
 

TABOR KAMNIŠKA BISTRICA 2003 
 
Pozdravljeni! 
 
Pred vami je Rukzak, glasilo Mladinskega 
odseka Planinskega društva Žalec. Uživajte ob 
branju, obujajte spomine na letošnji tabor, ki 
smo ga preživeli v objemu gora v Kamniški 
Bistrici. Če pa niste bili z nami, pa preko naših 
vtisov ugotovite, kako smo se imeli. 
 

 
 
 
VTISI 
 
Nad 1000 m ni greha, nad 1500 m je greh, če ne! 
 
Nič, pa pika! Nič ne obstaja. 
 
Sonček = rdeča lička 
 
Zakaj na Skuto? Raje bi mleko! 
 
Ko misliš, da ne zmoreš več, si ravno na polovici 
poti, ki si jo sposoben prehoditi.  
 
Čeprou je za vse treba gnar, še vedn lahk greš v 
gošo pa si iz smreke spleteš eno kiklo… 
 
 
PLANIKA 
 
Ka bi jo odtrgu, 
Ka bi jo odtrgu…. 
Kamorkoli grem, odtrgat je ne smem… 
 
NORO! Batina zraven batine! Krst! 

 
 
 
 
Vodstvo je zahrbtno; ne pustijo, da bi se z 
Drvarjem sama polila… 
 
Ogenj, kitara, dobri komadi, noč, zvezde…To je 
življenje! 
 
Še enkrat noro! 
 
Staaaari! Intonacija….Ss Šš cmok tlesk aa 
 
Bila sva mokra, bila sva tepena in to je to – krst 
novih vodnikov. 
 

 
  
NOVOPEČENA VODNIKA 
 
Za energijo so odlične mini slive brez koščic… 
 
Tu imamo naravne talente za mukanje, riganje in 
nakladanje… 
 
Preliva se življenje… 
  V biserni vodi… 
     Na jasnem nebu… 
        Ob strmi steni…. 
           V gorečem ognju… 
             Po mojih žilah…. 
 Preliva se življenje. Začuti ga! 
 
V taboru je bilo ful noro. Samo škoda, ker se je že 
končal. Tistemu, ki je vodja teh taborov: Drugič 
naj trajajo cel mesec! 
 
 
 
 



DNEVNIKI DEŽURNIH EKIP 
 
 
Sobota, 2.9.2003 
 
Dežurni: Črt Birsa, Jaša Koceli, Grega Birsa, Ana 
Rijavec, Nejc Balažič, Denis Kragl,  Jasna 
Cehner, Jernej Jerin 
 
OPRAVILA 

− pomivanje posode 2x 
− zbiranje lesa za ogenj 
− brisanje miz 
− skrb za skodelice 

 
Bilo je sončno z 31 velikimi in več lokalnimi oblaki. 
Nejc B. je z ekipo sodelavcev in strokovnjakov 
podrl 3 smreke in ranil nekaj gozdnih plodov. 
Dežurna ekipa ni skrivala poželenja po 
odstranjevanju ostankov hrane in drugih živilskih 
substanc, potrebnih za življenje.  
 
Pomivanje posode 
malo je iz mode. 
Potreben za obstoj 
je pomivalni stroj. 
Zakaj ga tukaj ni, 
sprašujemo se mi. 
Sekira seka veje, 
da nam ogenj srček greje.                                               
 
(Celotna dežurna ekipa.) 
 
 
Nedelja, 3.9.2003 
 
Dežurni: Matija Rojnik, Miša Murgelj, Jan 
Simončič, Sara Križnik, Marko Intihar, Jerneja 
Jelen, Jaka Ožir, Tjaša Žohar 
 

− pomivali smo 
− pomivali smo 
− Nina nam je pomagala 
− pomivali smo  
− pomivali smo 
− Lucija nas je zafrknila 
− pomivali smo 
− pomivali smo 
− Katja nam je pomagala 
− pomivali smo 
− pomivali smo 
− končno smo končali. 

 
(Matija) 
 
 
Ponedeljek, 4.8.2003  
 
Dežurni: Vasja Kolšek, Žiga Birsa, Domen Meža, 
Tina Žnidar, Gregor Jerin, Katra Petriček, Martin 

Smrkolj, Tadej Vidmajer, Petra Žohar, Sara 
Zupanc.  
 

       Vasja 

       Sara 

      I  
 

     taDej 

 domEn 

        Žiga 

      U 
  KatRa 

martiN 

       tIna 
  
+ Gregor in Petra 
 

− pomivanje posode 3x +šalice ( polenta in 
puding – neznosno!) 

