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Glasilo mladinskega planinskega tabora 

 

Planinsko društvo Maribor Matica 

 

Mežica, 23. – 30. junij 2018 

 

Prispevke zbrala in uredila: Špela Recer 

 

Fotografije: Miran Golob in Špela Recer 

 

Avtorji risb:  

Aneja Jevšenak, Filip Visočnik Fras, Jara Gostinčar, Jure Brantuša, Katja Jevšenak, Maruša 

Jovanovič, Miha Jagodič, Neli Poštrak, Nevenka Mandl, Tine Majer. 
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UVODNA BESEDA 

 

Mladinski tabor Peca 2018 je bil za Planinsko društvo Maribor Matica četrti zapored. 

Prijavljenih je bilo 40 otrok, tik pred začetkom tabora smo prejeli eno odpoved zaradi 

zdravstvenih težav in po dveh dneh nas je zaradi neutolažljivega domotožja zapustil deček.  

 

Letošnja skupina otrok je bila starostno zelo raznolika – od tistih, ki so končali prvi razred, do 

onih, ki so ravno zaključili osnovno šolo. Pestro je bilo letos tudi vreme. Vsak dan nas je 

razvajalo s sončnimi žarki, oblaki, dežjem, sodro, vročino, nizkimi temperaturami… Vsemu 

temu smo morali vodniki dnevno prilagajati program. Otroke smo popeljali na Uršljo goro, 

Pikovo in do Potočke zijavke, najsposobnejše celo na Govco, spustili smo se v podzemlje 

Pece, se zabavali v pustolovskem parku, urili na plezalni steni, ustvarjali, športali, pekli 

hrenovke, si malo nagajali, zelo sodelovali in stkali veliko prijateljstev.  

 

 

Doživetja na planinskem taboru 

 

Nekaj planiranih dejavnosti smo opustili. Za spanje na prostem in zaključni pohod na Peco je 

bilo preveč deževno. Pa nič zato, Peca nas bo že počakala. Morda se bomo na njen vrh 

povzpeli že prihodnje leto. Zagotovo pa se bomo še dolgo spominjali planinskega tabora na 

njenem vznožju in vseh prijetnih dogodkov. Kako nam je Jure športne igre vsakodnevno 

popestril z duhovitim komentiranjem. Kako sta Miha in Miha neizprosno tekmovala v peki 
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najbolj zlatih hrenovk. Kako nas je Ema med pohodom v dežju, ko smo se vsi spraševali, 

koliko je še do doma, presenetila in nam dala misliti z vprašanjem: 'Kaj menite, bo Florida čez 

deset let še nad vodo?' Kako nam je Eva med najbolj napornimi vzponi kravžljala možgane s 

postavljanjem ugank o živalih: 'Dve besedi, prva se začne na Z, druga na N. Tega ne veste? 

Zlati nosan!'  

 

Sedaj tudi vsi vemo, da lahko Aljažev polurni sprehod traja pet ur. Da sta Špela in Miran 

skupaj stara več kot sto let. Da drvi leseni vlakec v podzemlje Pece s hitrostjo 10 km/h in ne z 

80 km/h, kot se nam je zdelo. Pa še veliko, veliko drugega smo se naučili. Na primer zavezati 

osmico. Pa podaljševalni vozel. Pa piskati na pojočo travico. Predvsem pa tega, da lahko 

skupaj napravimo več. Da vsak med nami nekaj zna, zmore in ve. In prav vsak med nami je 

pustil svoj pečat v barviti zložbi skupine, ki je pod Peco preživela prvi teden letošnjih 

počitnic. 

 

Upamo, da smo za planinstvo navdušili mnoge nadobudneže, jim vzbudili radovednost in 

odgovoren odnos do narave, jim vlili poguma in nekaj samostojnosti in jih naučili tovarištva. 

 

Se vidimo prihodnje leto! 

