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Uvodnik 
 
Sedim za mizo pred računalniškim monitorjem in ne vem, kaj naj napišem. Kot »šef tabora« 
sem z letošnjim enotedenskim taborom na Jezerskem zelo zadovoljen. Najbolj pomembno je, 
da se je vse izteklo, kot je bilo prej načrtovano. Vsi smo se vrnili celi, zdravi, polni energije in 
entuziazma za prihodnost. Vsekakor pa letošnji tabor ne bi bil takšen, če ob sebi ne bi imel 
tako izkušenih sodelavcev. To zadeva vse sodelujoče, od vseh vodnikov in mentorjev pa do 
naše zveste kuharice Mire, ki nam je letos na žalost še zadnjič ponudila dobrote izpod svoje 
kuhalnice. Sploh pa tabora ne bi bilo brez udeležencev. Novih, tistih, ki se vračajo vsako leto 
in onih, ki se jim bliža čas, ko bodo prevzeli nekatere naše naloge in se nam pridružili v 
vodstvu. Mislim, da iz letošnjega tabora ne bi mogli iztisniti več. Vnovič smo dobili zabavno 
himno, ki tokrat ni »Voda, kruh, pečen krompir«, temveč legenda o Maretu. Uspešno smo 
začeli sodelovanje z mladimi preboldskimi planinci, ki so se prav lepo zlili v celoto z našimi. 
Zopet smo osvojili nekaj vrhov, vadili spuščanje šotorskih kril pred dežjem, pomili goro 
posode ter zadovoljni zaključili teden življenja v naravi. Ničesar več si ne moremo želeti kot 
tega, da bi bilo naslednje leto še boljše. 

Črt Birsa, »šef« tabora 
 

 
Naš bober, tokrat z ribiško palico 
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Plan dela:  
 
sobota, 22.07.2006: 
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, spoznavni večer 
 
nedelja, 23.07.2006: 
1. skupina: planina Podstoržec – Bašeljski preval – dom Kokrskega odreda na Kališču – 
Bašeljski preval – Storžič – Javorniški preval – planina Podstoržec 
2. skupina:  Ravenska kočna – Goli vrh – Ravenska Kočna  
3. skupina:  Jezersko – Makekova Kočna – slap Čedca in nazaj 
 
ponedeljek, 24.07.2006: 
Vse skupine:  športne igre in kulturni dan 
 
torek, 25.07.2006: 
1. skupina: žičnica v Ravenski Kočni – po »Slovenski« - Kranjska koča na Ledinah (Vadinah) 
– Jezersko sedlo – Ledinski vrh – in nazaj po »lovski« 
2. skupina:  tabor – Jezersko – Virnikov Grintovec – Jezersko – tabor 
3. skupina:  Ravenska Kočna – Češka koča – in nazaj 
 
sreda, 26.07.2006: 
Vse skupine: kopanje v Kranju; Goli vrh (Vasja Kolšek) 
 
četrtek, 27.07.2006: 
1. skupina: Ravenska Kočna – Češka koča – Žrelo – žičnica v Ravenski Kočni – tabor   
2. skupina: Ravenska Kočna – Češka koča – Ravenska Kočna – tabor 
3. skupina: izlet v neznano (po dolini Komatevra) 
 
petek, 28.07.2006: 
Vse skupine:  športne igre in kulturni dan, orientacija, piknik 
 
sobota, 29.07.2006: 
 

 
Bilo nas je toliko… 
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Vtisi z Jezerskega 
 
 
Že nekaj let sem si želela, da bi lahko svoje mlade planince iz OŠ Prebold popeljala na pravi 
planinski tabor. To se mi je letos ob pomoči planincev iz Žalca tudi uresničilo.  
 
Vso pomlad smo pridno nabirali kondicijo. Z vodnikom Adijem Vidmajer smo se podali na 
Travnik, prehodili Pohorje od Kop do Rogle, obiskali Boč, Blegoš in se za dva dni odpravili 
na Raduho. Vsi pa smo nestrpno pričakovali poletne počitnice. Kmalu je napočil čas našega 
odhoda. Žalčani so nas krasno sprejeli že na avtobusu. Mojih dvaindvajset planinčkov si je 
zelo hitro našlo nove prijatelje. Nad vsem smo bili vsi zelo navdušeni. Sama sem prvič spala 
pot šotorom, prav tako večina otrok. Veliko jih je za en teden prvič zapustilo svoj dom, a 
večjega domotožja vsaj pri večini ni bilo opaziti. Počutili smo se, kot da smo ena velika 
družina. Vsa pohvala gre vsem vodnicam in vodnikom, vodju tabora in vsem, ki so skrbeli, da 
smo se ves teden imeli zelo lepo. Teden je kar prehitro minil. Vsi smo se zelo trudili, da bi 
neopazno skrbeli za skrite prijatelje. Obljubili smo si, da se kmalu zopet srečamo na kakšnem 
skupnem pohodu. 

                                                                                                Janja Klančnik, mentorica 
 
 

Letošnji mladinski planinski tabor je potekal na Jezerskem, ob Planšarskem jezeru, ki ga 
zaobjemajo Kamniško Savinjske Alpe, v dolini, kjer čas počasneje teče. 

V sobotnem jutru smo s polnim avtobusom 
prtljage in s hrano napolnjenima 
kombijema (zagotavljam vam, da sta res 
bila polna, saj sem v kombiju sedela med 
čebulo in lubenicami) odpravili na naš cilj 
– Jezersko, da bi tam na prav poseben, 
planinski način preživeli teden. Letošnji 
tabor je bil drugačen, saj so se nam 
pridružili planinci iz Prebolda, ki so skupaj 
s planinsko mentorico Janjo več kot 
popestrili dogajanje. Že prvo popoldne 
smo se »ujeli« in skupaj tekmovali v 
družabnih igricah  - žličkanje, pajkove 
mreže, papirčkanje, vrteče vrvi, igrice 
skriti zaklad… 

 

 

 
Igre brez meja, a z veliko smeha 

Spoznavni večer, žrebanje skritih prijateljev so že tradicionalna opravila prvega večera, ki ga 
je s prelepim tabornim ognjem popestrila že uigrana ekipa s Tomažem in Ecotom na čelu. 
Čutenje narave, spoznavanje drug drugega, spanje v spalnih vrečah, prvi vtisi so nas zazibali v 
prijeten spanec.  
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Naši vrli »drvarji« 

 
Nedeljski dan se je že pričel z zgodnjim vstajanjem, saj smo imeli v načrtu že prve izlete. Prva 
skupina je preko Bašeljskega sedla in koče na Kališču osvojila Storžič, kjer smo krstili našo 
Valentino, ki je bila prvič z nami v taboru. Le verjemite, nismo bili preveč grobi, saj je bil 
pred nami še en krst.  
 
