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VREDNOTE PLANINSTVA IN DOŽIVETJA POLETNEGA MLADINSKEGA 

GORNIŠKEGA TABORA  

 

Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica je letos izvedlo 14. mladinski gorniški 

tabor. S to aktivnostjo na mlade prenašamo ustaljene dobre običaje in planinske 

navade. Gre za vrednote, ki so bile do nedavnega zakoreninjene med ljudmi, zdaj 

pa izginjajo v svetu individualizma. Današnji otroci so velikokrat ujetniki štirih 

sten, v družbi računalnikov. Na taboru tako med drugim poteka učenje za 

življenje. Poleg veščin varnega gibanja v naravi spodbujamo disciplino, 

poudarjamo strpnost, tovarištvo, skromnost in samostojnost. Spodbujamo pogum 

in srčno kulturo ter spoštovanje do dela s tem, da krepijo svoj značaj ter druge 

pozitivne osebne lastnosti. Z veseljem opažamo, da se že poznajo sadovi 

»planinske šole«, ki poteka v akciji Mlad bistrški planinc. Organizirana skupinska 

hoja v naravi zahteva posebna znanja in spretnosti, ki se jih ne da naučiti v 

šolskih klopeh. Planinstvo je več kot šport in preživljanje prostega časa, je način 

življenja in radi bi, da spet postane popularno med mladimi.  

Letošnji poletni tabor smo postavili na Rudnem polju, v Triglavskem narodnem 

parku, na Pokljuki. Dolga, s snegom obilna zima nam je preprečila marsikatero 

bolj strmo smer. Sneg smo srečevali že v senčnih grapah nad planšarijami, ki smo 

jih obiskali. Sprehajali smo se po svetu visokih smrek, ob spremljavi kravjih 

zvoncev. Bili smo tam, kamor si odrasli zaželimo biti, ko imamo (za)dosti dolinskih 

skrbi.  

Vse pohvale pridnim v kuhinji, vodnikom in vodnici in Andreju, ki se je izkazal kot 

odličen vodja tabora. Hvala našim zvestim donatorjem, ki nas s svojimi prispevki 

spodbujajo in nam na tak način dajo vedeti, da cenijo in podpirajo naše delo. 

 

Darinka Dekleva, mentorica PS in predsednica društva 
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SOBOTA 6.7.2013 

6.7.

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  

V soboto zjutraj smo se odpravili iz Ilirske 

Bistrice. Naš cilj je bilo Rudno polje. Po poti smo se 

ustavili še na Vrhniki, kjer se nam je pridružilo še 9 

starih znancev. Pot nas je nadalje vodila mimo 

Ljubljane ter po gorenjski avtocesti do Bleda. Nato 

smo se morali le še dvigniti na Pokljuko. Tabor nas 

je že pričakoval. Porazdelili smo se po skupinah in 

šotorih ter se spoznali z okolico.  
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NEDELJA 7.7.2013 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedelja je na taboru že tradicionalno 

rezervirana za pohodništvo. Vse 

skupine so se odpravile na pot 

osvajanja vrhov. B skupina se je na pot 

podala celo za dva dni. 

 

NAŠI! 

Zjutraj smo se zbudili ob 5.00, nato smo odšli na zajtrk. 

Ugotovili smo, da dve in edini dekleti manjkata. Ko smo vsi 

zbegani gledali po taboru, smo videli, da prihajata proti 

jedilnici. Zaradi skrbi za njiju je vodnik izposodil ministra za 

ženske zadeve. Ostali smo odšli naprej po poti ter ju počakali 

na razpotju ceste ter poti na Debelo peč. Pot je bila dolga in 

zelo zahtevna. Na poti smo srečali majhne, črne, nagravžne, 

sluzaste močerade. Srečali smo tudi par prikupnih mlakuž. Po 

dveh urah in pol smo prišli do koče. Ko smo nadaljevali pot, 

smo v vrtačah videli veliko snega. Pot je bila zelo grda in 

kamnita. Na vrhu nas je presenetila megla, zato nismo videli 

okoliškega pogorja. Ko smo se vračali, smo bili zelo utrujeni. 

