
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POLETNI PLANINSKI TABOR 

ZGORNJI ZAVRATNIK 2019 

 

 
 
 
 
 
 

   __________________________________________________________________ 
         Planinsko društvo Maribor Matica, Jurčičeva 8, 2000 Maribor 
        www.pd-mbmatica.si, pdmbmatica@gmail.com, 051 338 523 



1 

 

 
Glasilo mladinskega planinskega tabora Zgornji Zavratnik 2019 
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Prispevke zbrala in uredila: Aljaž Grah in Špela Recer 
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Fras, Angelina Lovrec, Tjaša Bohl, Aneja Jevšenak, Lana Miuc Zelko, Ela Ušen, Nevenka Mandl, Mark 
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UVODNA BESEDA 
 
Letošnji tabor je postal prava uspešnica že pred samim začetkom, saj smo zapolnili naših 40 mest že 
dva meseca pred samim taborom. Slednje nas je sicer kar malo presenetilo, vendar v realnosti odraža 
našo dobro delo in trud iz preteklih let. Tako kot dober glas seže v deveto vas, se tudi pozitivni vtisi o 
taboru hitro razširijo naokoli. 
 
Letos je bilo z nami 40 otrok iz sledečih osnovnih šol: Franc Rozman Stane, Ludvik Pliberšek, Sp. 
Kungota, Pesnica in France Prešern. Večina se jih je že poslala iz preteklih let, preostali so se pa kar 
hitro vključili v pisano druščino.  
 
Tako smo se povzpeli na Veliko Planino, občudovali naravo nad Robanovim kotom in Logarsko dolino, 
obiskala Robanovo planino ter se zelo pogumno povzpeli na Okrešelj. Kljub večjim ali manjšim žuljem 
so otroci pokazali izjemen pogum ter veselje do planinstva, tako da se nam za prihodnost ni bati. 
Turistična kmetija Zgornji Zavratnik nas je razvajala z odlično kulinariko ter nudila otrokom okolico za 
brezskrbno igro v naravi. Izvedli smo še delavnice prve pomoči, varne hoje v gorah, vozlov, umetnosti, 
orientacije ter seveda orientacijsko tekmovanje. Po dolgih letih nam je ponovno uspelo prespati zunaj 
pod jasnim nebom. 
 
Letošnji tabor nam bo ostal v spominu po izjemni okolici Turistične kmetije Zgornji Zavratnik, kjer so 
otroci lahko brezskrbno uživali v naravi, stran od prometa in mest. Prav tako po tisočerih zvezdah, ki 
smo jih lahko občudovali med spanjem pod jasnim nebom. Kaj takšnega res ne vidiš v mestih. V 

spominu nam bo ostala tudi Pia, ki smo jo vsi iskali, ampak je dejansko ni bilo med nami 😊 Letos so 
kot kaže vsi imeli nove pohodne čevlje, saj smo že na prvem izletu porabili sicer letno zalogo gel 
hansaplastov. Vidi se da smo tudi že utečeni v pripravi ognja za peko hrenovk, čeprav so mali 
nadobudneži naložili preveč lesa in smo zato na žerjavico čakali malo dalj časa. So pa zato hrenovke 
nato toliko bolj prijale. Otroci so med drugim ugotovili, kako je lahko igranje nogometa in poplesavanje 
po dežju zabavno, ter da teden brez staršev kar prehitro mine. Tistih par jokov in domotožij je bilo bolj 
za show time kot kaj resnega. Tako kot vsako leto pa so nam hvaležni oskrbniki vseh obiskanih koč, saj 
so jim takoj pošle zaloge sladkih pijač ter sladkih in slanih prigrizkov. 
 
Kot vodja tabora sem izredno zadovoljen nad letošnjo izvedbo in našimi malimi udeleženci. Slednji so 
se izkazali za resnično prave planince in četudi vsi ne bodo v odraslih letih nadaljevali s planinstvom, 
so vsekakor spoznali planinske vrednote, ki jim bodo v pomoč na marsikateri življenjski poti. Po 
izvedenih petih taborih smo že dobili ekipo starejših otrok, ki smo jih leto prvič vključili v vlogo 
pomočnika. Njihova naloga je bila pomagati vodniku svoje skupine in bedeti na mlajšimi. Vseh šest je 
svojo nalogo opravilo z odliki in nadejam se, da bo v prihodnje marsikdo izmed njih postal mladinski 
vodnik ter kasneje pravi planinski vodnik. Pohvala gre seveda tudi najmlajšim, ki so brez težav 
premagovali za njih kar zahtevne izlete. Upam da bodo tako vzpodbudili tudi svoje starše, da skupaj 
obiščejo lepote naše države.  
 