− brisanje posode in čiščenje miz 
− priprava zajtrka 

 
Delo smo si porazdelili zelo enakovredno, razen 
mlajši udeleženci so bolj počivali. Vasja je dobro 
organiziral našo skupino in tako je vse steklo v 
pravi smeri. Še posebej pri večernem pomivanju 
smo se prijetno družili, kljub temu, da smo morali 
polento praskati iz krožnikov. Hvala tudi kuharici 
Nevenki za pomoč!           
                                                                                             
( celotna dežurna ekipa) 
 
 
Torek, 5.8.2003  
 
Dežurni: Lucija Bratina, Nina Caglič, Sandi 
Križnik, Ajda Koceli, Aleš Petrin, Črt Ferant, Luka 
Brinovec, Mario Stubičar 
 
Vstali smo ob 4.45, pripravili zajtrk in po zajtrku 
odšli na turo. Nina C. in Aleš P. sta ostala doma 
(odšla sta na najmanjšo turo), zato sta po zajtrku 
pomila vso posodo! Po kosilu nam je pomagala 
Helena, ker gre danes domov in ker je v petek ne 
bo, ostali pa smo pomagali vsak po svojih močeh: 
brisali smo mize, posodo, splakovali in pomivali, 
pobirali papirčke, oskrbeli WC-je s toaletnim 
papirjem. Po večerji sta Sandi K. in Nina C. 
samoiniciativno začela pomivati posodo, ostali pa 
smo postorili preostale zadolžitve. Pohvalila bi vso 
svojo skupino, ki se je zelo izkazala s pridnostjo in 
samoiniciativnostjo. 
                                                                                                                         
(Lucija) 
 
 
 



Sreda, 6.8.2003  
 
Dežurni: Nina Maček, Katarina Aškerc, Jernej 
Turnšek, Andrej Jagar, Sergeja Cehner, Marko 
Petriček, Eva Posedel 
 
       
S - smeh / sonce / sladoled / salama 
R – ravsanje v bazenu / rugbi 
E – epidemija kopanja 
D – dež / dežurni (zgoraj našteti) 
A – anarhija v bazenu / absolutna prevlada 
       mlajših nad vodniki 
 
Palačinke, palačinke, palačinke, palačinke, 
palačinke, palačinke… 
One palačinka, two palačinkas, three palačinkas, 
four, 
Five palačinkas, six palačinkas, seven anymore. 
Pa vzamem to palačinko… 
Pa pojem to palačinko… 
Pa prebavim to palačinko… 
Pa vzamem še eno palačinko… 
Pa pojem to palačinko………………….. 
 
Naša ekipa:  
Je imela najboljšega peka palačink – Jerneja. 
Najboljšo pomivačico posode – Katarino. 
Najboljšo splahnjevačico – Sergejo. 
Najboljšo brisačico posode – Evo. 
Najboljšega brisalca miz – Marka. 
Najbolj prizadevnega za izogibanje delu – 
Andreja. 
Ter najbolj zagreto ukazovalko – Nino.  
                                        
 (celotna dežurna ekipa) 
 

 
KOPANJE V KAMNIKU 
 
Četrtek, 7.8.2003  
 
Dežurni: Matjaž Žohar, Nejc Šporin, Tomaž Jagar, 
Martin Praprotnik, Tomaž Velečič, Goran Zimšek, 
Polona Antloga, Gregor Turnšek. 
 
Kazensko dežurni: 
ZJUTRAJ: Ajda Koceli, Miša Murgelj, Eva 
Posedel, Tina Žnidar.  
Razlog: preglasne prezgodaj. 

ZVEČER: Cehner Matej, Cehner Jasna, Jagar 
Tomaž, Denis Kragl, Eva Posedel, Mario Stubičar, 
Nejc Šporin (ekipa Bucke).  
Razlog: zadnje mesto na Igrah brez meja. 
 
Skupina, ki je odšla na Korošico, je vstala ob 
5.30. Predviden odhod ob 6.00 se je zavlekel na 
6.20 s tako glasnostjo, da je prebudila cel tabor. 
Ostali so se zbudili ob 8.00. Zajtrk, priprava na 
turo ter odhod. Pot je potekala po dolini Kamniške 
Bistrice. Na poti so nas pri ogledu soteske 
Predoselj napadle ose. Napad je minil z nekaj 
piki, a brez hudih posledic. Povratek v tabor je bil 
ob 14.35. Za kosilo so bile polnjene paprike. Po 
kosilu je bil počitek in igre brez meja. 
»Najuspešnejša« ekipa Bucke pomaga zvečer 
dežurni ekipi pri pomivanju posode. Za večerjo so 
bile spet polnjene paprike – številni ne preveč 
veseli obrazi. Nato je poteklo čiščenje poseke za 
našimi »drvarji« za kres in nato še drug del 
večerje – narezek. No, tokrat bolj veseli obrazi. 
Zvečer pa kres in tekmovanje – bom videl v čem – 
grem namreč k ognju. 
                                                                                                                      
(Biba) 
 
 
Petek, 2.1.2030 – ni pomota, tak je bil datum na 
gondoli 
 
Dežurni: Alenka Kobal, Matej Cehner, Matjaž 
Cehner, Andrej Žohar, Anja Brinovec, Luka Lindič, 
Žunko Helena, Žunko Rok.  
 
