa 

smo hodili po makadamski poti, morali 

smo iti okoli hriba, za katerim se je 

skrivala Vrtača. Ko smo prišli okoli hriba, je bila tam neka koča, v kateri smo se 

ustavili. V tisti koči so imeli šest tednov starega mucka, ki se je ves čas hotel 

igrati. Delal je salte in podobno. Ko smo šli naprej, je najprej hotel iti z nami, a 

potem je ostal. Malo časa smo hodili po gozdu. Skozi krošnje se je videl skalnat 

vrh Vrtače. Ko smo prišli na nadmorsko višino 1500 m (gozdno mejo), smo hodili 

med ruševjem. Bila je že takšna ura, da je sonce žgalo. Vedno višje smo se 

vzpenjali, bolj je pihalo. Čisto blizu mene se je plazil gadji mladič. Ko smo prišli 

izven ruševja, je tako pihalo, da so se vsi oblekli v toplejša oblačila. Zaradi pihanja 

smo se, preden smo prišli na vrh, vstavili v zavetju, kjer smo pojedli malico. Imeli 

smo kruh, pašteto, tuno in čips. Posladkali smo se z Mercatorjevo frutabelo. 

Ustavili smo se na vrhu, kjer smo se slikali, potem smo odšli dol. Nekaj časa smo 

hodili po melišču. Dol smo šli po drugi poti, a kmalu smo bili pri tisti koči, kjer 

smo se spet igrali z muckom. Do avta smo imeli le še pol ure. Ujeli smo mlajšo 

skupino in na parkirišču smo najprej počakali, da odpeljejo mlajše. S Poloninim 

avtom smo se odpeljali v tabor. 

 

IZJAVA DNEVA (Matic K.) 

»Jak je krava z dolgimi lasmi.« 
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OGENJ 

Zala Bratovž  

 

Včeraj zvečer smo zakurili ogenj. 

Staša in Polona sta prinesli kresničke. 

Jaz sem dobila tri kresničke. Zelo  mi 

je bilo všeč.  

Potem smo peli in greli smo se pri 

ognju. Ko sva s Piko bile utrujene, sva 

šle.  

 

Z FAKTOR 

Maksi Pavšek 

 

Bilo je tekmovanje Z faktor. Hotela 

sem se ga udeležiti. Nisem imela 

pripravljene nobene točke, zato sem 

odšla k Špeli po pomoč. Skupaj sva vadili pesmi, ki naj bi jih zapela na Z faktorju. 

Vadili sva Greva pod objem gora in Gremo mi po svoje. V prvo sem imela zelo 

veliko treme, a ko sem začela peti, sem tremo izgubila. Na koncu sem že komaj 

čakala, kakšne so razglasitve mest. Bila sem precej navdušena, da sem bila prva, 

ker tega mesta nisem še nikoli osvojila.  

VRTAČA 

Tomaž Kelnerič 

 

Ob 6:30 smo vstali in odšli na Vrtačo. 

Najprej smo se peljali z avtomobili in 

prišli na parkirišče.  

Pot se je nadaljevala po cesti. Prišli 

smo na travo, tam se je pot 

nadaljevala. Prišli smo do gostilne. 

Tam smo se odpočili in šli naprej. 

Potem smo hodili do vrha in imeli par 

pavz. Ko smo šli dol, sem se s 

prijateljem pogovarjal. Tako smo prišli 

spet nazaj do parkirišča in se zatem 

pripeljali nazaj v tabor.  

Ogenj (Katarina Kern) 
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DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

3. STOL 

2. STOL 

1. STOL 

MIZA in OMARA 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

ALJAŽ in MATEVŽ 

MAKSI 

DENNIS 

MATIC K. 

 7.45 BUJENJE 

 8:00 ZAJTRK 

 9:00 ZAKLJUČEK TURNIRJEV V ENKI IN REMIJU 

13:30 KOSILO 

14:30 ANTI-DEŽFEST 

19:00 VEČERJA 

20:00 BANSI  

20:30 AV FAKTOR 

 

svašta na kruhu 

filane paprike 

čevapčilnica pri Rezki 

SOBOTA, 21. julij 2012 

turnirji 

ZAKLJUČEK TURNIRJA V ENKI IN REMIJU 

tekmovanje 

ANTI-DEŽFEST 

krst 

AV FAKTOR 
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ANTI-DEŽFEST 

 

V soboto zjutraj so nas prebudile 

dežne kaplje.  Dež je postajal vedno 

močnejši in ker pihanje v oblake ni 

pomagalo, je bil skrajni čas, da smo 

posegli po višjih  metodah, ki so jih 

uporabljali že Indijanci.  

Razpisali smo natečaj za ples oz. 

pesem, ki bi pregnala slabo vreme. 