Drugi skupini sta krenili proti Golemu vrhu, kjer smo vsi udeleženci dobro prehodili 
planinsko pot.  
 
Naša tretja, najmlajša skupinica se je lepo počasi, s tempom, prilagojenim najmlajšim 
udeležencem izleta, ta dan vzpenjala do slapa Čedce. 
 
Vreme nam je ta teden »rahlo« nagajalo, zato je v ponedeljek plezanje odpadlo. Smo pa zato v 
jedilnici iz »das mase« ustvarjali ježke, z različnimi bodicami in frizurami; en ježek je bil 
pravi dolgolasec, skoraj rahlo podoben enemu izmed vodnikov…vas zanima, komu je bil 
podoben?…..no to, naj bo pa naša planinska skrivnost..morda je kje kakšna slika….  
 
Sonce, ki nas je prebudilo na torkovo jutro, je naznanjalo lep dan, zato smo z veliko skupino 
krenili po Slovenski poti do Ledin –Vadin, kot jih imenujejo domačini – ter dalje do 
Ledinskega vrha. Na poti nazaj nas je rahlo »oprhal« dež, a to ni zmotilo našega razpoloženja. 
Drugi skupini sta osvojili Virnikov Grintavec, mlajša skupina pa je bila na Češki koči.  

Sreda je bila, podobno kot prejšnja leta, namenjena počitku, zato smo se z otovorjenimi 
nahrbtniki dobre volje odpeljali do Kranja, kjer smo malce popestrili bazensko dogajanje. Bil 
je krasen dan, če seveda odmislim čakanje na pizze.  

V četrtek smo skoraj vse skupine krenile proti Češki koči, kjer smo se resnično naužili sonca, 
nekateri so se z užitkom kepali bližnjem snežišču.  Starejši so sestopili skozi Žrelo, medtem 
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ko so se ostali vrnili po isti poti. Mlajša skupinica je ta dan odšla v neznano – krenili so po 
dolini Komatevra mimo kamnoloma lehnjaka Jezersko proti partizanski bolnici Krtina. 

 
Petek je bil v znamenju orientacije, kjer so se ekipe požrtvovalno borile za čim boljšo 
uvrstitev. Več o tem lahko preberete v prispevkih udeležencev… 
 
 

 
Hitro, hitro… do naslednje kontrolne točke 

 
 
Ob večerih nas je vedno toplo grel taborni ogenj, ob katerem se je vsakič kaj dogajalo: 
spoznavni večer; ponedeljkov večer je popestril gost Davo Karničar, ki nam je »po domače« 
predstavil te jezerske konce; da ne pozabim na krst naših novih udeležencev, še sedaj slišim 
žvižg taborne vrvi na zadnjicah; sredino slovo od naše dolgoletne kuharice Mire; četrtkov 
večer, ki so ga udeleženci pripravili za nas vodnike; pa še petkovo razkrivanje skritih 
prijatelje in naš zadnji večer, ki ga je na žalost prekinil močan dež. Kot lahko berete, nam ni 
bilo dolgčas. Res smo že prava ekipa. Živimo in uživamo drug z drugim in z naravo. Zatorej, 
dobrodošli tudi naslednje leto! 
 

Maja Golec, vodnica 
 

 
Naš prelepi taborni prostor
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Poročila dežurnih ekip: 
 

Dežurna ekipa – sobota 1: 
Vodja dežurnih: Matija 
Ime dežurne ekipe: Ka pa vem 
Ekipa: Gregor, Klemen, Klementina, 
Anuška Gašper Anita 
Slogan dneva: Kr neki 
»Utrinki« dneva: Marsikaj se je zgodilo 
npr. mehiški val. 
 
Dežurna ekipa – nedelja: 
Vodja dežurnih: Katja F., Anica  
Ime dežurne ekipe: Razočarane 
gospodinje 
Ekipa: Ana, Ariana, Mitja, Bine, Petra, 
Matija, Domen 
Slogan dneva: Pomivanje 
»Utrinki« dneva: Pomivanje 
 
Dežurna ekipa – ponedeljek: 
Vodja dežurnih: Biba 
Ime dežurne ekipe: Ponedeljek  
Ekipa: Domen, Nejc, Franci, Žiga, Nik, 
Neža 
Slogan dneva: »A še mate kaj posode« 
»Utrinki« dneva: Posoda, posoda, posoda 
 
Dežurna ekipa – torek: 
Vodji dežurnih: Luka, Janja 
Ime dežurne ekipe: Torkovi čistilci   
Ekipa: Jernej, Veronika, Sergej, Marko, 
Lara, Savin, Jan 
Slogan dneva: Važna je dobra organizacija 
in delo je opravljeno hitro.   
»Utrinki« dneva: Pridno smo pomivali, saj 
nas je kuharica za večerjo nagradila s 
polento in narezkom. Dobro smo se naučili 
pomivati.  
 
Dežurna ekipa – sreda: 
Vodja dežurnih: Katja S.  
Ime dežurne ekipe: Dol padn  
Ekipa: Tomaž, Eva, Urban, Tjaša, Jaka 
Slogan dneva: Dol padn   
»Utrinki« dneva: Dol padn   

 
Dežurna ekipa – četrtek: 

Vodji dežurnih: Maja, Vera 
Ime dežurne ekipe: = planinska skrivnost 
Ekipa: Darja, Valentina, Jaka, Janja, Luka, 
Miha, Meta 
Slogan dneva: Posode, da te kap.  
»Utrinki« dneva: Pomivanje posode s 
pljuski nevihtnih bliskov in dežnih kapelj. 
Tudi stari vodniki »zaštrikajo«, saj je na 
Jezerskem očitno preveč dolin. 
 