Toliko za uvod z moje strani, sedaj pa vas z veseljem vabim k prebiranju letošnjega glasila. Upam da 
boste uživali! 
 
Zapisal vodja tabora Aljaž Grah 
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VODNIŠKA EKIPA, BREZ KATERE TABORA NE BI BILO 
 

• Aljaž Grah 

• Miloš Vukobrat 

• Miran Golob 

• Špela Recer 

• Bojana Vehovec 

• Ajda Gostinčar 
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ZAPIS NAJMLAJŠE VODNICE 
 
Letos sem bila prvič na taboru za cel teden in v malo bolj resni vlogi vodnice. Vseeno pa so otroci hitro 
ugotovili, da še zmeraj nisem 'prava vodnica', ker sem še študentka. K temu je prispevalo tudi to, da 
sem se veliko igrala z njimi. Sodelovala sem pri odbojkarskih turnirjih, košarki, skoraj profesionalnemu 
nogometu, poker in tarok prvenstvih,...  
 
Tabor je bil zame zelo lepa izkušnja, čeprav je bilo animiranje otrok včasih kar naporno. Na taboru je 
bilo 40 udeležencev različnih starosti; od drugega do devetega razreda. Dvakrat zapored sem ostala v 
domu s skupino otrok, ki niso mogli na izlete zaradi žuljev in drugih poškodb. Zaradi različnih starosti 
je bila izbira iger in aktivnosti otežena. Vseeno pa sem ugotovila, da so vsi otroci zelo zainteresirani za 
ustvarjanje. Z velikim veseljem so risali portrete, pisali, barvali in izdelovali zapestice. Zelo so bili 
navdušeni nad izdelovanjem  origami ptičkov. Na koncu smo jih pobarvali in porisali z vzorci in z njimi 
okrasili okolico hiše.  
 
Otroci me niso presenetili le s svojo ustvarjalno žilico ampak tudi z odgovornostjo in zrelostjo, ki so ju 
pokazali med izleti in orientacijskim tekom. Zelo vestno so skrbeli drug za drugega, si pomagali in se 
vzpodbujali. Izkazalo se je, da je bila odločitev, da jih med seboj pomešamo za pohodniške skupine, 
odlična izbira. Otroci so se družili tudi s tistimi, ki jih še niso dobro poznali.  
 
Tabor je za otroke zelo zanimiva, prijetna in poučna izkušnja. Zahteva, da so otroci brez telefonov,  
doprinese k spoznavanju in druženju med otroki. Tako so bolj prisotni pri aktivnostih in manjkrat čutijo 
domotožje. Izkusijo lahko veliko različnih in novih aktivnosti in pridobivajo nove izkušnje. Učili smo se 
orientacijskih veščin, prve pomoči, različnih vozlov za varovanje, plezanje in tudi take za izdelovanje 
zapestnic. Pekli smo hrenovke na tabornem ognju, dvigovali zastavo in vsako jutro vstali zelo zgodaj za 
jutranjo telovadbo. Otroci so zelo vestno in disciplinirano pospravljali svoje sobe.  
 
Upam, da bom na naslednjih taborih ponovno srečevala te otroke in seveda tudi zmeraj nove. Zdi se 
mi, da je tabor lepa izkušnja in za otroke tudi dober začetek počitnic. Prav tako je udeležba pomembna 
tudi zame, ker se učim dela z otroki. Preko udeležbe spoznam različne aktivnosti in pridobim nove 
veščine za svoje delo. 
 