Ker smo se bali, da bi zlivali vodo iz 

gojzarjev, smo hitro stopili skupaj.  

Prijavilo se je več ekip, vsak s svojo 

domislico. Ekipa Špageti/Makaroni so 

se predstavili z naslednjo pesmico: 

Nekoč so živeli prijatelji: 

Maksi taxi, Jaka kaka  

in dva Matica, ki sta že strica. 

Potem je začelo deževati,  

zato so zapeli pesmico: 

Žambo vambovambovii, 

naj začne pripekati. 

Naj se dež umiri, 

žambovambovi. 

Sonce je pregnalo dež, 

vambovambovambovi. 

KRST 

Dennis Bandur 

 

Včeraj je potekal krst, kjer sem kot 

krščenec dobil 12 udarcev. Pred udar-

ci pa sem moral še prisesti, da bom 

pred sodiščem govoril le resnico in 

naredil še križev pot. Pri križevem 

potu sem šel čez temen tunel, kjer se 

je skrival Žan, nato pa še prevzel težek 

ruzak in s pomočjo Jake premagal 

hojo po kamnih. S krstom sem postal 

Don Blond. Krst mi je bil zanimiv. 

Tudi ekipa Kurilno olje ni  dosti 

zaostajala. Dež so skušali pregnati z 

naslednjimi verzi:  

Jaz nočem več na dežju živet, 

jaz hočem kurilno olje Sonček imet. 

Ogenj pros'm ne se pržgat, 

razen če hočeš moje olje zažgat. 

Mislm, da sem  vidu velik dobrih olj, 

ampak podvomu sem vase,  

Sonček je najbolj. 

V boju proti dežju se je pomerilo še 

mnogo drugih ekip, na koncu pa je 

zmagala ekipa Jan Jovan & Katarina z 

naslednjo pesmijo: 

Dež, dež (plosk, plosk) 

pejt stran (plosk plosk) 

naj sije sonce (plosk plosk) 

(obrat 270°, plosk plosk  

skupen plosk plosk,  

obrat 90°, poklon). 

In ne boste verjeli, dež je prenehal. 

Deževen dan v taboru (Katarina Kern) 
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DNEVNI (NE)RED 

DEŽURNI: 

3. STOL 

2. STOL 

1. STOL 

MIZA in OMARA 

DNEVNI RED: 

Zajtrk: 

Kosilo: 

Večerja: 

VSI 

VSI 

VSI 

UGANI KDO? VSI! :) 

 7:45 BUJENJE 

 8:00 ZAJTRK 

 9:00 POSPRAVLJANJE ŠOTOROV 

11:00 ANKETE, SP ... 

12:00 KOSILO 

13:00 ODHOD DOMOV 

 

 

svašta na kruhu 

župca 

 

NEDELJA, 22. julij 2012 

zaključna dejavnost 

PODIRANJE TABORA 

A ti si bil? 

RAZKRIVANJE SKRITEGA PRIJATELJA 







Se vidimo  

prihodnje leto ... 
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ZAKLJUČNE MISLI VELIKEGA VODJE 

 

Pod »streho« smo spravili že 26. Mladinski planinski tabor, ki je prvič pod okriljem našega društva gos-

toval v Završnici, idilični dolini pod Stolom v osrčju Karavank. Uspešnega tabora ne bi bilo brez prizade-

vnega tabornega vodstva v sestavi Tomaž Kocman, Staša Matjaž, Polona Podbevšek, Simon Kralj, Jaka 

Peternel, Matevž Peternel, Špela Kralj, Žan Cerar Šimenc, Aljaž Pavšek in Simon Štebe. Idej za mlade 

planince nam tudi letos ni zmanjkalo in tako smo pripravili nepozabno dogodivščino za mlade trzinske 

planince. Pri zahvali pa seveda ne smemo pozabiti naše kuharice, Rezke Zemljak, ki nas že vrsto let 

razvaja z odlično hrano. Poleg navedenih pa ne smemo pozabiti tudi: 

·         TVD Partizan, ki nam je odstopil taborni prostor, 

·         Civilne zaščite Trzin, ki nam je posodila vojaški šotor, 

·         Prostovoljnega gasilskega društva Trzin, 

·         Občine Trzin, 

·         Mercatorja za donacijo hrane, 

·         Urše Košir za pomoč pri pripravah na tabor, 

·         Emila Pevca in Irene Mučibabić, ki sta s svojimi nasveti pomagala pri izvedbi tabora, 

·         Mladinske Komisije pri Planinski zvezi Slovenije za denarno donacijo ter 

·         vseh ostalih, ki so pomagali pri izvedbi Mladinskega planinskega tabora Završnica 2012. 

  

Boštjan Kralj, vodja tabora 