Dežurna ekipa – petek: 
Dežurna vodnika: Vasja 
Ime dežurne ekipe: / 
Ekipa: Grega, Veronika, Žan, Tajda, Leon, 
Žan, Jaka 
Slogan dneva: Mleko smo vam dali, piva 
vam ne damo!  
»Utrinki« dneva: Piknik. Počasno 
poslavljanje. Proslavljanje rojstnih dni.  
 

 
Vse najboljše za vas, vse najboljše… 

 
Dežurna ekipa – sobota 2: 
Dežurni  vodnik: Sandi 
Ekipa: Črt, Martin, Andrej, Jerneja, Anže, 
Monika, Man 
»Opomba« dneva:  
Dežurna ekipa sobota 2 je zaradi delovnih 
obveznosti in čustvenega poslavljanja pozabila 
napisati poročilo -  odgovorni urednik Sandi K. 
(naslov najdete v uredništvu)! 
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Mokra tura 
V torek smo se odpravili na Ledinski vrh. 
 
Vstali smo ob šestih in odšli na zajtrk. Jutro je bilo jasno, nebo brez oblačka. Umili smo si 
zobe, spakirali še zadnje stvari in se s kombijem odpeljali do spodnje postaje tovorne žičnice. 
Zunaj se je že prijetno ogrelo in začeli smo se vzpenjati do koče, ki stoji na 1700 metrih 
višine. Vzpenjali smo se hitro, tako da smo naglo prišli do snežišča, kjer smo si nadeli pasove, 
čelade in samovarovalne komplete. Prečkali smo snežišče in se začeli vzpenjati po Slovenski 
poti na Ledine, ki je opremljena z jeklenicami. Ker smo to že vsi počeli, smo hitro 
napredovali. Kmalu smo se ustavili pri Kranjski koči.  Pot smo nadaljevali proti Jezerskemu 
sedlu, kjer smo imeli malico. Ko smo se najedli smo pustili nahrbtnik na sedlu in se odpravili 
do  vrha. Vse je potekalo gladko, dokler nismo zopet prišli od koče. Naenkrat se je pooblačilo 
in začelo je pihati. Načrt, da bi se spustili skozi Žrelo, smo hitro opustili. Nadeli smo si 
vetrovke in se spustili po Lovski poti. Čez kakšne pol ure se je pošteno ulilo in po mokrih 
skalah smo se spuščali proti dolini. Hudo premočene nas je na spodnji postaji pobral Ciril ter 
nas odpeljal v tabor.  
 

Grega Birsa 
 
 
Pohod na Goli vrh 
Danes 23. 7.2006 smo odšli na Goli vrh. Pot je bila kar prijetna. Na vrhu smo malicali, nato 
smo pa sestopili. Bilo je lepo! 
 

Zala Kotnik 
 

 
Nasmeh, nagajivi pogledi 

 
Pot na Goli vrh 
Pohod na Goli vrh se je začel pri odcepu tabora. Nato smo se odpravil proti Golem vrhu. Pot 
je bila  za vse naporna. Do vrha smo hodili 2 uri in 30 minut. Na vrhu smo se najedli in napili. 
Skupaj smo se odpravili nazaj v tabor. Pfuu,  zdaj si pa lahko oddahnemo! 

 
Tajda Tavčar 
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20 RAZLOGOV »ZAKAJ  ITI V TABOR« 
 

1. Všeč nam je, da si lahko namakamo noge v potoku. 
2. Spanje v šotorih je super. 
3. Ljubimo svež planinski/gorski zrak. 
4. Fino je zvečer ob tabornem ognju. 
5. Všeč so nam ture, ki niso prezahtevne. 
6. Druženje s prijatelji je zabavno. 
7. Jutranja telovadba je poživljajoča. 
8. Hrana je dobra. 
9. Všeč nam je, da lahko hecamo vodnike in jih lahko tikamo.  
10. Igra »skriti prijatelj« je kul. 
11. Zanimive in neobičajne igre in tekmovanje med dežurnimi ekipami so nam bili všeč! 
12. Plezanje po skalah je super! 
13. Najboljše je bilo, ko smo bili na bazenu. 
14. Orientacija je bila nova in zanimiva izkušnja za marsikoga. 
15. Metanje kamna in iskanje bonbonov po mokrem terenu. 
16. Krst je bil najbolj zanimiv dogodek. 
17. Zanimivo je bilo, ko smo imeli vodnike »pod komando«.  
18. Spoznavanje okolice tabora je bilo zanimivo. 
19. Hoja iz Ledin po dežju je bila precej mokra. 
20. Piknik in vse ostale dobrote so bile okusne! 

 
Klemen, Anuška, Anita, Klementina, Gregor 

 
 
MOJI VTISI O TABORU 
 
Bilo je lepo sobotno jutro. Če ne bi bil to dan odhoda v planinski tabor na Jezersko, bi 
verjetno še lenobno poležavala v postelji. Vendar to sobotno jutro je bilo drugače. Polna 
pričakovanjem sem se odpravila v Žalec. Tam me je že čakal prijatelj, ki je zelo vplival na 
mojo odločitev, da sem se odpravila v tabor. 
 
Čeprav sem v taboru novinka, sem se hitro vključila v družbo in spoznala nove prijatelje. 
Takoj ob prihodu na Jezersko, sem bila navdušena nad lokacijo tabora. Tabor leži ob jezeru in 
potoku, nad njim pa se dvigujejo prečudovite gore. V gore nisem dosti zahajala, zato tukaj še 
toliko bolj uživam.  
 
Ker sem letos prvič v taboru, sem po tradiciji bila krščena. S krstom sem bila uradno sprejeta 
med mlade planince, na kar sem ponosna.  
 
Prav tako sem bogatejša za več izkušenj, saj sem spoznala skrivnosti spanja v spalni vreči, 
vpenjanje v samovarovalni komplet in se naučila uporabnih vozlov. Vedno se rada naučim 
česa novega in tukaj sem izvedela veliko koristnega.  
 
Prijatelju Tomažu sem hvaležna za povabilo, saj sem polna pozitivnih vtisov in moje bivanje 
tukaj mi bo ostalo v spominu za vedno. Vsekakor se drugo leto spet vrnem. 
 