Zapisala Ajda Gostinčar 
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NAŠI MLADI PLANINCI 
 

• Bohl Tjaša 

• Brantuša Jure 

• Gaube Lia  

• Glazer Šala Ema 

• Godec Vanesa 

• Grab Ilija Bogdan  

• Hauptman Gašper 

• Horvat Mark 

• Jevšenak Aneja 

• Jevšenak Katja 

• Jovanović Maruša 

• Koletnik Gala 

• Koletnik Zala 

• Kožul Kalina  

• Krempl Anja  

• Križe Tjaš  

• Lovrec Angelina  

• Lubej Eva 

• Majer Miha  

• Mandl Navenka 

• Marinič Eva  

• Miuc Zelko Lana  

• Moller Maria  

• Obal Žiga  

• Pribožič Zoja 

• Purgaj Saška  

• Pustavrh Režman Aljaž  

• Repič Oskar 

• Skok Julija  

• Šivec David 

• Štefkovič Horvat Teo 

• Ušen Ela 

• Ušen Izak 

• Ušen Urban 

• Visočnik Fras Filip  

• Visočnik Fras Valentina  

• Vrabič Matic  

• Vrabič Nina  

• Zupanič Tilen  

• Žist Sofija 
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PLANINSKE SKUPINE 
 

RUMENO-ZELENI (vodnik Miloš) 

• Nevenka (pomočnica) 

• Filip 

• Sofija 

• Nina 

• Oskar 

• Valentina 

• Saška 
 
RDEČE MODRI (vodnica Špela) 

• Jure (pomočnik) 

• Kalina 

• Eva 

• Lia 

• Katja 

• Angelina 

• Izak 
 
MODRO-BELI (vodnica Ajda) 

• Teo (pomočnik) 

• Vanesa 

• Tilen 

• Bogdan 

• Maruša 

• Anja 
 

RUMENO-MODRI (vodnica Bojana) 

• Žiga (pomočnik) 

• Aneja 

• Eva 

• Marija 

• Gala 

• Julija 

• Zoja 

• Pia 😊 
 
RUMENO-RDEČI (vodnik Miran) 

• Lana (pomočnica) 

• Tjaša 

• Matic 

• Ema 

• Mark 

• Urban 

• Miha 
 
RDEČE-BELI (vodnik Aljaž) 

• Ela (pomočnica) 

• Zala 

• Tjaš 

• David 

• Aljaž 

• Gašper 
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ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE 
 
Orientacijsko tekmovanje smo izvedli v okolici naše kmetije. Prva točka (start in cilj) je bila pri kmetiji, 
nato pa so morali otroci po prejetem podatku o azimutu določiti smer, po kateri bodo prispeli do druge 
točke, pri gozdni igralnici. Tam so jih čakala zanimiva vprašanja o planinstvu. Nato jih je pot vodila do 
ribnika, kjer jih je čakalo preverjanje znanja prve pomoči. Na četrti točki, pri teniškem igrišču, so morali 
učitelju Milošu pokazati veščine vozlov. Vse pravilne odgovore in najhitrejši čas je dosegla 
skupina Rumeno-rdečih. Še enkrat čestitke! 
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DOGAJANJE PO DNEVIH 
 
1.dan, sobota 29.6. 
 
Odrasli opis dneva: 
Prvi dan je vedno najtežji dan. Čeprav letos joka in stoka ob začasni ločitvi od staršev ni bilo. Otroci so 
se na avtobusu veselo spoznavali in igrali igre. Od prihodu na idilično Kmetijo Zgornji Zavratnik nam je 
gospodarica razložila hišna pravila in kar hitro so se otroci odpravili v svoje sobe. Nato je sledilo zelo 
okusno kosilo in takoj smo spoznali, da lačni ta teden zagotovo ne bomo. Po ureditvi sob je sledilo 
spoznavanje igrišča ter igral v okolici doma. Kar hitro je minil ta čas in že je sledila večerja. Pred njo so 
otroci dobili navodila, da imamo kot vsako leto tudi letos dnevno ocenjevanje sob. Po večerji smo odšli 
na kratek sprehod po okolici doma ter se do mraka zadržali v gozdni učilnici oz kar bolj igralnici. Fantje 
proti dekletom pri dvigu na drogu ter šprintu med količki. 
 