Z dežurstvom smo imeli srečo: vstali smo šele ob 
7.45, počasi pripravili zajtrk (beri: dali čokolino na 
pult). Da se čokolino ne bi preveč zasušil, smo šli 
hitro oprati posodo, potem pa smo se v miru 
pripravili na odhod na Veliko planino. Lindič je bil 
sicer na pohodu na Korošici, a smo se ostali 
dobro organizirali. Zaradi piknika na Kisovcu je 
bilo prihranjeno pomivanje posode po kosilu. Še 
ena sreča. Zvečer se nas je usmilila še Mira s 
sendviči, zato smo morali pomiti le šalice za čaj. 
Tako smo lahko začeli uživati v zadnjem večeru, 
ki se je prevesil v dolgo, super noč, ki bi jo bilo 
škoda prespati… 
                                                                                                                             
(Alenka) 
 
 
 
OCENJEVANJE ŠOTOROV  
 
Letos smo ocenjevali šotore (pospravljanje, 
predstavitvene točke, priprava ognja, sodelovanje 
na tekmovanju). Prebivalci najbolj umazanega 
šotora pa so imeli to čast, da so zadnji dan lahko 
čistili stranišča… 
 
 



ŠOTOR TOČKE 

BOLHE (Tina, Miša, Ajda, Ana, Eva) 46 

ČRNE VDOVE (Sara, Anja, Sergeja, Jasna) 45 

NATI (Lidija, Nejc, Jan, Martin, Grega) 41 

ORLOVO GNEZDO (Biba, Andrej, Tjaša, 

Petra)  

40 

MINUS TOČKE (Mario, Tini, Aleš, Jaka, 

Domen, Denis, Črt, Luka, Tadej, Rok, 

Helena, Jerneja, Mira, Klaus, Ciril) 

38,5 

VRAŽJA DEKLETA (Katja, Lucija, Alenka, 

Tanja) 

38 

V.O.S.U. (Tomaž, Andrej, Matej, Matjaž) 36 

RADIOAKTIVNI KRIPLJI (Grega, Jernej, 

Nejc, Jernej, Grega) 

33 

8 (Žiga, Črt, Katarina, Jaša, Katra, Goran, 

Sara, Marko) 

32 

IN ŠTAJL (Luka, Matija, Nina, Nina) 31 

AZIL (Sandi, Luka, Polona, Tomaž, Marko) 22 

 

 
ZMAGOVALNI ŠOTOR 
 
 
IGRE BREZ MEJA  
 
Tarzanov skok 
Bonbončkanje z žličkam 
Tekma z oblačenjem 
Vrsta z imeni 
Poštar 
 
 
REZULTATI 
 
1.mesto: ekipa 10 MILIONOV EUROV ( Matjaž, 
Črt, Andrej, Sara, Aleš, Tina). Doseženih 9 točk. 
Nagrada… 
2. in 3. mesto: ekipi ŠTIRICE (Marko, Jernej, 
Ajda, Jaka, Tini, Jan) in BOBRI (Nejc, Luka, 
Sergeja, Grega, Miša, Tadej, Andrej) Doseženih 8 
točk. 

4. mesto: ekipa BUCKE ( Matej, Jasna, Tomaž, 
Denis, Eva, Mario, Nejc). Doseženih 7 točk. 
Kazen: pomivanje posode. 
 

 
MI SMO BILI BOLJŠI… 
 
 
TEKMOVANJE V MUKANJU  
 
Mnogo planincev je izkazalo svoje mukaške 
sposobnosti na tekmovanju v mukanju. 
Tekmovalci so morali mukati običajno, zaljubljeno, 
navijaško in v prostem stilu. Svoje »kravje 
sposobnosti« je najbolje pokazala Sara in 
verjemite; krave na veliki planini bi začutile hudo 
konkurenco… 
 
 
 

TEKMOVALEC  
 

OBIČAJNO 
 

ZALJUBLJENO  
 

NAVIJAŠKO  
 

FREE 

STYLE 

 

SKUPAJ  

Sara 7 7 10 8 32 

Miša 7 8 9 6 29 

Mario 6 6 9 7 28 

Nejc 5 7 8 6 27 

Eva 6 7 8 6 27 

Jan 5 7 7 7 26 

Anja 6 8 6 6 26 

Sergeja 6 6 5 5 22 

 

 
MU MU MU MU MU MU MU 
 
 
TEKMOVANJE V RIGANJU  
 
V četrtek, 7.8.2003 je potekalo tekmovanje  v 
riganju. Komisija je ocenjevala glas, umetniški 



vtis, dolžino in hitrost rigca. Konkurenca je bila 
huda, tekmovalno vzdušje pa zelo napeto. Z 
maksimalno osvojenimi točkami je zmagal Jaka, 
ki si je prisvojil nagrado Zlati pujs. 
 