 Valentina Miklavžin 
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CICI KOTIČEK 
 

Jezersko 2006 
 

V Jezerske hribe za en teden smo prišli, 
da lepo preživeli vsi skupaj te dneve bi. 
Na naše hrbte nahrbtnike oprtali smo si, 

ki polni planinskih stvari so bili. 
 

Tudi na zvrhan koš dobre volje nismo pozabili, 
kot pravi poskočni gamsi smo se v stene zapodili. 
Po strmih hribih v več skupinah pridno smo hodili, 
na osvojenih vrhovih planinske štampiljke osvojili. 

 
Ni motilo nas zgoče sonce, ni motil nas hladen dež, 

mi z dobro voljo premagali smo ovire, saj pravi neustrašni planinci smo. 
 

 
Jezero je nudilo raznovrstne možnosti zabave za najmlajše 

 
 

V tretji skupini sami ta majhni planinci smo bili. 
Ko energije je zmanjkalo, zapeli pesem smo si: 

Mi smo jamrači, ja-ja-jamrači, 
mi smo stokači, sto-sto-stokači… 

Mi samo stokamo, mi samo jokamo, 
ko se nastokamo, 

se potolažimo, la-la lažimo! 
LAŽIMO?!!?? 

O, lažemo pa že ne. MAL SMO SE HECALI! 
Mi smo planinci, mali neustrašni planinci, 

ki radi v hribe hodimo, 
se veselimo, veliko smejimo in polni energije smo. 
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Ko korak se nam  v breg ustavi, požirek pijače naredimo in kot gamsi s pesmijo v hribe 
pohitimo. 

Mi smo planinci, mali neustrašni planinci, ki radi v hribe hodimo. 
Mi smo res mali, a smo ta pravi, po hribih kot gamsi hodimo. 

 
Tabor se končuje, 

v srcih bogatejši smo vsi, 
prijateljske vezi smo poglobili, 

NASVIDENJE ČEZ LETO DNI! 
 

Darja 
 

 
Novičke iz CICI tabora 

 
Sobota, 22.7.2006 
Na cilju smo. Pozdravi nas idilična podoba Planšarskega jezera z najlepšo gorsko kuliso v 
ozadju. Malo naprej pa platnene strehe šotorov - tako ljuba in domača slika planinskega 
tabora. Pozdravi, stiski rok, nasmejani obrazi starih znancev od lani, predlani ……….. in 
nekaj novih, zvedavih pogledov. Iz kuhinje pa že diši …….. O, ljuba Mira!  
Domen je sprva se malo zadržan, a s pogledom že išče prijateljčke od lani.  
Vasjeva Meta in Jan sta že tu, tudi Petra in Matic. Mira je pripeljala vnuka Nika in Nežo. Še 
Brina je prišla z mamico in očkom! Juhu, spet nas bo za malo skupinico! Ideja, da bi s »ta 
velikimi« taborili tudi najmlajši, predvsem otroci in tudi že vnuki vodnikov, se je »prijela«. 
Letos že tretjič. 
 

 
Branje zgodbic 

 
Torek, 12. 7. 2006  
Zbudimo se v prelepo jutro. »Ta veliki« že gredo na pot. Počakamo, da se kombi vrne še po 
nas. Dušan nas naloži. Dlje kot do Makekove domačije ne gre. Cesta se tu konca. Oprtamo 
nahrbtnike in hajd na pot! Počasi se vzpenjamo. Hoja z najmlajšimi je posebno doživetje. Oni 
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ne mislijo na cilj, ne mudi se jim. Ob poti je vendar toliko zanimivosti!  
» Studenček z mlinčkom!«…….»Joj, kako veliko mravljišče, poglejte!« «Lahko splezamo na 
tole skalo?« Veseli pogovori, glasna pesem, vprašanja. Hvala, Vera, ker poznaš vse odgovore. 
Pot pa se kar vzpenja. Resnobna zavzetost se riše na obrazih naših pet, šest, sedemletnikov, ko 
pridemo do prvih jeklenic in klinov. Saj vendar plezamo kot ta veliki! Prijateljčki, to pa ni kar 
tako! Uh, tale Češka koca pa je visoko! Se »hudičevi kvanci«, nekaj lestev in koča!!! Hura!!! 
Sonce pripeka, … žeja, lakota! Potem pa »mizica, pogrni se!« Hvala za postrežbo, Vera, 
Darja, Vasja, Dušan!  
 
Je tisto pod steno sneg?! Seveda je! Odžejani in siti se zapodimo na snežišče. Dričanje, kepe, 
smeh, padci! Brrr! Sredi poletja te zebe?! Še fotka za spomin, potem pa odločitev vodnikov-
sestop! Vsi smo deležni lekcije: v gorah se vreme lahko spremeni v trenutku. Sonca ni nikjer 
več, zapiha veter, padejo prve kaplje. Nekje v vrhovih zagrmi. 
Pot navzdol je drugačna, precej bolj zahtevna. Skale so mokre in spolzke,  korenine tudi, noge 
pa utrujene. Zlati, pogumni, potrpežljivi CICI planinci, iz pravega testa ste! Premagali ste 
strah in utrujenost.  
Za nagrado pa nas ob sestopu že čaka Ciril s kombijem, v taboru pa slastno kosilo. 
Malo pa jih je skrbelo, kako je z nami tam gori. A kako smo zmogli? »Kdor vesele pesmi 
poje, gre po svetu lahkih nog...« 
 
Pa še to... 
Res bo zanimivo opazovati, kako bodo tile naši najmlajši planinci postajali samostojnejši, 
samozavestnejši, bolj utrjeni in vzdržljivi. Pa ne le v hribih! Hvaležna bom, če mi bo dano 
spremljati njihovo rast. To, kar vsako leto v taboru nastaja, je zelo dragoceno. Vsi se učimo, 
tudi drug od drugega. Naš planinski tabor je nekaj posebnega prav zaradi neverjetnega 
sožitja vseh od najmlajših, do najstarejših. Tega ne bi smeli zapraviti. Preveč je dragoceno. 