Ko smo se vrnili smo zaradi grde poti mislili, da imamo vsi kup 

žuljev, a smo se motili. Letos je bila slaba letina žuljev.  

Vlado, Martin (Čukec), Luka, Lara, Aleksia, Marko, Marko, Domen, 

Matej, Luka, Kristjan, Sebastijan, Nejc, Žan. 

2. skupina 

V nedeljo zjutraj smo se zbudili, pozajtrkovali in se odpravili na krožno pot po bližnjih planinah okrog tabora. Na 

makadamski poti smo srečali veliko krav in različnih cvetlic. Velikokrat smo prečili ograde in pazili, da smo za seboj 

zaprli vrata. Videli smo veliko zanimivih stvari. Ustavili smo se pri cerkvici, kjer smo se slikali. Veseli smo prišli po klancu 

navzdol h Koči na Uskovnici. Tam smo se posladkali in nadaljevali po strmi poti do planine Konjščica. Med potjo smo 

videli konje. Na planini Konjščica smo pomalicali in se igrali zabavne igre. Po končanih igrah smo se vrnili do tabora. 

Strma pot nas je vodila navzgor in navzdol. Ko smo se vračali, smo veselo peli zanimive pesmice. V tabor smo se vrnili 

srečno in varno. Pot je bila zanimiva in poučna, večkrat nas je ujel tudi dež. 

Ana, Sara, Žana, Manca; 1. skupina 
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3. skupina-tura (Brda, Debela peč, Okroglež) 

ČLANI: Domen, Jošt, Aljaž, Žan, Matteo, Fran, Gašper 

Ob 6. uri smo se odpravili iz tabora na izlet. Pot je bila večinoma po gozdu. Hodili smo predvsem po kamenju. Na 

Blejsko kočo smo prišli ob 8.15. Tam smo se za nekaj časa ustavili. Vreme nam ni bilo ravno najbolj naklonjeno. Cilj 

nam je bilo osvojiti Debelo peč, vendar smo se odločili, da osvojimo še Okroglež (1965m) ter Brda (2009m). Sama 

Debela peč je merila 2014m. Na vrhu Debele peči smo pojedli malico. Videli smo tudi nekaj živih bitij. V tabor smo 

prišli okoli 13.15. Bili smo izmučeni ter noge so nas bolele  

ZANIMIVOSTI:   -vreme se izredno hitro spreminja v Julijskih Alpah 
   -videli smo ogromno lepih razgledov 
   -veliko gorskih močeradov  
   -na poti smo videli tudi nekaj snega 
   -videli smo tudi nekaj umetnih jezer 
ČAS HOJE: 6h 

VREME:slabo (vetrovno, oblačno, deževno)  

RELATIVNA VIŠINA: Debela peč (2014m-1350m=664m) 

Pot ni bila ravno najbolj zahtevna. 

P.S. Vodniki so bili tko tko. 
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PONEDELJEK 8.7.2013 

Po naporni nedelji, je bil 

ponedeljek namenjen igram, 

delavnicam ter nogometu. Pri igri 

nabiralci cekinov je bilo poleg 

spretnosti lovljenja ter 

nabiranja cekinov, potrebna 

tudi umetniška žilica. Vsaka skupina 

je z nabranimi cekini kupila 

potreben material, s katerim 

je ustvarila izdelek. V našem primeru so skupine ustvarjale pokljuško kravo. B 

skupina se je še cel dan potepala po gorah ter se v tabor vrnila v času večerje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-dnevna tura 

Mrzlega in lepega jutra smo se B skupina odpravili na 2-dnevno turo. Zbudili smo se ob 4.00, pojedli najboljšo 

in najslajšo nutelo in popili kakav.  