TEKMOVALEC OCENA 

Jaka 10 

Sara 9 

Žiga 8 

Mario 7 

Jan 7 

Nejc 6 

Sergeja 6 

Luka 5 

  
 
 
TEKMOVANJE V NAKLADANJU  
 
Zmagovalna nakladalna zgodbica: Nekega jutra 
se stonoga zbudi, stopi v predsobo, kjer se obuje. 
Pa si da čevelj na desno prvo nogo in na levo 
prvo nogo, na desno drugo nogo in na levo drugo 
nogo, na desno tretjo nogo in na levo tretjo nogo, 
na desno četrto nogo in na levo četrto nogo, na 
desno peto nogo in na levo peto nogo, na desno 
šesto nogo in na levo šesto nogo….  Joj, nehaj 
že!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 

TEKMOVALEC TOČKE 

Biba 9 

Nevenka 8,5 

Miša 8 

Jan 7 

Sara 7 

Nejc 6 

Anja 6 

Eva 6 

Mario 5 

Jaka 4 

Andrej 4 

 
 
 
GOVORNI LOPAR 
 
Kaj mi je bilo v taboru najbolj všeč, oziroma, kaj 
mi je bilo najmanj všeč: 

� Všeč mi je bil bazen 
� Veliko prostega časa 
� Nova prijateljstva in okrepitev starih 
� Da so prišli očistiti WC 

� Družabni večeri v taboru 
� Odbojka in prosti čas 
� Lepo vreme 
� Zapestnica, ki mi jo je dala Sara 
� Veliko druženja, prijateljev; stvari, ki jih 

vsak dan ne moremo delati 
� Dobra družba 
� Maline in lepo vreme (še posebej na 

bazenu) 
� Učinkovita in koristna jutranja telovadba 

ter iskreni prijatelji 
� Odklop za en teden in uživanje s prijatelji 
� Vstajanje ob 8.00 
� Badminton  
� Vse: hribi, voda, stvari, ki sem jih prvič 

počel, nova velika družina 
� Kopanje 
� Taborni ogenj 
� Gondola 
� Mnogo novih izkušenj ter tura na 

Grintavec 
� Dvodnevna tura z malinami 
� Vse mi je bilo všeč 
� Šotori in prebivalci v njem ( ponoči sem 

se lahko stisnil k Poloni) 
� Vodstvo tabora in vsi udeleženci ter to, da 

ni bilo prevladovanja 
� Vzdušje v taboru 
� Lepo vreme in mlado vodstvo 
� Ni stvari, ki mi ne bi bila všeč 
� Hvala usodi za nočno nebo  
� Da nisem bil šef tabora 
� Občutek sodelovanja 
� Nove izkušnje in veliko pozitivne energije 
� Da sem bil prvič vodnik 
� Da sem lahko hodil s starejšo skupino 
� Najlepše v taboru so te minute, v katerih 

je vsak povedal, kaj mu je bilo v taboru 
všeč in kaj ne. Glede na odgovore 
ugotavljam, da ste se imeli vsi lepo in da 
smo vodniki dobro opravili naše delo  

 

 
VODSTVO TABORA 
 
 

o Da nismo smeli streljati s fračo 
o Premalo postankov na turah 
o Razpadajoča umivalnica 
o Zgodnje vstajanje 



o Pikanje os 
o Pospravljanje šotorov 
o Vstajanje ob 6.00 
o Hoja v hribe 
o Hoja v hribe po vročini 
o To, da nismo sami smeli na kopanje  
o Preveč iger 
o Telovadba 
o Ture – nujno zlo 
o Zgodnje vstajanje 
o To, da nismo šli tudi nazaj z gondolo 
o Matija, ki me je pohodil zaradi malin 
o Rok, ki je ves čas hodil za Jasno 
o Ježi v šotoru 
o Da tabor traja le 7 dni 
o Kot novopečeni vodnik sem imel manj 

prostega časa  
 
 
SPOROČILA SKRITIM PRIJATELJEM  
 

� Hvala ti za kekse. (Sergeja) 
� Ej S.P. Ti si ful faca. Pa ful si radodaren. 

Hvala.  (Anja) 
� Hvala ti.  (Gregs) 
� Hvala, hvala za Kikije in bobi – ribice.  

(Nina C.). Hvala, ampak prosim ne se 
spufati zaradi mene. 

� Hvala prijatelj. Zlat si. (Helena) 
� Skritemu prijatelju hvala za lepe želje, 

frutabelo in kislico! (Sara) 
� Najlepša hvala za liziko. Mi je ful teknila. 

Pa tudi hvala za bonbone. (Nina M.) 
� Hvala ti skriti prijatelj za roladice in za 

prejšnjič. (Ajda) 
� Najlepša hvala za Mars in bonbone.  

(Eva) 
� Hvala za študentn' futr!  (Katra) 
� Hvala. Drugič pa ni treba nič nositi.  

(Grega)  
� Hvala za frutabelo.  (Grega) 
� Skriti prijatelj! Ti si ful prijazen. Hvala za 

liziko in bonbone.  (Nejc Š.) 
� Hvala za vse!!!!!! Pa ni treba več nosit. 

Res ne.  (Miša) 
� Hvala za verižico. (Luka B.) 
� Hvala za liziko in frutabelo. 

P.S.:Naslednjič malo pohiti.  (Sara K.) 
� Dragi s.p.: čeprav pozno, se ti najlepše 

zahvaljujem za pozornost.   (Biba) 
� Hvala ti za žvečilke.  (Turi) 
� Hvala za čokolado in žvečilke.  (Jan) 

 
 
 
 
 
ČESA SO ME NAUČILE GORE? 
 