 
Domnova babica Breda 

 

 
 

Mali junaki na snegu sredi poletja 
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In še nekaj o… 
Tabor po mojem okusu 

 
Ko bi prišli v tabor, bi se čas zavrtel nazaj. 
Namesto šotorov bi imeli nad glavami 
napeto mamutovo kožo, za spalne vreče bi 
spali v toplem kožuhu jamskega medveda. 
Namesto sprehodov bi imeli pohode na lov 
za srnami in jeleni, nabirali bi maline, 
borovnice, gobe in drugo užitno sadje. Ob 
tabornem ognju bi pekli ulov in jedli 
borovnice. Delali bi razne pasti in se učili 
preživetja v naravi. Znali bi določiti sever, 
jug, vzhod, zahod in določiti smer vetra. 
Vodo bi dobivali iz potoka. V hudi zimi bi 
še vedno hodili na lov. Pasti bi si označili, 
da se sami ne bi ujeli v njih. Ogenj bi 
morali zakuriti, kljub snegu in mrazu. Ko 
bi tako preživeli en teden ali še dlje, bi se 

čas spet zavrtel naprej. Mi pa bi se 
obnašali, tako kot smo se naučili na taboru. 
Ker pa sta ati in mami kupila časovni stroj 
in moj brat ni vedel, kako se uporablja, se 
je čas zavrtel milijone, milijone let naprej. 
 
In vse se je spet začelo od začetka. Tabor 
je bil čisto navaden, vendar so okoli 
šotorov hodile in letale zverine, ki jih še 
nikoli nismo videli, zato pa smo mi bili 
oboroženi z raznimi orožji. Vendar nas je 
bilo veliko ranjenih. Končno se je čas 
zavrtel tako kot mora biti. 
 

Žiga Kreča 

 

 
Pomivanje posode…brez besed☺ 

 
 

Dežurne ekipe 
 
Letos so v taboru na Jezerskem dežurne 
ekipe skupaj opravljale drugačna dela kot 
poprej. V eni dežurni ekipi je bilo šest 
udeležencev tabora. Na dan, ko je bil 
pohod, sta bila poleg udeležencev tudi dva 
mentorja, ob dneh, ko smo imeli različne 
aktivnosti, pa je bil le en mentor. Poleg 

tega, da smo  morali na dan, ko smo bili 
dežurni, pomivati posodo, pripravljati 
zajtrk, smo ekipe tudi tekmovale med 
seboj. V ponedeljek smo tekmovali v 
različnih športnih igrah. Imeli smo osem 
postaj, ki smo jih morali obhoditi. Igre so 
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bile žličkanje, papirčkanje, skakanje čez 
kolebnico, pikado… 
Na našo srečo smo bili po skupnem 
seštevku prvi, kljub temu, da nas je 
tekmovalo le pet. Tekmovali smo Jaka 
Holobar, Zala Kotnik, Urban Kotnik, 
Tomaž Jager in jaz.. Poleg teh iger smo 
imeli iskanje zaklada (vrečk bonbonov) in 
metanje kamnov (lahko bi rekli kar 
majhnih skal). S tem smo se zamotili v 
četrtek. V petek pa smo se zgodaj zjutraj 
odpravili na orientacijo. Pred leti se 
orientacije nismo udeležili po dežurnih 

ekipah, letos pa je bilo drugače. Pri 
orientaciji smo imeli šest kontrolnih točk, 
kjer smo vozlali, prepoznavali rože… V 
petek popoldne pa nas čakajo še odločilne 
tekme. Na žalost ne vemo, kakšne igre so 
pripravili naši vodniki, saj so zelo 
skrivnostni. Vse bo prišlo ob svojem času 
in upam, da tudi rezultati. Zmagovalci 
bodo razglašeni v petek zvečer ob 
tabornem ognju. Upajmo na čim boljšo 
uvrstitev. 

 
Eva Posedel 

 
 

Planinske besede 
 

Meglena zarja omoči stene strme, 
biserne kapljice migetajo trepetaje v rezkem hladu jutranjem, 

potok se zliva v pesem neštetih glasov Narave, 
odmev zamolkel napolni gore velikanke. 

 
Z mavričnim odmevom se dviga človek pajek proti vrhu, 

da lahko se brati z vsakim kamnom, 
da lahko nadzira vsak svoj dih 

in mir vesoljni ga preplavi z nedoumljivim nedosegljivim. 
 

Zelena estetika borova mu nudi češarkov pehar poln, 
rumena krogla pritiska na smolene iglice, 

v  modrem nebu se zrcali med cvetlic travniških, 
barvitost življa in rastlin se spaja v eno samo melodijo. 
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Mi takšna scena dih vzame, 

sede na štoru kot režiser odstira svoje iluzije, 
privošči si požirek neimenovanega 

in tre te misli svoje s koščki spoznanja. 
Naposled pa grom nad skalami prebudi sanjača spečega, 

iz teme si oprta koš besed, izrečenih le napol, 
z osvojenim vrhom spusti se v prepad, 

senco tam gori pusti pod iglicami macesnovimi. 
 

Jernej 
 

 
Pripravljeni za steno 

 
Do Kranja na bazen in nazaj 

 
V sredo 26.7.2006 smo se z avtobusom 
odpravili na bazen v Kranj.  Zbudili smo se 
ob 7.00. Tri minute pozneje smo imeli 
telovadbo. Ob 7.30 je bil zajtrk, po zajtrku 
smo si šli pospravit šotore, ker so jih 
ocenjevali. Okrog 8.30 je prišel po nas 
avtobus. Na bazen smo vzeli kopalke, 
brisačo, armafleks in denar. Do bazena 
smo se vozili 30 minut. Ko smo prišli tja, 
smo si našli velik prostor v senci. 
Preoblekli smo se v kopalke, namazali s 
kremo za sončenje in se šli kopat. Ob 

11.30 so dali v bazen napihnjeno goro, s 
katere smo lahko skakali v bazen. Ob 
13.00 smo imeli malico-pico. Čakali smo 
jo eno uro. Dobili smo še pijačo. Ob 14.30 
smo se šli nazaj preobleč in nato še v 
trgovino – Mercator. Kupili smo si 
predvsem pijači in sladkarije. Ko smo 
prišli nazaj v tabor, smo imeli pozno 
kosilo. Bazen je bil zakon. Bili smo zelo 
zadovoljni, da so nas odpeljali tja. 
 