Nato smo si na ramena naložili veliko breme (rucak) in zečeli hoditi proti Vodnikovem domu. Da ne bomo 

pozabili omeniti vodnika, ki sta šla z nami. To sta bila Grlica in Mrmrwn (Muci). Za tem smo se okrepčali na 

Vodnikovem domu in si dotočili vodo. Ko smo odhajali nam je hotel pes Erik že slediti. Potem smo se čez 

Hribarice odpravili proti Doliču, ampak samega vrha Čez Hribarice nismo osvojili. Pot smo nadaljevali z zelo 

veliko, veliko hoje po strmem terenu in končno prispeli do cilja, na Zasavsko kočo na Prehodavcih. Tam smo si 

lačni od hoje privoščili malico, kasneje pa so nas v koči postregli še s pasuljem in juho. Ko se je začel 

približevati večer, smo kot mrti popadali v postelje.  

Naslednje jutro smo se po zajtrku s polno paro odpravili naprej. Hodili smo do Koče pri Triglavskih jezerih. Tam 

smo si privoščili nekaj za pod zob in odkorakali naprej čez Štapce. Obiskali smo kar nekaj planin. To so planina 

Ovčarija, Dedno polje, Laz, Krstenica in Grintavec. Pri njih smo se posladkali s sirom, kislim mlekom in skuto. 

Med potjo smo tudi zašli, vendar nas je naš izkušen vodnik »Muci« izvlekel iz zagate in po strmi poti navzdol 

smo prišli do našega zaključka-Koče na Vojah. Tam smo poizkusili jabolčno pito in »štrudelj«. Nekaj vodnikov 

nas je prišlo iskat z avti in veselo ter prešvicano smo se odpeljali proti taboru. 

Preživeli smo lep in naporen izlet. 

 

B skupina      
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TOREK 9.7.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torek je bil po mnenju večine 

udeležencev tabora najboljši dan. Po 

zajtrku smo se z avtobusom odpeljali do 

Bohinjskega jezera. Razdelili smo se na 

pol. Polovica nas je plezala, polovica pa 

plavala v jezeru. V času kosila smo se 

zamenjali. Nekateri so že stari znanci 

strmih skal, drugi so se prvič poizkusili v 

plezanju. Vsi pa smo neizmerno uživali. 
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SREDA 10.7.2013 

Po dnevu plezanja in plavanja, je bil znova 

čas za pohod. Vse skupine so se odpravile na 

Viševnik. 3. in B skupina sta svoj pohod še 

nekoliko podaljšali. Večer smo podobno kot 

ostale dni preživeli ob ognju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. tura: Viševnik, Srenski preval, Studorski preval, planina Konjščica 

Zgodaj zjutraj smo vstali ter se odpravili na zajtrk. Ura je bila 6.00 zjutraj. Ko smo pozajtrkovali, smo se odpravili 

na pohod. Najprej smo se odpravili na Viševnik. Takoj na začetku smo hodili ob smučišču Pokljuka. To je bil tudi 

najbolj strm del izleta. Imeli smo kar dober tempo, saj smo prišli na Viševnik že v 1h40min. Čisto pri vrhu, smo 

srečali dva svizca. Nekaj časa smo ju opazovali, nato pa smo si vzeli čas za kratek počitek na vrhu Viševnika. 

Viševnik meri 2050m. Ko smo se odpočili, smo se odpravili mimo Srenjskega prevala. Pot ni bila ravno najlažja. 

Sledil je strm sestop v dolino s prelepimi razgledi na gore nad njo. Z vodniki smo se odločili, da se odpravimo na 

Ablanco. Vendar preden bi prišli na Ablanco, smo morali priti na Studorski preval. Od doline do prevala smo hodili 

približno 30min oz. malo več. Na Studorskem prevalu pa je vodnik Damjan videl, da je pot na Ablanco 

prezahtevna. Mislili smo iti na Veliki Draški vrh, vendar tudi s tem ni bilo nič. Vrnili smo se nazaj v dolino, kjer smo 

pomalicali. Zadnja točka je bila planina Konjščica. Tam smo se ustavili. Vodnika sta pojedla domači jogurt iz 

kravjega mleka. Po Konjščici smo se odpravili v tabor. V tabor smo se vrnili okoli 13.ure.  