 

Špela Recer, 

predsednica PD Maribor Matica 

 

 

 

 

Mladi planinci nad Mežico 
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VODNIŠKA BANDA 

 

Rap komad 

 

To smo mi, 

zdaj poslušajte nas čisto vsi. 

Celi teden bila je špica, 

tudi če vuni ni bila hica. 

 

Yo! Jaz sem Špela 

in imam veliko dela, 

moj zaščitni znak je marela, 

zato pazi, da te ne zadane strela. 

 

Yo, yo! Sem Ajda, nova vodnica, 

ko pridem jaz, se peče pizza. 

Pa kaj ti bosta pizza in kokakola, 

važno je, da jutri odpade šola. 

 

Yo! Jaz sem Bojana, 

tukaj bila malim sem mama, 

včeraj bila sem res ful zaspana, 

upam, da jutri ne bom bolana. 

 

Check it out! Sem Barbara vesela, 

bom eno rimo zdaj zapela. 

Tudi če ni lep moj glas, 

važen dober moj je stas. 

 

Moje ime je Aljaž, 

imam ful dugi vodniški staž. 

Ko ne hodim v planine,  

delam ful vesele rime. 

 

Sem Miran, vodnik.  

Kdor me ne uboga, ga vržem na štrik. 

Pa kaj ti bosta pas in dva karabina, 

če čelada ti sploh  ne štima? 

 

Yo, yo! Miloš sem jaz, 

pri plezanju pazim na vas. 

če plezanja se bojiš  

pri meni petke ne dobiš. 

Telovadba moja je pravica, 

če je ni, godi se mi krivica 
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Na taboru je bila ves čas prisotna skupina šestih spremljevalcev - vodnikov in pedagoginj – 

Aljaž, Miloš, Bojana, Barbara, Špela in Miran. Za krajši čas so se kot pomočniki pridružili še 

Ajda, Boštjan in Zoran. Spremljevalci so otroke vzpodbujali, jih motivirali, usmerjali, jim 

vezali vezalke, brisali nosove, oskrbovali žulje in odrgnine, skrbeli za varnost in minimalno 

higieno, jih naganjali v posteljo, tolažili, posredovali v redkih prepirih in še marsikaj drugega.  

 

Vsak od spremljevalcev je načrtovano, pa tudi čisto spontano, prevzel določene naloge. Aljaž 

je dobrohotno delil ukaze in usmerjal dogajanje, Miloš je bil glavni na plezalni steni, Bojana 

je tolažila pred spanjem in prebirala pravljice za lahko noč, Miran je zavozlal vse in vsakogar, 

Ajda in Barbara sta aktivno sodelovali v igrah z žogo, Boštjan je znal povzdigniti glas; ko to 

ni zadostovalo, je Špela zapiskala na piščalko... Čeprav različni po starosti, značajih, 

izobrazbi, so ustvarili homogeno ekipo in dobro vzdušje. 

 

 

 

 

 

Tako so svoje spremljevalce na taboru videli in upodobili otroci: 

 

 

  

Aljaž Grah, vodja tabora        Miloš Vukobrat, tehnični vodja 
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Bojana Vehovec, pedagoška vodja      Miran Golob, pomočnik 

 

 

   

Barbara Arcet, pomočnica        Špela Recer, pomočnica 
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PERKMANDLCI 

 

Perkmandlc je tisti škrat, ki se potika povsod tam, kjer so rudarji kopali rudo. Eno od svojih 

prebivališč ima tudi pod Peco. To je nagajiv škrat, poln hudomušnih domislic. A hkrati zna 

presenetiti tudi s srčnostjo in prijaznostjo. Tako kot naši otroci: 

 