− potrpežljivosti 
− zaščite pred soncem 

− zadovoljevanja primarnih potreb 
− da se izplača priti visoko (Jaša) 
− da moraš biti dobre volje in da moraš vse 

obrniti na bolje ter vzeti za pozitivno 
(Grega) 

− da si celota in hkrati samo del nečesa 
velikega in večnega (Lidija) 

− iz doline izgleda gora nepremagljiva. 
Toda po šestih, sedmih ali pa mogoče po 
desetih urah hoje osvojiš vrh. Za dosego 
kakršnegakoli cilja je potrebna 
vztrajnost… 

− Marsikdo ni sposoben priti na vrh. 
Zahvala zdravemu telesu, četudi ni 
idealno… 

 

 
PREMAGOVALI SMO STRME STENE 
 
 
PESEM 
 
V Kamniško Bistr'co smo se pr'pelal 
in ponoč' pozn' zaspal. 
A Eva pridna je bila, 
Hitro je zaspančkala. 
Tino glava je bolela, 
Ker svoj'ga povštra ni imela. 
Miša pa ne bi nič spala, 
Ona bi se kar smejala. 
Ajda, ta se posmehuje, 
Ker načrte v sebi kuje. 



Ana rada 'ma mravljšče, 
Saj jo lutka kdaj obišče. To je bilo za on večer, 
Zdaj pa dajte nam že mir. 
 
(Tina, Miša, Ajda, Ana, Eva   - BOLHE)  
 
 
Pohod na slap Orglice  
 
Mi, mlajši planinci, ki smo šli na slap Orglice, smo 
se imeli zelo lepo. Hodili smo trikrat toliko časa 
kot je bilo uradno napovedano, toda ogledali smo 
si vsak kamen, vsako vejo in stopili v vsako vodo 
na katero smo naleteli. Malico s sladkarijami pa 
smo imeli na vsakem drugem ovinku. Na cilju je 
bilo vode na pretek. Vsi smo se sezuli in si šli 
namakati žulje. Voda je bila ledeno mrzla, toda to 
nas ni čisto nič motilo. Komaj smo si vzeli toliko 
časa, da smo pojedli kos kruha s pašteto. Nazaj 
smo hodili malo hitreje, toda brez počitka s 
sladkarijami ni šlo. Poiskali smo tudi partizansko 
bolnišnico Bela in grob ameriškega pilota, ki je 
umrl v tej bolnišnici. Bilo je zelo lepo. 
                                                                                                               
Helena in Rok 
 
 
Nekdo me je stresal za noge…«Neeee…ne še! 
Prosim! Pusti me spati!« Pogledala sem vodnika 
Matijo, on pa je samo odkimal: »To pa ne bo šlo! 
Vstati bo treba, če sploh hočeš oditi s starejšimi 
na turo!« Zastokala sem: «Saj že grem«, se 
preoblekla in skočila iz šotora. Vsi ostali so še 
spali, jaz pa sem si odšla umiti obraz. Odprla sem 
pipo in voda je začela curljati po mojem obrazu. 
Mrzla voda, speljana iz potoka, me je takoj 
prebudila. Ves tabor je bil v tišini, le nekaj 
starejših »otrok« - seveda že zdavnaj najstnikov 
je rožljalo z opremo za plezanje. Stekla sem po 
svoj že pripravljen nahrbtnik in se usedla v kombi 
z vsemi ostalimi planinci – Jašo, Saro, Črtom, 
Katarino… 
                                                                                                                        
Katra 
 
 
Jutro brez (te čnih) vodnikov  
 
Sicer je čisto v redu, da gremo na izlet zgodaj, a 
vendar ne gre brez vodnikov, ki nas zbudijo ali 
brez mobitelove budilke. 
V taboru nam pač ne dopustijo počasnega, 
umirjenega jutra. Ne da vodniki »težijo« samo ob 
samem bujenju, ampak tudi pri zajtrku, čez 
dopoldan in konec koncev ugotovimo, da ne dajo 
miru cel dan! Kruta je realnost… 
…sedaj pa moje sanje, mogoče iluzije. Iz trdnega 
in lahkega spanja bi me zbudi zvok ptičjega petja, 
ko pa bi odprl oči, bi opazil rajsko kuharico, ki bi 
pekla čokoladne palačinke. Počasi bi zlezel iz 
spalne vreče, odšel do naše izjemne kopalnice in 

se osvežil. Šel bi v jedilnico, kjer bi okusil 
prečudovite palačinke. Po zajtrku bi si odšel umiti 
zobe. 
Ampak vse to je nemogoče… 
                                                                                                                    
Grega 
 
 
Kaj sem se nau čil v in o gorah  
 
Hm…no ja. Prvo kot prvo mislim, da se moraš 
dobro pripraviti na turo, na primer, da malo 
telovadiš (za kondicijo) ali pa da hodiš v hribe. V 
gorah sem se naučil to, da moraš imeti s sabo 
dobro opremo. Voda in hrana sta zelo pomembni, 
saj na dolgih turah postaneš kmalu žejen in kmalu 
tudi lačen, ker ti primanjkuje energije. Pomembne 
so tudi obleke, saj če greš visoko v gore, postane 
hladno. Prva pomoč in tehnična oprema sta zelo 
priporočljivi. Moraš pa imeti tudi voljo in moč, da 
greš v gore. 
 