Izlet je bil zanimiv in lep  

3. skupina  

 TURA PO 3 VRHOVIH 

V sredo zjutraj smo se z našim vsemogočnim vodnikom Grlico odpravili na turo. Pojedli smo veliko nutele in s 

sabo vzeli še malo. Nato smo se odpravili proti prvi planini Konjščici, na višini 1438 metrov. Do tja smo rabili 1 

uro, med katero smo imeli manjše težave, saj je moral naš zvesti član Luka odložiti tovor. Po tem manjšem 

zapletu smo uspešno prečkali planino Konjščico (nismo kupili niti skute niti kislega mleka). Nadaljevali smo z zelo 

nenormalno fantastično hitrim tempom znova proti Studorskemu prevalu. Do tja smo hodili nadaljnjo uro. Od 

tam smo se odpravili na zelo zahtevno Ablanco (2004m). Tja gor smo plezali, plezali, plezali in se skoraj zaplezali. 

A le nam je uspelo vendar z nepopolno ekipo. Žalostni smo posneli nekaj fotografij, saj na vrhu ni bilo žiga. Nato 

smo izplezali počasi in previdno znova na Studorski preval. Tam smo pojedli nekaj jabolk in šli na mogočni Veliki 

Draški vrh 2243m. Med grmičevjem smo se počasi, a s stalnim tempom premikali proti vrhu. Do tja nam je začelo 

zmanjkovati energije, vendar smo vseeno prispeli na prepadni vrh, kjer smo pojedli Rio mare, ¾ viki kreme in 

papriko ter popili ledeni čaj. Tam smo začeli tekmovati v tem, kdo najbolj prdne. Na začetku je zmagoval Denis, a 

Luka je kmalu prevzel vodstvo. POTEM SMO SE ODPRAVILI K VIŠEVNIKU. Do tja smo hodili po zelo nevarni poti s 

prepadi in zajlo, ki nam je rešila življenje, saj smo mislili, da bomo padli v prepad. Po zelo zahtevni poti in dobri 

odločitvi smo končno prispeli na Viševnik (2050m). Tam smo zapeli Cofka Cofa, se podpisali v knjigo ter začeli teči 

proti našemu ljubemu taboru. V tabor smo prispeli kot junaki, razen Teje, saj je imela pretežak rucak. Nato ji je 

Luka herojsko ponudil roko in skupaj smo prišli k umivalnikom in popili osvežujoč napitek. Duško je hitro zakuril 

pečico, saj smo tako smrdeli, da nismo mogli niti dihat. THE END B skupina 

B skupina  

    

 

 

B skupina     
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ČETRTEK 11.7.2013 

V četrtek smo izvedli delavnice z različno planinsko vsebino. Seznanili smo se s 

prvo pomočjo, vozli, vrvnimi ograjami, orientacijo,… Ustvarjali smo tudi prispevke 

za pričujoči bilten. Vrhunec dneva pa je gotovo bil obisk biatlonca Jakova Faka, 

ki je vsem podelil avtogram ter z udeleženci tabora odigral tudi partijo 

nogometa. Popoldne se je razbesnela nevihta, tako da smo morali skopati nekaj 

jarkov za odtekanje vode s tabornega prostora. Tudi delo z lopato, krampom in 

»karjolo« je lahko zabavno  
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PETEK 12.7.2013 

Kot se za prave planince spodobi, smo zadnji celoten dan na taboru namenili 

pohodu. 1. skupina se je odpravila do pokljuškega barja, ostale skupine pa do Koče 

na Uskovnici. Na tem pohodu so bili udeleženci tabora postavljeni v vlogo 

vodnikov. Videli so, da to ni vedno tako lahko, kot zgleda.  

  

 

Popoldne smo preživeli v pripravah na zadnji večer. Pred večerjo smo sklenili 

planinske poroke, po večerji pa opravili planinski krst. Druženje smo nato pozno v 

noč nadaljevali ob ognju.  