1. Aleks Ropič 

2. Aljaž Jagodič 

3. Ana Marksel 

4. Aneja Jevšenak 

5. Denis Benjamin Kojzek 

6. Ela Ušen 

7. Ema Glazer Šala 

8. Eva Lubej 

9. Filip Visočnik Fras 

10. Gala Koletnik 

11. Izak Ušen 

12. Jaka Črnčič 

13. Jara Gostinčar 

14. Julija Skok 

15. Jure Brantuša 

16. Katja Jevšenak 

17. Lara Muc Zelko 

18. Luka Rozman 

19. Lukas Drakuli Čovlan 

20. Mark Horvat 

21. Maruša Jovanovič 

22. Matic Vrabič 

23. Miha Majer 

24. Miha Truntič 

25. Neli Poštrak 

26. Nevenka Mandl 

27. Nina Vrabič 

28. Teo Štefkovič Horvat 

29. Tijan Labal 

30. Tim Špolar 

31. Tine Majer 

32. Tjaš Korže 

33. Urban Ušen 

34. Valentina Visočnik Fras 
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35. Vanesa Godec 

36. Vita Jovanovič 

37. Zala Koletnik 

38. Zoja Pribožič 

39. Žiga Obal 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutranji zbor z dvigom zastave pred odhodom na turo 
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KAJ VSE SMO POČELI 

 

Smo šli na planinski tabor v Mežico. Na dom CŠOD, ki je ob prihodu zbudil prijetne spomine 

na prvo izkušnjo izpred desetih let, ko sem prišla tja v drugačni vlogi. Takrat sem bila vodena, 

zdaj pa sem bila povabljena zraven za pomoč pri vodstvu. Polna pričakovanj sem se spustila v 

novo izkušnjo in se učila od otrok, vodnikov in same sebe.  

 

Smo šli na Uršljo goro. S kombiji do Naravskih ledin in potem peš na vrh. Za težavo dneva so 

se izkazale vezalke, ki so se večkrat vlekle po tleh kot služile svojemu namenu, dokler ni 

kateri od vodnikov temu naredil konec. Tudi Miloševi živci so bili na veliki preizkušnji, ko je 

ob usmerjanju in motiviranju Eme skoraj že preklical članstvo v planinskem društvu. Pa 

vendar nam je vsem skupaj uspelo prilesti do vrha, se v bolj ali manj prijetnem hladu 

namalicati in koči z nakupom vsega, kar je vsebovalo vsaj troho sladkorja, narediti 

nekajmesečni promet v pičle pol ure. Pot nazaj je bila malo lažja, razen za odgovorne, da se 

na dom vrnejo vsi otroci, vključno z Emo.  

 

 Pohod na Uršljo goro 

 

Smo šli pečt hrenovke. Kuhar jih je imel v planu za pisker in vrelo vodo, a so izkušeni 

vodniki kaj hitro dobili idejo o tabornem ognju in tako smo si jih spekli na palčkah. Teknile 

so kot še nikoli, čeprav na eni strani črne, na drugi surove. Ko je zmanjkalo hrenovk, so se v 

nemilosti otroške domišljije znašli še kruh, jabolka, hruške in morda še kaj neprimernega, 

ampak nedvomno sem dobila odlično idejo za čase, ko moji otroci ne bodo hoteli pojesti 

brokolija.  

 

Smo šli na Pikovo. Aljaž se je malo pohecal in rekel, da gremo na polurni pohod in da si naj 

pripravijo nahrbtnike z vso opremo ter anorake, pa smo kasneje ugotovili, da sarkazem 

tamalim očitno še ne gre in da še ne vejo, da se nobeni polurni stvari ne reče pohod. V resnici 

smo imeli v planu tri ure, ki so se zaradi dežja nategnile na pet. Zaradi blata in pokritosti s 

pelerinami ter anoraki smo sicer imeli rahle težave z identifikacijo, vendar smo na srečo 

končno vsi prišli do našega začasnega domovanja. Otroci so bili malo sitni in lačni in sitni, 

ampak ko so iz jedilnice pridišale pice, so spreobrnili morilske misli in raje pokončali lakoto 

kot nas.  