Mario 
 
 
Oj! Sem tukaj v taboru in uživam v tej 
neskončnosti. Delaš stvari, ki te telesno krepijo. S 
tem, ko se krepiš na nekem področju, pa se 
krepiš kot celota in ne samo telesno. Prečudovito! 
Tukaj smo v našem pravem domu, brez omejitev, 
razen tistih, ki si jih sami naredimo. In prav zaradi 
teh omejitev smo v vsakdanjem življenju tako 
omejeni. Misel, ki sem jo nekoč prebral pravi, da 
je odraščanje opuščanje nekih miselnih vzorcev in 
vračanje k svojim vzorcem, k sebi, k svoji 
primitivnosti, preprostosti, neobremenjenosti in 
popolnosti v dvojnosti. Ja, ta popolnost, ki obstaja 
v dvojnosti (skrajno levo, skrajno desno). Zakaj jo 
iščemo, če pa je pred našim nosom, samo sprejeti 
je nočemo. Sprejmimo vso okolje, vse občutke, 
vse pojave in dogajanja, naša in tuja obnašanja. 
Sprejmimo se! Delajmo, kar nam pade na misel in 
ne iščimo nekih neumnih (seveda takrat najbolj 
pametnih) izgovorov. Ne omejujmo se! Je suis 
comme je suis in tak sem popoln. To sprejeti, pa 
pomeni izziv, priložnost za rast! 
                                                                                                                              
Gogi 
 
 
Ko te gora skoraj premaga, a te ne, ker gora 
samo je; 
ko si skoraj do obupa utrujen, a ne obupaš, 
ko je pot od glave do srca skoraj predolga, da bi 
spregovorilo srce; 
ko si od sramu skoraj izginil, a ne, ker se zemlja 
noče odpreti; 
ko si ves v skoraj, imaš vedno vsaj dve poti, vsaj 
dve možnosti. Stopiš čez skoraj v: 
 



jaz sem neroda, sem sramota za Zemljo in vsi 
vedo, kako nerodna sem, zato bom kar odšla. 
Skrila se bom v svojo lupino, v samoti izjokala 
svojo bolečino in ko bom spet stopila med ljudi, 
nihče ne bo vedel, da sem tako nesposobna, taka 
reva. Lahko pa stopiš čez v edino resnico, ki 
pravi: »Odlično, draga moja. Dosegla si najvišji 
vrh v svojem življenju. Zmogla si, četudi te je 
napor skoraj strl. A samo skoraj. Bilo te je strah, a 
si se spustila vanj in prišla skozi. Potrebovala si 
pomoč in pomoč je prišla. Junakinja si. Ponosna 
si nase. In hvala za učenje. Lastna izkušnja te 
največ nauči.« 
Oboje je mogoče in oboje se dogaja. Prva pot 
izgleda lažja, a to je njena edina prednost.  
 
Jezersko (1993, 1996), Kamniška Bistrica (1994, 
2003), Medvodje (1998), Komna (2000), 
Podvolovljek (1999), Koprivna (1997), Dovje 
(2001, 2002), Pokljuka (1995)…11 let 
počitnikovanja v planinah z otroki, planinskimi 
vodniki in drugimi ljudmi dobre volje. »Se še nisi 
naveličala?« 
                                                                                                            
Lidija  
 
 
SKUTA  
 
Naš drugi dan v taboru nam je postregel s 
čudovitim jutrom in budnico že ob pol šestih. Le-ta 
je bila namenjena vsem nam, »elitnim izbrancem« 
prve skupine, ki se je odpravila na Skuto – 2532 
metrov visok vrh v osrčju Kamniško-Savinjskih 
Alp. Še nekoliko lenobno razposajeni smo skupaj 
z našim »frišnim« šoferjem Luko krenili nekoliko 
višje vzdolž prečudovite doline, kjer smo začeli 
svoj pohod. Naša skupina je štela dvajset odlično 
razpoloženih planincev. Ob sedmih smo se podali 
v klanec. Hitro smo se vzpenjali in premagovali 
ključ za ključem. Katja je imela ravno pravi, 
moram priznati, kar hud tempo. Vendar ne 
pretirano. Okoli desetih smo se že povzpeli preko 
težavnega gozdnega predela in pot nadaljevali 
preko neskončnih travnikov ter melišč. Hoja je bila 
prijetna z izjemo tega, da ni bilo videti konca. 
Vendar smo kljub naporom in izdatni vročini uspeli 
prilesti do bivaka pod Skuto. Tu smo si privoščili 
počitek in prvo malico, ki nam je vsem pošteno 
prijala. Ker nas je v nadaljevanju izleta čakalo 
nekaj plezanja, smo se temu primerno opravili 
(plezalni pas, samovarovalni komplet in čelada). 
Najprej smo zgrešili tisto pravo pot, ki vodi na 
Skuto, nazadnje pa smo le, opazujoč gamsa, 
stopili nanjo. Ko smo že ravno pri gamsih – naš je 
bil oddaljen okoli 30 metrov. Verjetno se je sončil 
in užival ter se razvajal na toplem dopoldanskem 
soncu. Družbo pa mu je delala nekakšna miš. 
Kmalu smo dosegli prve kline in jeklenice, katerih 
pa ni bilo veliko, zato menim, da nam ne bi bilo 
treba uporabljati toliko opreme. A pustimo to; 