Zapisal član dežurne skupine: Nedelja 



Tabor mladih planincev Jezersko 2006 
 

 
Rukzak, stran 15

Orientacija 
 
V taboru, ki je potekal na Jezerskem, smo 
počeli veliko izjemno zanimivih igric. Ker 
pa je bila najbolj zanimiva orientacija, jo 
bom bolj podrobno opisala. 
 
Orientacija je neke vrste tekmovanje med 
dežurnimi skupinami (vsaka skupina je 
dežurna en dan v tednu), kjer nam vodniki 
in vodnice napišejo opis poti v bližini 
tabora. Ekipa, ki pot uspešno prehodi in 
ima boljši čas – zmaga. 
 
Na poti pa tudi ne gre brez preprek, ki so 
nam jih pripravile vodnice in vodniki. Na 
prvi kontrolni  točki smo morali pokazati, 
kaj smo se naučili o vozlih. Vsak izmed 
ekipe je moral pokazati dva vozla, ki se 
imenujeta bič in osnovna osmica in se 
uporabljata pri plezanju v gore. 
 
Tukaj nas je opazoval in nam tudi malo 
pomagal Črt. Pri naslednji kontrolni točki 
smo uporabljali znanje, ki se navezuje na 
pomoč pri poškodbah na turah. Nato smo 

tekli malo navzdol ter iskali novo 
kontrolno točko. Za mlajše je bil tek precej 
naporen, saj smo morali teči tudi v hrib. 
Tretja kontrolna točka pa je bila zelo 
zanimiva, saj smo ugotavljali, kako se 
imenujejo gozdne rastline. Po nekaj 
minutah hoje smo prišli do cerkve, kjer se 
je v senci hladil vodnik Sandi, ki nam je 
dal nalogo, da smo morali peti in plesati. 
Po tej točki smo kratek čas tekli po 
asfaltirani cesti in prišli do zadnje naloge, 
ki se imenuje »scrable«. Zdaj smo morali 
samo še priti do tabora. To pa tudi ni bilo 
pretežko. Na kontrolnih točkah so bili 
vodniki in vodnice: Črt, Katja S., Katja F. 
Anica, Sandi , Luka. Maja pa nas je na poti 
slikala s fotoaparatom.  
 
V taboru smo izvedeli rezultate, nato pa 
smo morali nujno napisati spise za dodatne 
točke.  
 

Veronika Zupan 

 

 
Reševanje nalog na kontrolni točki 
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Orientacija 
 

Na Jezersko smo prišli, 
da tukaj bi uživali. 

 

V petek bila je orientacija, 
kjer pomagala nam je markacija. 

 

Kompas, zapiski, 
da nikoli nismo v stiski. 

 

Skupaj smo držali, 
in ovire premagovali! 

 
Zapisala dežurna skupina: Nedelja 

 
 

Orientacija 
 
Start je bil, kot vsako leto, v jedilnici. 
Dobili smo  navodila, vprašanja in kompas 
ter se odpravili proti potoku. Nato smo 
prečkali most in se sprehodili do prve 
kontrolne točke. Tam je že čakal Črt s 
svojimi vrvmi in naredili smo dva vozla: 
osmico in bičev vozel. Nalogo smo 
opravili brez večjih problemov. Pot smo 
nadaljevali naprej po makadamu. Prispeli 
smo do druge kontrolne točke, kjer nas je 
čakala Katja S. z vprašanji o žulih in šoku. 
Nato smo se odpravili do naslednje 
kontrolne točke, kjer smo Katji F. spakirali 
nahrbtnik. Pot nas je pripeljala do Anice 

pri četrti kontrolni točki, kjer smo se 
pogovorili o gorskih rožicah in drevesih. 
Ko smo opravili to nalog, smo odšli proti 
Sandiju in mu zapeli ter zaplesali. Po cesti 
smo nadaljevali pot do zadnje kontrolne 
točke, kjer nas je že čakal Luka. Sestavili 
smo mu štiri planinske besede in tekli do 
cilja. Pot je šla ob jezeru in skozi sosednji 
tabor, kjer so nas Vipavci z navdušenjem 
vzpodbujali. Sledil je še ciljni sprint in 
prispeli smo na cilj – v jedilnico. 

 
Črt Ferant 

 
 
 

Žalosten odhod 
 
V letošnjem taboru se je zgodilo žalostno 
slovo. Odšla je naša odlična kuharica Mira. 
Kuhala je vse, kar si lahko izmisliš. In vse 
to odlično. Njene specialitete v taboru so 
bile čufte in krompir, riž, meso v omaki, 
palačinke, odlične solate in še in še. 
Seveda moramo priznati, da so ji pomagali 
tudi vodniki in včasih celo mi. Vedno je 
prihajala s svojim možem Klausom, ki je iz 
Nemčije, a se je pridno naučil osnov 
slovenščine. Kuhala nam je kar 13 let. A 

vsega lepega je enkrat konec. V slovo smo 
jo krstili in ji dali spominsko kuhalnico in 
prt s podpisom vseh vodnikov. Od 
udeležencev pa je dobila šopek rož in 
sonček. Bila je ganjena in premagale so jo 
solze. Upamo, da bo kuharica, ki jo bomo 
imeli naslednja leta, vsaj tako odlična kot 
ona. Želimo, da bi se še kdaj srečali z 
Miro. 
 

Eva Posedel 
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Kotiček za razvedrilo 
 
Planinski kviz 

 
Kakšno pokrivalo je najboljše nositi v hribih? 

a) čepico 
b) kolesarsko čelado 
c) smučarsko čelado 

 
Kakšna obutev je najbolj priporočljiva v hribih? 

a) teniske 
b) planinski čevlji 
c) natikači 

 
S čim se je najbolje zaščititi pred klopi? 

a) s sončno kremo 
b) z lakom 
c) s posebno kremo proti klopom 
 

Katera pijača je v hribih najboljša? 
a) voda 
b) kokta 
c) fanta 

 
Koliko nogavic je priporočljivo imeti v planinskih čevljih? 

a) 1 nogavico 
b) 2 nogavici 
c) 3 nogavice 

 
Tjaša 

 
 
Planinska križanka 

 
1. Hitreje kot hoja 
2. Planinska roža 
3. Drevo , ki je pogosto v gorah in na 

morju 
4. Stvar, v kateri so šolske potrebščine 
5. Izvira v gorah in teče po »celem 

svetu« 
 
 
V odebeljenem delu dobiš rešitev. 
 