Otroški opis dneva: 
Ob 10:00 smo se zbrali pred Ledno Dvorano in se nekaj minut kasneje z avtobusom odpeljali na 
Turistično kmetijo Zgornji Zavratnik pod Raduho. Nato smo imeli krajši pogovor z vodniki in se kasneje 
odpravili v sobe odpakirat. Po odličnem kosilu smo se odpravili na igrišče, kjer smo se družili in 
spoznavali. Nato je sledila večerja. Po večerji smo odšli na krajši sprehod v gozd. Zvečer smo se tudi 
posladkali s torto in naši slavljenki zapeli za rojstni dan. Zapisali: Lana in Nevenka 
 

 

Dekleta pri ustvarjalnih delavnicah 
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Fantje seveda pri košarki in nogometu 

 

 

''Klop nadzornega učitelja'', ki pa so jo mladi planinci z veseljem uporabljali 
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Tudi učitelji znamo pokazati, da še nismo za staro šaro 

 

2.dan, nedelja 30.6. 

Odrasli opis dneva: 
Drugi dan in že prvi pohod. Včeraj smo se že razdelili v planinske skupine, saj smo želeli otroke 
malenkost pomešati (manjše in večje, dekleta in fante). Sledil je obvezen zbor pri dvigu zastave in petje 
Kekčeve pesmi. Nato pa na avtobus in proti Kranjskemu Raku. Tam je sonce že močno pripekalo, zato 
sta bili krema proti soncu in kapa obvezni. Sprva nas je pot vodila skozi gozd, nato malenkost po 
makadamski cesti, zadnji del poti pa ponovno skozi gozd. Tako smo prispeli na Govško planino, kjer 
smo se malenkost odpočili, nato pa nadaljevali po idiličnih travnikih do Domžalskega doma na Mali 
Planini. Tukaj sta sledila daljša malica in igranje na igralih. Nekateri starejši so se odločili, da se 
odpravijo še na vrh Velike Planine in v hitrem tempu smo slednjega kmalu dosegli. Nato pa ponoven 
zbor pri Domžalskem domu in varna vrnitev do kamnoloma, kjer nas je že pričakal avtobus. Po vrnitvi 
na kmetijo je sledil prosti čas in brezskrbno igranje v okolici doma. 
 
Otroški opis dneva: 
Šli smo na Malo Planino. Tisti ki so želeli, so šli tudi na Veliko Planino. Prijatelju Aljažu se je ponesrečilo, 
da je padel v kravji iztrebek. Tisti, ki so hoteli, so igrali poker. Zapisala: Matic in Gašper 
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Vsako jutro je bil čas za dvig društvene zastave in petje Kekčeve pesmi 

 

S poti na Malo in Veliko Planino 
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Pri Domžalskem domu je bil daljši počitek ter zaslužena malica iz nahrbtnika 

 

Nekateri so se pospeli na vrh Velike Planine, Gradišče 1.666m 
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Uživanje v idiličnem okolju 

 

3.dan, ponedeljek 1.7. 

Odrasli opis dneva: 
Zaradi slabe vremenske napovedi za torek smo morali najdaljši izlet izvesti že v ponedeljek. Žal so 
nekateri bili primorani ostati doma zaradi žuljev, ki bi lahko povzročali samo še dodatne skrbi na 
takšnem pohodu. Preostali smo se razdelili v dve večji skupini. Starejši so z Milošem in Miranom v 
hitrem tempu odšli proti Planinskemu stanu pod Utami, mlajši pa s Špelo, Bojano in Aljažem na 
Strelovec. Obe skupini sta uspešno dosegli svoja cilja, nato pa je sledil dolg spust proti Koči na Klemenči 
Jami. Tam je sledilo zasluženo kosilo in še bolj zaslužen počitek. Vsi otroci so se resnično izkazali, saj je 
bil pohod v takšni vročini kar naporen. S koče smo se nato spustili proti Logarski dolini, vmes smo celo 
prehodili pravi jamski rov, skozi katerega so nekoč spravljali les v dolino. Po vrnitvi nazaj na kmetijo 
smo učitelji mislili, da so tokrat otroci pa res brez moči, vendar iger ni bilo konca. Pravi asi. Zvečer se je 
obetala jasna in topla noč, zato so se nekateri odločili, da prespijo kar zunaj v spalkah. Pa da ne boste 
mislili da so to bili starejši, tisti ta najmlajši so prespali zunaj. 
 