varnost je le varnost in v gorah je ta na prvem 
mestu. Kakorkoli, ob enih smo ponosno stali na 
vrhu in zrli na okoliške očake, ki so se bleščali v 
soju sončnih žarkov ter v nas zbujali 
strahospoštovanje. Po krstu in gasilski fotki (oh, 
kako sem lahko pozabil na malico), smo odšli v 
dolino. Nismo se točno držali poti, ki jo je začrtal 
naš Biba, saj smo šli v nasprotno smer, in sicer na 
Kokrsko sedlo. Mimogrede smo se ustavili še na 
bivaku pod Grintovcem, kjer sta Jaša in Črt 
počakala Kampija. Pod poveljstvom Iva Lindiča 
smo ostali šli do koče in se pošteno odžejali z 
zlato vodo. Nato smo se razdelili v dve skupini – 
hitro in malo manj hitro. V slabi uri smo že sedeli v 
senci dreves. Luka je kmalu pripeljal svoj kombi, 
ki nas je peljal do tabora. Vse do enajstih zvečer 
je bilo veselo okoli tabornega ognja, nato pa smo 
le morali skleniti drugi dan in prvo turo tega 
tabora.  
                                                                                                                          
Jernej   
 
 
Potek tabora Kamniška Bistrica 2003   
 
Tabor mladih planincev Kamniška Bistrica 2003 
se je odvijal v Kamniški Bistrici v času od 02. 
avgusta do 09. avgusta 2003. Taborni prostor je 
bil opremljen z enim velikim spalnim šotorom 
(vojaški šotor s štirimi-petimi prekati), desetimi 
malimi spalnimi šotori (5 - 6 ljudi) + dodatni šotor 
(cca. 10 ljudi), enim šotorom s štirimi prekati za 
jedilnico, enim šotorom z dvema prekatoma za 
kuhinjo ter enim šotorom  z dvema prekatoma za 
shrambo. Za sanitarije smo uporabljali kemična 
stranišča, kopalnica pa je bila montažni objekt z 
dvema tušema in štirimi pipami. Taborni prostor je 
imel še igrišče za odbojko in nogomet.   
 
Potek tabora 
 
sobota, 02.08.2003: 
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, 
spoznavni večer  
 
nedelja, 03.08.2003: 
1. skupina: tabor – dolina Kamniške Bele – slap 
                  Orglice in nazaj 
2. skupina: tabor – Žmavcarji – Bivak pod Skuto –  
                  Turska gora  
3. skupina: tabor – Žmavcarji – Bivak pod Skuto – 
                  Skuta – Škrbina – Legarji – Kokrsko 
                  sedlo – tabor 
zvečer: predstavitev šotorov 
 
 
ponedeljek, 04.08.2003: 
dopoldne: orientacija 
popoldne: plezalni vrtec – Žagana peč ter kviz, 
                 literarna in ustvarjalna delavnica 
zvečer:     predčasno spanje in priprava na turo. 



 
torek, 05.08.2003: 
1. skupina: tabor – Lepi kamen – v Konec –  
                  spodnja postaja vlečnice na Kokrsko 
                  sedlo in nazaj 
2. skupina: tabor – Cojzova koča na Kokrskem 
                  sedlu in nazaj 
3. skupina: tabor – Cojzova koča na Kokrskem 
                  sedlu – Grintavec - tabor 
popoldne: športne igre  
zvečer: krst novih udeležencev in novih vodnikov 
 

 
KRST PRI KAMNIŠKI BISTRICI 
 
sreda, 06.08.2003: 
Vse skupine: kopanje v Kamniku 
Popoldan: počivanje v šotorih ob močnem dežju 
 
četrtek, 07.08.2003: 
 1. in 2. skupina: tabor – ob soteski Kamniške 
                           Bistrice do spodnje postaje 
                           gondole in nazaj 
 3. skupina: tabor - Kamniško sedlo - Planjava – 
                   Korošica (spanje na Korošici) 
popoldan: športne igre, pisanje, risanje in 
                spretnostne dejavnosti 
zvečer: tekmovanje v riganju, mukanju, 
            nakladanju 
 
petek, 08.08.2003: 
1. in 2. skupina: gondola na Veliko planino – 
                          Domžalski dom na Veliki planini – 
                          planina Kisovec (piknik) in nazaj 
3.skupina: Korošica – Presedljaj – Konj – planina 
                 Konjščica – Domžalski dom na Veliki 
                 planini – piknik na planini Kisovec – 
                 tabor 
zvečer: taborni ogenj in poslovilna zabava 
 