 
 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
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Križanka 

 
 
1. Dejanje, ki se opravlja se na strmem terenu 
2. Stvar, ki se ponavadi dela pod gorami 
3. Opravek, ki ga vodi vodnik Križnik (… pomij) 
4. Ko postaneš žejen… 
5. Kadar nam je dolgčas, igramo… 
6. Ponoči se prileže… 
7. En dan na taboru, je na bazenu potekalo… 
8. Kadar je bil dež, smo šli v … 
 
V odebeljenem delu dobiš rešitev. 
 
 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

 
 

Klementina in Gregor 
 

(Rešitve križank dobiš na društvu) 
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Maretov kotiček 
Himna: 

 
MARE 

 
Pogledam naokoli – tema. 

Znova odprem oči – bela svetloba. 
Zakričim! (AAAAAA….) 

Spravijo me v inkubator, kjer preživim 
prvih pet mesecev svojega življenja. 

Nato me spustijo domov in spoznam svoja starša… 
…in začnem odraščat! 

 
Refren: 

Jaz sem Mare, 
fant od fare. 

Za male pare, 
plezam na omare / kupim Rio Mare. 

 
 

Ko bil sem star pet let, 
peljali so me na izlet. 

Prvič na Bukov'ci, 
slišal sem dve kukavci. 
In bil sem ves zadet, 
od narave prevzet. 

 

 



Tabor mladih planincev Jezersko 2006 
 

 
Rukzak, stran 20

Refren: 
Jaz sem Mare, 
fant od fare. 

Za male pare, 
plezam na omare/ kupim Rio Mare. 

 
Ko prva brada mi je pognala, 

me mama na prvo turo nagnala. 
Je gora mojo dušo izzvala, 

takoj se odvisnost je pokazala! 
 

Jaz sem Mare…, 
Jaz sem Mare…, 
Jaz sem Mare! 
Jaz sem Mare! 

 

Potoval sem čez Pireneje vse do japonske meje! 
 

 
 

Porke Pirenejos toomačus plezos 
Zajlos spustos – dol padn!!! 

 

Jaz sem Mare! 
 

Sm mislu, da je bla Albanija, 
pa je bla ðermanija! 

Nach Schwarzwald gefahren 
nach smreko udarn – dol padn!!! 
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Jaz sem Mare! 
 

Odpravil sem se na Češko, 
zašel sem na Norveško! 

 

Skandinavija – dol padn (Črt solo) 
 

Jaz sem Mare 
 

…stopnjevanje (Črt) 
 

Na koncu Mare ni več zdržal, 
za vedno se v gore je podal! 

 
 

 
S poti na Ledinski vrh 

 
 

Legenda o Maretu (nastala na poti z Ledinskega vrha – najbrž pod vplivom 

višinskega zraka in povečanega UV - indeksa) 
 
(IZVIRNIK) 
 
Nekoč v preteklosti, v davni preteklosti, res davni davni preteklosti, preteklosti, ki je ne 
pomni nihče, niti najbolj starodavni spisi, v preteklosti pred časom vseh časov je živel 
gospodar. To ni bil le gospodar, to je bil nadgospodar, stvaritelj vsega… vsega kar je… No, to 
ni res. Vsi vemo, kdo je stvaritelj vsega, kdo sta Adam in Eva ali pa kdo so opice, za katere še 
danes ni dokazano, da smo se razvili iz njih. Vsekakor pa je bil ta gospodar tudi med 
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vsemogočnimi legendami naše preteklosti. No, da nehamo z nakladanjem. To je bil stvaritelj 
vsake skale, kamna, vseh gora, oče vseh planincev – vsemogočni ERRAM. Kot je bil 
Poseidon na primer zaščitnik pomorščakov in stvaritelj morja, je bil to ERRAM v 
visokogorju. 
 Če se obrnemo na njegov začetek: Najprej ni bilo nič in je bil dolgčas. Prvi dan je 
ERRAM ustanovil visoke vrhove iz gole žive skale. Drugi dan je gorsko ploščad razbrzdal in 
ustvaril globoke doline. Tretji dan je spodnje dele pokril z zelenjem in drevjem. Četrti dan je 
po dolinah napeljal vodovod. Še vedno mu je bilo vse preveč monotono, zato je peti dan 
najvišje vrhove pokril s snežnimi kapami in poslal v hribe še dež, meglo in veter. Za piko na i 
pa je šesti dan dovolil, da se na njegov teren naselijo različne gozdne živali. ERRAM je bil 
zelo zadovoljen s tem, kar je ustvaril, toda še nekaj ga je motilo, pa ni takoj dognal, kaj bi to 
bilo. Po nekaj urnem premisleku je ugotovil, da manjka v teh gorah nekdo, ki bo vso to 
stvarjenje nadzoroval dan in noč, ki bo glavni izvršitelj njegovih dejanj. Zato si je na šesti dan 
umislil sina. Takoj je na pot poslal svojega bratranca, nadangela KRIŽNIKA, da najde  
 

 
 