 

 

 

 

 

 

Krstna imena: 

Tine-Bobek 

Klemen-Junior 

Nina-Škratek 

David-Čokoman 

Tim-Tihi 

Lara-Pokljuška gazela 

Jon-Ne ljub se mi 

Rok-Planinski model 

Lori-Pokljuška skalca 

Maša-Zgovorna veverca 

Nina-Hitra Pregarka 
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SOBOTA 13.7.2013 

Če je bilo rečeno, da je bil torek najboljši dan tabora, lahko rečemo, da je bila ta 

sobota najslabši dan na taboru. Vzrok za to je le en. V soboto smo se namreč 

odpravili domov.  

     

Pred odhodom je vsaka skupina svoje videnje tabora še zapisala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TABOR 

Na taboru sem videla veliko različnih krav. Veliko smo hodili v hribe. Na taboru je ogenj, šotori, 

umazani WC-ji in dobra hrana. Osvojila sem vrhe Debela peč, Viševnik, Okroglež in kočo na 

Uskovnici. Najlepše mi je bilo v torek, ko smo odšli plezat v Bohinj, tam smo se tudi kopali. 

Videla sem veliko zanimivih stvari. Moja vodnika sta bila Vlado in Martin (Čukec). Ob večerih 

smo ob ognju peli različne pesmi. Imeli smo tudi štafetne igre. 

Neimenovana iz 2. skupine 

 
MGT 2013-Pokljuka (Tabor) 6.-13.7. 

Tabor je trajal 8 dni, od sobote do sobote. Moja skupina je osvojila 4 vrhove. Ti 4 vrhovi so bili 

Okroglež, Viševnik, Debela peč in Brda. Bili pa smo tudi na planini Konjščica ter na Uskovnici. 

Najbolj mi je bil všeč torek. Odšli smo v Bohinj. Tam smo se kopali ter odšli plezat. Zvečer nam 

včasih rahlo ponagaja vreme. Sicer pa odidemo k ognju ter pojemo različne pesmi. Na izlete smo šli 

vedno z vodnikoma Damjanom ter Andrejem. Tabor mi je bil kar všeč. 

Neimenovani iz 3. skupine 
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V soboto 6.7. smo se planinci PD Snežnik odpravili dogodivščinam naproti. Ob prihodu na 

Pokljuko smo se razporedili po šotorih in skupinah. Ogledali smo si okolico in po večerji trdno 

zaspali. Zjutraj smo se B-skupina odpravili na 2-dnevno turo, ostale skupine pa so uživale v hoji na 

Debelo peč in Konjščico. Mlajši so se igrali igro, pri kateri so morali razbojnikom in stražarjem 

ukrasti cekine, s katerimi so kupovali različne pripomočke za izdelavo risb. V torek smo cel dan 

preživeli izven tabora. Šli smo se kopat v Bohinjsko jezero in plezat v plezališče Belleuve. Dan je 

bil najboljši izmed vseh. V sredo so vse skupine odšle na izlet. Najmlajši so osvojili Viševnik, 

starejši pa Viševnik, Veliki Draški vrh in Ablanco. Po večerji smo ob spremljavi kitare peli ob 

tabornem ognju. Ker je v četrtek večino dneva deževalo, smo imeli predavanja o prvi pomoči pri 

Vladotu. Ko je dež za nekaj časa ponehal, sta nam Damjan in Grlica prikazala vpenjanje na vrv. 

Obiskal nas je zelo znani biatlonec Jakov Fak in verjetno ga je na koncu že močno bolela roka, saj 

nam je popisal vse liste. Z nami pa je igral še nogomet. V petek smo se sprehodili do Uskovnice in 

tam kupili nekaj priboljškov ter se posladkali. Bližal se je čas porok in krstov za nove udeležence, 

zato smo bili vsi na trnih.  