Otroški opis dneva: 
Danes, 1.7.2019, smo hodili dolgo in zelo strmo. Razdelili smo se v dve skupini, s tem da je nekaj punc 
ostalo doma zaradi žuljev. Najbolj bom imeli v mislih, ko je Miloš rekel, naj pazimo na steklenice, ker 
lahko hitro padejo dol. Ni minilo tri minute, že je ena steklenica padla v izgubo. Spomnim se tudi bivaka 
pod Utami. Ko smo hodili, me je začenjalo biti malo strah, ampak ko smo prišli iz sprehoda, sem bila 
ponosna na sebe, ker sem veliko prehodila. Zapisala: Angelina 
 
Bili smo doma in igrali igre. Zapisala: Ema 
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Ta dan smo se razdelili v dve skupini, starejši so se povzpeli daleč v gore. A tisti ki so imeli žulje, so ostali 
v domu. Naša skupina (mlajši) smo odšli na vrh Strelovec. Na začetku smo se kar precej vzpenjali… Ko 
smo prišli na vrh, so nas napadali: sonce, ki je lebdelo nad našimi glavami; ščurki, leteli povsod; in 
nekatere je kar spekla kopriva. Nato smo po hribi navzdol lazili do koče. Hodili smo še do Logarske 
doline in tam nas je ravno prav pričakal avtobus. Zapisala: Maruša 
 

 
Mlajši med vzponom na razgledni Strelovec 
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Malenkost starejši prispeli na Planinski stan pod Utami 

 

 
Po kosilu na Koči na Klemenči jami je seveda čas za skupinsko sliko 
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Pot v dolino nas je vodila tudi skozi jamski rov 

Letos nam je le uspelo: spanje v spalkah pod jasnim nebom (slika je nastala zjutraj)  
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4.dan, torek 2.7. 
 
Odrasli opis dneva: 
Kot vsako jutro smo se zbudili ob zvoku zvonca, ki je najavljal telovadbo oz FIS kulturo. Po zajtrku je 
sledilo vsakodnevno pospravljanje in ocenjevanje sob. Današnji dan je bil namenjen relaksaciji po dveh 
pohodniških dnevih. Razdelili smo se v skupine in imeli delavnice s planinsko tematiko: Aljaž je imel 
orientacijo, Ajda ustvarjalne delavnice, Špela prvo pomoč, Miloš in Miran vozle ter varovanje, Bojana 
pa meditacijo in sproščanje. Po kosilu so se izpolnile napovedi vremenoslovcev in nas je zajelo deževje. 
Tako smo se odločili za ogled filma Gremo mi po svoje ter si ogledali slike iz prvih treh dni. Smeha 
seveda ni manjkalo. Današnji dan smo v glavnem izkoristili za uživanje na kmetiji. 
 
Otroški opis dneva: 
Prespali smo zunaj pod milim nebom. Zjutraj smo se zbudili in šli na telovadbo, po telovadbi smo 
imeli dober zajtrk. Ob koncu zajtrka smo se oblekli in šli ven. Zunaj smo se igrali odbojko (strehomet), 
nogomet in ciljanje. Čez pol ure smo se razdelili v skupine. Imeli smo 6 skupin. Prva skupina se je 
sproščala, druga učila vozle, tretja skupina je imela prvo pomoč, četrta ustvarjali kotiček, peta vozle 
za plezanje in zadnja skupina orientacijo. Zvečer smo se odpravili v gledališče in si pogledali slike s 
pohodov. Zapisali: Eva in Anja 

 

 

Delavnica prve pomoči 
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Mojstra vozlov 

Idilično okolje za ustvarjanje 
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Učenje vozlov 

 

5.dan, sreda 3.7. 

 
Odrasli opis dneva: 
Ponovno je sledil dan za pohod. Za popoldan so vremenoslovci napovedovali plohe in nevihte, zato 
smo se odločili za krajši pohod oz bolj sprehod po Robanovem kotu. Pohoda so se lahko udeležili čisto 
vsi, saj so lahko obuli kar teniske in žulji niso bili problem. Avtobus nas je odložil na začetku doline, 
nato pa smo se strumno in veselo podali do Robanove planine. Tam smo občudovali okoliške vrhove 
in se čudili, kje vse smo bili v ponedeljek (Strelovec in Planinski stan pod Utami). Okoli nas so se pasle 
kravice, med potjo pa nas je učiteljica Špela naučila piskanja na pojočo travico. Po vrnitvi domov nas je 
čakalo zasluženo kosilo, nato pa ponovno igre z žogo in ustvarjalne delavnice. Vendar kaj kmalu je začel 
padati dež. Slednji otrok ni zmotil, zato so se brezskrbno igrali dalje. Nato je začel padati še močnejši 
dež in že so si nekatere punce oblekle pelerine. Na koncu pa je začela padati še manjša toča…in igre je 
bilo takoj konec, vsi v sobe, pod topel tuš in se preobleci. 
 