gostitelja za njegov popoln plod. Nadangel KRIŽNIK je nalogo resno vzel ter nekje našel 
MARICO, ki ji je brezmadežno v maternico vstavil Erramov plod. Marica se je naslednji dan 
zbudila v visoki nosečnosti. Na žalost je ravno potovala po slovenskem visokogorju, le še dve 
uri hoda sta jo ločili do Jezerskega, da bi se tam posvetovala z vaškim zdravnikom o njeni 
nenadni nosečnosti, kajti vse je bilo zelo čudno, saj je bila Marica še nedolžna. V življenju je 
srečala le 3 moške, pa še te je uspela ugledati samo od daleč. Naenkrat ji je odtekla voda in se 
je morala ustaviti v bližnji Češki koči. Le nekaj trenutkov kasneje je v leseni baraki zraven 
koče spočela zdravega sina, ki mu je dala ime MARIJAN, krajše MARE. 7 kg težak in 98 cm 
dolg že ob rojstvu je bil MARE živahen dojenček, jedel in pil je vse, kar so mu dali, tudi 
žganje in surovo meso. Že kot majhnega dečka ga je mama vozila v hribe in mu vedno znova 
razlagala dogodivščino, ki se ji je pripetila in nikoli ni znala razložiti, kako je mogoče, da 
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MARE nima očeta. Tako se je MARE vedno bolj navduševal nad hribi. Tudi sam je začel 
zahajati vanje, meditiral je v dolinah ter na vrhovih, plezal čez največje stene in tako 
neizmerno užival v svojem duhovnem ter fizičnem izpopolnjevanju. Tu je spoznal tudi 
svojega očeta ERRAMA, ki se mu je prikazal na vrhu Bavškega Grintavca in mu razložil, 
kakšno poslanstvo ima na Zemlji. Svoje življenje je usmeril v gorništvo, postal je prvi vodnik 
in prvi človek, ki je bil s hribi tako zasvojen, da brez njih ni mogel. Zbral je skupino učencev, 
ki jih je ob vikendih učil vsega, kar je do takrat dognal in spoznal, od tehnike hoje pa do 
ERRAMOVIH zapovedi. Žal je imel zelo ljubosumnega tekmeca, ki si je želel biti boljši kot 
on. Ta črni mož se je na zadnji malici pri Triglavskih jezerih pokazal v svoji pravi luči in je 
umoril MARETA, nato pa še sebe.  
 Novica o MARETOVI smrti se je takoj razvedela, za tem pa se je po vsem svetu 
razširilo vse njegovo delo. Tako je pokojni MARE postal velika legenda. Vsako leto so se ob 
njegovem rojstnem dnevu v gorah zbirale množice ljudi, ki so ga častili in občudovali vse kar 
je naredil za visokogorje. Oboževanje njega je bilo tako veliko, da se je kmalu iz tega razvila 
Marijanistična sekta. Maretova mati MARICA se je iz žalosti zaprla v votlino in tam živela od 
tišine, vode s kapnikov ter netopirjevih kakcev. V resnici je MARE samo zapustil svoje 
zemeljsko telo in od tedaj naprej je neopazno bdel nad vsemi obiskovalci gora. 
 

 
 
 Sprva je bila Marijanistična sekta zelo preganjana. Verniki so se skrivali po gozdovih, 
votlinah, štalah in povsod, kjer je bilo dovolj varno za njihove skrivne sestanke. Tudi vedno 
več ljudi se je pridruževalo tej sekti. To je vodilo tako daleč, da so se nekega dne opogumili in 
državo zaprosili za registracijo sekte kot legalne verske skupine. Kot je bilo pričakovano, so 
bili zavrnjeni. Tako so svoje skrivne sestanke morali nadaljevati še nadaljnjih 50 let. Še vedno 
so se dobivali v vseh možnih gorskih skrivališčih, za svoje templje pa so gradili nove gorske 
koče, v katere so za svoje duhovnike postavljali skrbnike, ki so skrbno pazili na sveto 
lastnino. Ob nedeljah so imeli na kočah maše, kjer so častili vsemogočnega ERRAMA ter 
MARETA, ki je postal generalni izvršitelj ERRAMOVIH dejanj. Spomnili pa so se tudi na 
MARICO ter nadangela KRIŽNIKA, kajti brez njiju MARE ne bi živel. Torej MARE, 
izvršitelj ERRAMOVIH dejanj je enostavno brezpogojno izvršil vse, kar mu je vsemogočni 
naročil. Prva naloga mu je bila opazovanje in bdenje nad vsakim planincem, ki se je spoprijel 
s hribi. Opazoval je hojo, odnos do gora, štel papirčke, ki jih je odvrgel... Temu primerna pa 
je bula tudi kazen, ki jo je MARE izvršil nad kršiteljem. Če je bil res slab zgled planinstva, je 
nanj spustil kar kakšno skalo ali vanj usmeril strelo,ki ga je spremenila v pepel.  
 Med vsem tem pa se je na mašah zbiralo vse več vernikov, ki so se prepuščali vedno 
bolj uveljavljenemu Marijanizmu. Ta vera se je tako razcvetela, da je država končno le morala 
dopustiti novo versko smer. Tako je Marijanizem postala nova samostojna vera, ki se je lahko 
razvijala v vseh smereh. Še posebej zaradi drugačnosti od drugih konzervativnih ver je 
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Marijanizem postala ena bolj priljubljenih ver. To je bila vsestranska, preprosta vera, 
primerna za vsakogar. Mare je ostal gorska legenda in še danes ga lahko vidimo, kako iz 
izpostavljenih in preglednih vrhov in grebenov opazuje vse mimoidoče planince, na katere 
pazi ali pa jih kaznuje za njihove grehe. Tako bi lahko to zgodbo še nadaljevali in nadaljevali, 
da bi dobili na koncu kar zajetno brošurco ali celo knjigo. Ampak pustimo kakšen košček raje 
še za drugič. 
 
 

 
Planinski pozdrav: »Z   D   R   A   V   O, …….., zdravo, zdravo, zdravo« 

 

In naši zvesti sponzorji ter donatorji 
 

Najlepše se zahvaljujemo sponzorjem in donatorjem, brez katerih bi naš tabor ne bil 
takšen, kot ste ga lahko vsaj malce spoznali na pričujočih straneh: 
 

Mladinska komisija PZS 
Novem car interior design d.o.o. 

Feniks d.o.o. 

Žalske lekarne 
Mestna skupnost Žalec 

Občina Prebold 
Hmezad – Računalniški Center Prva osnovna šola Žalec 

DAX d.o.o. 
C-Ring d.o.o. 
Mlekarna Celeia 

Pekarna Brglez 
Pekarna Peternel 
Hervis d.o.o. 

SPAR d.o.o. 
Sadjarstvo Mirosan 
Meja d.o.o. 

Gradia d.o.o. 
Minerva d.d. 
Contex d.o.o. 

Linde Viličar d.o.o. 
Linde Plin d.o.o. 
Gostilne Štorman 

Eurocom d.o.o. Levec 
Andreja Turnšek s.p. 
Kotnik s.p. 

Novak Lilijana s.p. Veltrag d.o.o. Hardi Žalec 
Viva d.o.o. Kota d.o.o. 