B skupina 
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Na taboru nismo imeli le vsebin povezanih s planinsko tematiko, ampak smo si 

vzeli čas tudi za ustvarjalne delavnice. Predstavljamo vam nekaj izdelkov. 
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Pomembno vlogo na taborjenju igra kuhinja. Poglejmo, kaj se dogaja med lonci, 

noži in kozicami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na taboru se vedno nekaj dogaja. Bodisi se hodi v hribe, bodisi se na tak ali drugačen način zabava v taboru, 
dejstvo pa je, da je se otroci veliko gibajo, zaradi česar postanejo lačni. Na srečo pa v kuhinji z dobro hrano 
vedno odpravimo take težave in letošnji tabor ni bil izjema. 
V kuhinji je bilo kar nekaj »osebja«, ki se je na vso moč trudilo pripraviti čim bolj raznoliko in uravnoteženo 
prehrano za udeležence in vodstvo tabora. Med pripravo hrane smo se zabavali, smejali, pa tudi pretakali 
solze, saj se s čebulo ni za hecat. Večinoma smo se držali tradicije in kuhali jedi »na žlico«, a smo na veliko 
veselje otrok pripravili tudi dunajske zrezke. 
Poleg stalnih kuharjev in pomočnikov v kuhinji so nam večkrat priskočili na pomoč tudi vodniki in mentorji. 
Dela je bilo veliko, a smo se kljub temu v kuhinji ves čas zabavali in kar je najpomembnejše – dobro jedli. 
 
 
Urša Strle, pomočnica kuharice 
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Na taboru smo bili razdeljeni v štiri skupine: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. skupina: Ana, Žana, 

Benjamin, Nastja, Tim, 

Tisa, Nina, Klemen, 

Sara, Tine, David, Manca 

ter Ana in Darinka. 

 

2. skupina (NAŠI): 

Luka, Domen, 

Sebastjan, Kristjan, 

Nejc, Matej, Žan, 

Aleksia, Marko, Jon, 

Lara, Luka ter Martin 

in Vlado. 

HIMNA NAŠI 

Naši smo mi, 

Naši smo najboljši vsi. 

Veliko v gore hodimo, 

Se zabavamo in veliko zafrkavamo. 

Zastavo imamo samo mi, 

Ker najbolj pametni smo naši vsi. 

Ogenj prasketa, 

Iz naših ust prihaja pesmica. 

 

Vsako leto taborimo, 

Ker se zabavamo in veliko govorimo. 

 

Čukec in Vlado vodnika sta, 

ki se rada zabavata. 

Čukec veliko te straši 

In vse v šotorih prebudi. 

Vlado zabaven je, 

Tudi ko žulje zdravi ti. 

V skupini 14 nas je,  

Kličemo se naši HE, HE. 
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3. skupina: Jošt, Aljaž, 

Fran, Domen, Matteo, 

Žan, Gašper ter Andrej 

in Damjan. 

B skupina: Denis, Luka, 

Aljaž, Janina, Teja, Lori, 

Nina, Rok, Maša ter 

Andrej&Andrej 

Za slovo še zadnjič 

pokažemo proti 

Triglavu. 
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Da je na taboru vse potekalo tako kot mora, je skrbelo 13 članov vodstva. 

 

Andrej Barovič - vodnik A, vodja tabora 

Andrej Grlica - vodnik A,B 

Andrej Novak-Čuk – vodnik A, pomočnik v kuhinji 

Andrej Novak-Mrmrwn – vodnik A 

Ana Novak – vodnica A 

Martin Novak – vodnik A, vodja nabave 

Darinka Dekleva – mentorica PS 

Vlado Dekleva – vodnik A, GRS- skrb za zdravje udeležencev 

Damjan Pipan – vodnik A, B 

Dušan Rolih - kuhar 

Urša Strle – pomočnica v kuhinji 

Tjaša Šteinraih – šefica kuhinje 

Urška Vrh – MV, pomočnica vodje tabora 
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Za pomoč pri organizaciji in izvedbi MGT Pokljuka 2013 se zahvaljujemo našim 

podpornikom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