Otroški opis dneva: 
Torej, dan se je začel ko je zazvonil zvonec. Mi smo se zbujali počasi, vendar še vedno pravočasno za 
telovadbo. Potem smo zajtrkovali in se pripravili na pohod. Pohod je bil zelo kratek, vendar nič manj 
zabaven. Ko smo prišli nazaj v dom, smo imeli kosilo in kratek počitek. Nato smo odšli odigrat par rund 
pokra, še potem pa smo igrali odbojko in se imeli fajn. Potem je začel padati dež, vendar smo se še 
vedno igrali. Ko je začela padati toča, je udaril Aljažev instinkt in smo morali iti v sobe. Zapisala: Jure in 
Teo 
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Najboljša pijača je naravna voda iz neokrnjene narave 

Pri 
Na Robanovi planini 
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Premagovanje pašnih ovir 

Pogumni fantje v dežju 
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Pametne punce v dežju 

 

6.dan, četrtek 4.7. 

 
Odrasli opis dneva: 
Današnji dan je bil predviden brez pohoda, saj nas je čakal naslednji dan vzpon na Okrešelj. Po obvezni 
jutranji telovadbi smo pospravili sobe ter nestrpno pričakovali rezultate. Tudi učitelji so se odločili za 
sodelovanje v tekmovanju, vendar so oni tekmovali bolj med seboj kot z otroki. Nato je sledil še drugi 
del delavnic. Vse skupine so se poučile o orientaciji, prvi pomoči, varovanju ter vozlih. Ker so bile teme 
zelo zahtevne, smo organizirali tudi delavnico sproščanja. Otroci so se dobro pripravili na orientacijsko 
tekmovanje. Teoretični del so opravile vse skupine z odliko, o zmagovalcu je tako odločal najhitrejši 
čas. Pa saj konec koncev ni pomembno zmagati, pomembno je sodelovati. Preostanek dneva smo 
izkoristili še za različne igre, ustvarjalne delavnice in ogled filma. 
 
Otroški opis dneva: 
Zjutraj smo se vsi zbudili, nekateri hitreje, nekateri pozneje. Nato smo odšli na jutranjo telovadbo. Po 
telovadbi smo odšli na obilen in dober zajtrk. Vsi smo stekli v svoje sobe in pospravili, ker smo vsi 
hoteli imeti čim lepše sobe za ocenjevanje. Počakali smo, da bo zazvonil zvonec in nam oznanil, da 
lahko gremo ven. Zunaj smo končali delavnice za orientacijo. Komaj smo že čakali na kosilo, ker je bilo 
najboljše. Po kosilu smo imeli orientacijo. Vsi smo se odlično odrezali, zato smo bili ponosni drug na 
drugega. In zdaj čakamo na film Pojdi z menoj. Zapisale: Julija, Zala, Kalina, Gala, Sofija, Eva 
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Jutranji dvig zastave 

Iskanje naslednje točke med orientacijskem tekmovanju 
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Vprašanja niso bila lahka, vendar napačnih odgovorov praktično ni bilo 

Tako se pravilno določi azimut  
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7.dan, petek 5.7. 
 
Odrasli opis dneva: 
Predzadnji dan je sledil že težko pričakovani pohod. Namesto Raduhe smo učitelji določili, da gremo 
na lažji Okrešelj. Avtobus nas je odpeljal do parkirišča pod slapom Rinka, do katerega smo se zelo hitro 
povzpeli. Na njegov bližnji ogled smo se odločili ob vrnitvi nazaj. Tako nas je pot navkreber vodila cik-
cak ob slapu, vse dokler nismo prišli nad njega. Nato pa malo hoje po stopnicah in poplezavanja po 
skalah ter že smo bili pri izviru Savinje. Danes so otroci res pogumno in hitro hodili, zato smo do kosila 
na Okrešlju imeli še dovolj časa za obisk spominskega obeležja ponesrečenim gorskim reševalcem. Po 
kosilu in nakupu vseh sladkih in slanih zalog v koči, je sledil varen sestop v dolino. Po vrnitvi na kmetijo 
je bil čas za še zadnji dve pričakovani dejavnosti: prvo so otroci pripravili taborni ogenj, na katerem 
smo si za večerjo pekli hrenovke, jabolka in kruh. Nato pa je sledil standardni zaključek tabora, tokrat 
pod imenom ZAVRATNIK IMA TALENT. Čeprav niso vsi sodelovali, smo občudovali odlične pevske in 
plesne nastope, za konec pa celo odbojkarsko tekmo pod žarometi. Pa saj ni pomembno kdo je zmagal, 
važno je da smo uživali zadnji večer na polno. 
 