 

Smo šli v podzemlje Pece. V rudnike, kjer so včasih kopali svinec in cink. Vanje smo se 

zapeljali z vlakcem v vagonih z dvomljivo leseno konstrukcijo, ki pa je začuda preživela 3,5 

kilometrov vožnje 60 kilometrov na uro. Jok, teh 60 se nam je zdelo, bilo jih je 10. Še taveliki 

smo bili presenečeni. Potem smo malo hodili po rudniku, poslušali vodiča rudarja, opozarjali 
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otroke, naj si zavežejo vezalke in se držijo skupine, se zabavali ob zgodbici o Bergmandlcu in 

na koncu zapravili za spominke in sladoled za približno polovico slovenskega BDP-ja.  

 

Smo šli do Potočke zijalke. Do vznožja je bla pot z avtobusom ovinkasta in pri nekaterih je 

zajtrk spet prišel do sončne svetlobe na drugi strani prebavnega trakta kot je bilo predvideno. 

Na začetku je bilo nekaj obupovanja in Ema je spet raje preučevala material za herbarij kot pa 

sodelovala v pohodništvu, potem pa je Aljaž sodelujočim po tehtnem premisleku (in 

zagotovitvi ARSO-ta, da bo v petek slabo vreme) obljubil, da ne gremo na Peco, če bomo na 

vrhu v manj kot uri. Stvar se je izkazala za ultra učinkovito, saj je pogon takoj preskočil nekaj 

prestav višje. V drugi polovici poti smo zagrizli še v skalnati cik-cak, prilezli do vhoda in 

ugotovili, da Lukas spet ni vzel s seboj anoraka. Je pa zato imela Aneja v nahrbtniku sendvič 

iz prejšnjega izleta, tako da smo bili uravnoteženi. Na poti nazaj so nas oklestili dež pa veter 

pa babje pšeno, ampak sedemletniki so bolj gajstni kot sem si mislila in brez večjih zapletov 

smo prišli do kmetije, kjer smo spet izpraznili letno zalogo sladoleda in počakali na avtobus.  

 

Smo se šli "Peca ima talent". Tamale so nas v slogu Natke Geržina navdušile z dodelano 

koreografijo, Eva s shufflanjem, policaj z vicem o policajih, najbolj pa sami sebe z rapersko 

vodniško bando, ki je odkrila nov talent v dodelavi planinskega rap stila, klepanju rim in 

neponovljivimi zvočnimi efekti. Na drugi strani so se otroci zdeli rahlo prestrašeni.  

 

Smo šli domov. Polna vtisov razmišljam o Bergmandlcovega zlata vredni izkušnji preteklega 

tedna in vsega, kar sem se naučila od 39 različnih karakterjev otrok in neprecenljivega 

sodelovanja z izkušenimi vodniki. Aljaževega in Špelinega mirnega ter zanesljivega vodenja, 

Bojaninih neštetih izkušenj z otroki vseh starosti, Miloševega in Miranovega strogega, pa 

vendar po potrebi tolažečega vzgajanja. S humorjem, sproščenostjo, brez kompliciranja in 

jamranja. To je to. 

 

Barbara Arcet 

 

 
Na poti iz rudnika v Mežici 



12 
 

 

DOGAJANJE PO DNEVIH 

 

1.dan, sobota 

 

PLAN: Spoznavanje bližnje okolice in drug drugega 

 

VTISI: Današnji dan je bil super. Ko smo prispeli, smo šli v jedilnico na zelo dobro kosilo. 

Nato smo prišli v sobe, si postlali postelje in zložili prtljago. Potem smo si obuli teniske in si 

ogledali okolico. Kasneje smo se igrali na igrišču. V domu nas je čakala večerja. In potem 

smo se šli spet igrati ven.   

 

Zapisale: Nina, Katja, Maruša, Eva, Julija, Vita. 

 

 

 Prihod 

 

 Raziskovanje okolice 
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 Ustvarjanje 

 

2. dan, nedelja 

 

PLAN: Pohod na Uršljo goro in taborni ogenj 

 

VTISI: Dan se je začel s telovadbo. Po telovadbi smo šli na zajtrk, si pripravili nahrbtnike in 

odšli na Uršljo goro. Na vrhu smo se spočili in pojedli malico. Ko smo prišli nazaj smo 

zakurili ogenj in smo si spekli hrenovke.  