sobota, 09.08.2003: 
Pospravljanje, odhod, prevoz domov 
 
 
Desetič v taboru 
 
Končno. Zdaj sem se že toliko spočila, da lahko 
sedem za računalnik, malo napnem možgane in 
na papir zlijem vtise preteklega tedna. Tedna, ki 

sem ga preživela v objemu gora, narave in 
pozitivnih ljudi. Vendar pa tokrat za razliko od 
prejšnjih let ne bom opisovala poteka tabora, torej 
kaj smo počeli in kje smo bili; poskušala vam bom 
pojasniti, zakaj se vsako leto odločim, da del 
počitnic preživim v planinskem taboru. 
  Vse se je začelo davnega leta 1994, ko so starši 
izvedeli, da Planinsko društvo Žalec organizira 
planinske tabore za mlade. Ker sem bila otrok, 
poln energije in želje po novem, sem komaj 
čakala, da preizkusim, kako ta tabor sploh 
izgleda. 
Prvi tabor je bil v Kamniški Bistrici. Čudovito! 
Kako veliki šotori! Pa toliko otrok, ki jih moram 
spoznati. Uf, kakšna kopalnica in kakšna 
stranišča! Joj, pa kako lepi hribi okrog nas. Juhu, 
taborni ogenj zvečer. Kako lepo! Pa krst! Prvi vtis 
je bil odličen. In to se je skozi cel teden le še 
stopnjevalo. Nova prijateljstva in novi osvojeni 
vrhovi. Nove izkušnje. Mami, oči, hvala, da sta mi 
omogočila tako lep teden. Se priporočam za 
naslednje leto. 
Naslednje počitnice je bil tabor prvi na 
počitniškem seznamu. Še toliko bolj sem se ga 
veselila, ker sem vedela, da se nam obeta Triglav. 
Bili smo namreč na Pokljuki, ki je dobro izhodišče 
za osvojitev našega mogotca. Spet čudovit tabor. 
Celo boljši kot prejšnje leto. Več poznanih ljudi in 
seveda – nisem bila več krščena, saj sem že bila 
drugič v taboru.  
Tako se je zgodba nadaljevala vsa leta. Vsako 
poletje sem se veselila, da bom preživela tabor z 
ljudmi, s katerimi smo iz leta v leto krepili 
prijateljske vezi. Prav vsak tabor me je naučil 
česa novega – spoznala sem kakšno novo 
cvetlico, se naučila kakšno novo pesem, nevede 
osrečila kakšnega prijatelja, se naučila, da sem le 
košček, ki pripada materi naravi… Tabori so mi 
bili iz leta v leto boljši, tedni pa vse krajši.  
Tako sem se po desetih letih spet znašla v 
Kamniški Bistrici. Že poznani prostor. Vendar se 
mi je zdel precej manjši kot pred desetimi leti. 
Mogoče pa sem jaz malo zrasla… Vendar pa me 
je pogled na gore, ki so nas obdajale, spet 
prevzel. Prevzeli pa so me tudi otroci, navdušeni 
in polni pričakovanja. Poznan občutek… Počasi 
se privajam vlogi vodnice. Temu, da moram kdaj 
povzdigniti glas in biti stroga. Ali pa, da se moram 
tudi kdaj odločiti o pravi poti. Vendar ne glede na 
moje naloge, sem si že zdavnaj prisegla, da 
hočem, resnično hočem, da bi kakšen otrok 
doživel to, kar sem jaz v vseh teh letih taborov. 
Da bi spletel tako dobre prijateljske vezi, se 
osebnostno krepil in tako dosegel visoko stopnjo 
samozavesti. Da bi se naučil solidarnosti, 
nesebičnosti in iskrenosti. Da bi se naučil ljubiti 
lepoto…   
Srečna sem. Srečna, ker imam čudovite prijatelje. 
Naša prijateljstva so zorela na planinskih 
travnikih, strmih stenah, vetrovnih vrhovih. Pod 
šotorskimi krili. Ob tabornem ognju in pod nočnim 



nebom, posejanim s svetlimi zvezdami. Zorelo je 
zaupanje in zavest, da imamo nekaj skupnega. In 
da nas prav to druži ter dela takšne, kakršni smo. 
Gore so mi torej prinesle te čudovite ljudi, ki jih 
nikdar nočem izbrisati iz svojega življenja. Želim 

vas imeti. Večno. Ker ste del mene. Pomagali ste 
mi izklesati mojo podobo. Takšna sem si všeč. 
Hvala vam. Za vse.    
                                                                                                         
Nina 

 
               SMO ODŠLI DOMOV… 

   
              VSI UDELEŽENCI LETOŠNJEGA TABORA          Sara 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SPONZORJI: 
 

NOVEM CAR INTERIOR DESIGN d.o.o. 
 
JUTEKS d.d. 
 
MLADINSKA KOMISIJA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
 
ŽALSKE LEKARNE 
 
MESTNA SKUPNOST ŽALEC 
 
I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC 
 
FENIKS d.o.o. 
 
 
ZAGOŽEN d.o.o. 
KANA d.o.o. 
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., OBMO ČNA ENOTA CELJE 
 
 
ELEKTRO KRAŠOVEC d.o.o. 
RIBIČ RAJKO S.P. 
 