Otroški opis dneva: 
Jutro se je začelo vsaj zame prehitro. Zjutraj se mi res ni dalo iti na fis kulturo. Po zajtrku smo odšli na 
Okrešelj. Pot se mi je zdela zelo hitra. Na vrhu smo imeli za kosilo makaron flajš. Potem smo prišli v 
dom, kjer so vsi odhiteli na vaje za nocojšnji ZAVRATNIK MA TALENT. Pred tekmovanjem smo pa še 
na ognju pekli hrenovke, jabolka in kruh. Zapisal: David 
 

 
Pred mogočno Rinko 
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Seveda obvezna pavza pri izviru Savinje 

 

 

Pod mogočnimi vršaci nad Okrešljem 
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Mi na Okrešlju, zadaj pa mogočni Planjava in Ojstrica 

Varen spust po zavarovani poti 
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Peka hrenovk in jabolk na ognju je nepogrešljiv del tabora… 

 

 

… kot tudi zadnji zabavni večer, tokrat pod imenom ZAVRATNIK IMA TALENT (slika zmagovalne ekipe)  



29 

 

8.dan, sobota 6.7. 
 
Odrasli opis dneva: 
Žal tako kot vselej, je vsega lepega enkrat konec. In tako je prišel dan za odhod. Danes smo zjutraj lahko 
spali malenkost dlje in tudi telovadba je odpadla. Po zajtrku je sledilo pakiranje in priprava za odhod. 
Avtobus je prispel na kmetijo kar prehitro, zato je moram naredili manjši premor, ki so ga otroci 
izkoristili še za zadnje igre z žogo ter igranje na igralih. Malo po 10h pa smo naposled le zložili naše 
potovalke in kovčke v avtobus ter se veseli in polni novih spominov odpeljali nazaj domov v Maribor. 
Tam so nas starši že nestrpno pričakovali. 
 
Na letošnjem taboru smo se družili z izjemno skupino otrok, vzgojenih v planinskem duhu. Skupaj smo 
preživeli čudovit začetek počitnic, izvedli kar štiri planinske ture ter se naučili marsikaj novega. 
Turistična kmetija Zgornji Zavratnik nam je nudila toplo zavetje in odlično kulinariko. Verjamemo da se 
vidimo ponovno naslednje leto. 
 
Spoštovani starši, lahko ste zelo ponosni na svoje otroke. 
 
Zapisali: vodniki Aljaž, Miloš, Miran, Špela, Bojana in Ajda 
 

 
Še ena gasilska 
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OTROŠKA DOMIŠLJIJA NE POZNA MEJA 
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ZA KONEC 
 
Pravijo da slika pove več kot tisoč besed, zato prepuščamo za konec oris celotnega dogajanja in 
dogodivščin na taboru sledeči sliki: 
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ZAHVALA 
 

• Posebna zahvala Turistični kmetiji Zgornji Zavratnik in gospe Simoni, ki nam je nudila varno 
zavetje ter nas razvajala z odlično kulinariko. 

 

• Posebna zahvala gospodu vozniku, ki nas je varno pripeljal na vse želene destinacije. 
 

• Posebna zahvala tajnici društva Tatjani, za pomoč pri vseh birokratskih delih pred in po 
taboru. 
 

• Posebna zahvala Boštjanu za dnevno objavljanje naših prispevkov na društveni spletni strani. 
 

• Posebna zahvala društvu, da nas podpira pri tako velikem projektu kot je planinski tabor. 
 

• Posebna zahvala vodnikom in učiteljem za pomoč in čudovito preživet teden. 
 

• Posebna zahvala vsem udeležencem, upam da ste z nami preživeli lep planinski teden. 
 
 