Zapisala: Jure in Aljaž. 

 

 Pohod na Uršljo goro 

 

 Na vrhu  
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 Ob tabornem ognju 

 

 

3.dan, ponedeljek  

 

PLAN: Delavnice in pohod na Pikovo 

 

VTISI: Današnji dan je bil zelo naporen. Zjutraj je deževalo zato nismo imeli jutranje 

telovadbe. Imeli smo delavnice. Risali smo portrete učiteljev, plezali po plezalni steni in se 

učili delati različne vozle. Nato so nam vodiči povedali, da gremo po kosilu na POLURNI 

sprehod, a izkazalo se je, da smo na koncu hodili pet ur. Bilo je zelo naporno!!!  

 

Zapisale: Nevenka Mandl, Lana Miuc Zelko, Ela Ušen, Ema Glazer Šala.  

 

P.S. vodnikov: Vodniki smo v resnici pričakovali pohod 3 ure, vendar se je podaljšal zaradi 

dežja in spolzkega terena (povratek po daljši in varnejši poti). 

 

 

 Učenje vozlov 
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 Preizkušanje pojoče travice 

 

 Pohod v dežju 

 

 

4. dan, torek 

 

PLAN: Ogled podzemlja Pece in štafetne igre 

 

VTISI: Zgodaj zjutraj nas je prebudila piščalka in odšli smo na krajšo jutranjo telovadbo. Po 

zasluženem zajtrku smo odšli proti rudniku, do koder pot ni bila zahtevna. Najprej smo v 

stavbi ob rudniku odložili nahrbtnike in oblekli rudarska oblačila. V notranjost rudnika nas je 

vodila vznemirljiva pot z vlakcem. Po poti v rudniku nas je spremljal sam rudar. Ob koncu 

zanimivega ogleda nas je vodič popeljal še do trgovine s spominki. Po prihodu v dom in 

popoldanskem počitku so nam vodniki pripravili štafetne igre.  

 

Zapisali: Tine, Jara, Ana. 
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 Z vlakcem v podzemlje Pece 

 

 Med dvema ognjema 

 

 Štafetne igre 
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5.dan, sreda 

 

PLAN: Pohod na Olševo in prosto popoldne 

 

VTISI: Zjutraj smo se zbudili malo prej kot ponavadi, pojedli zajtrk in se pripravili za odhod z 

avtobusi. Ko smo prispeli do Podolševe, smo se napotili k Potočki Zijavki in iskali jamske 

medvede. Manjša skupina planincev se pa je celo odpravila na vrh Olševe – Govca. Tam ni 

bilo preveč lepo vreme, zato smo kar hitro odšli nazaj dol in si pogledali jamo. Potem smo se 

z avtobusi vrnili do doma, med vožnjo so nekateri zaspali. Ko smo prišli do doma, smo se 

malo igrali zunaj, nato pa imeli odlično večerjo z rojstnodnevnim presenečenjem. Na koncu 

smo se vsi oblekli v pižame in sladko zaspali, saj je bil dan kar naporen.  

Zapisal: Miha Truntič 

 

 

 Potočka zijavka 

 

 Najpogumnejši na Govci 
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 Luka ima rojstni dan 

 

 

6.dan, četrtek 

 

PLAN: Delavnice, športne igre, filmski večer 

 

VTISI: Danes smo se zbudile in odšle na telovadbo. Odtekli smo tri kroge, potelovadili in šli 

na prijeten ter dober zajtrk. Ko smo pojedli, smo se zbrali v telovadnici in plezali, delali vozle 

ter risali ''Pergmandlca''. Potem smo imeli prosti čas do kosila. Po kosilu smo se šli ven igrat 

in smo uživale. Za večerjo smo ponovno imeli pizzo, ki je bila odlična. Potem smo se šli ven 

igrat. Sedaj pa bomo šli gledat film.   

 

Zapisala dekleta iz sob Avžnga in Kralj Matjaž 

 

 Na plezalni steni 

 



19 
 

 Slikanje markacij 

 

 Lokostrelstvo 

 

 

7.dan, petek 

 

PLAN: Pustolovski park, plezanje, orientacijsko tekmovanje in zaključna zabava 

 

VTISI: Zbudili smo se v vlažno in megleno jutro, ki nas ni odvrnilo od naših planiranih 

aktivnosti. Po jutranji telovadbi in zajtrku smo še zadnjič ocenili sobe ter se pripravili za 

pustolovski park. Prav vsi so premagali strah in se povzpeli med krošnje dreves. Vsi smo se 

tudi preizkusili v plezanju na zunanji steni. Po kosilu smo se pripravili na orientacijsko 

tekmovanje in ga tudi uspešno izvedli. Pri večerji smo se posladkali tudi s torto za Elin rojstni 

dan. Nato pa je sledila priprava na tekmovanje ''Peca ima talent'', kjer smo prvo mesto seveda 

zasedli učitelji z ''rap komadom Vodniška banda''. Sledila je podelitev priznanj in zabava do 

xx ure.  

 

Zapisali vodniki 
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 V pustolovskem parku 

 

 Na zunanji plezalni steni 

 

 Naloge na orientacijskem pohodu 
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 Elin rojstni dan 

 

 Peca ima talent 

 

8. dan, sobota 
 

 Odhod 
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ZA KONEC... 

 

Kot vodja planinskega tabora sem z letošnjim taborom zelo zadovoljen. Sama lokacija nam je 

omogočila veliko aktivnosti na prostem, stran od mestnega vrveža in prometnih cest. Tako so 

se lahko otroci igrali v okolici doma brez omejitev. Daljna okolica doma nam je omogočila 

izvedbo zanimivih tur, ki smo jih sicer morali sproti spreminjati zaradi hudomušnega 

vremena. A izpolnili smo skoraj vse zastavljene cilje ter otrokom ponovno pripravili 

nepozaben skok v počitnice.  

 

Naše društvo vsako leto organizira poletni mladinski tabor prvi teden takoj po koncu šole, ko 

večina otrok še ne odide na morje. To je sedaj postala že stalnica in tako bo tudi prihodnje 

leto, ko naše društvu praznuje častitljivih 100 let. Vsako leto izvedemo tabor na drugi lokaciji, 

saj nam je v osnovi želja otrokom prikazati različne dele naše prečudovite države in narediti 

vsak tabor nekaj posebnega tudi za tiste, ki so z nami že vrsto let. 

 

Osebno mi je največje zadovoljstvo otrokom predajati znanje, izkušnje in vrednote s področja 

planinstva. Prav zato se z veseljem udeležujem naših planinskih taborov, sedaj že drugo leto 

kot vodja. Seveda pa brez odlične ekipe so-vodnikov in mentoric ne bi šlo. Vse se začne že 

veliko pred samim taborom, ko je potrebno izbrati primerno lokacijo, pogledati naokoli za 

možnosti izletov, izbrati zvesto ekipo pomočnikov ter pričeti s promocijo tabora med našimi 

osnovnimi šolami. Tabor je za naše društvu namreč zaključek aktivnosti, ki jih skupaj s 

posameznimi šolami izvajamo med šolskim letom (pohodi, markiranja, predavanja, druženja). 

 

Še enkrat bi se najlepše zahvalil vsem mentoricam za promocijo tabora in vsem pomočnikom 

na taboru, brez katerih sam ne bi zmogel ničesar. Do prihodnjič pa vam vsem želim prijetno 

poletje ter varen korak v gorah. 

 

Aljaž Grah, vodja tabora 

 

 

Peca 2018, mladinski tabor PD Maribor Matica 


