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Naš boberček si je tokrat privoščil vožnjo po Planšarskem jezeru

V objemu Jezerskih gora
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NAMESTO UVODA…

Večina bi si, ko je govora o planinskem taboru, 
predstavljala bolj ali manj organizirano interesno 
skupino ljudi (po večini mladine), ki so neko določno 
krajše časovno obdobje nastanjeni nekje skupaj v naravi, 
po možnosti v bližini gora. 
Vendar je tabor veliko več. Živeti na prostem, v 
družbi prijateljev, se družiti s sovrstniki, se ukvarjati 
z najrazličnejšimi aktivnostmi ter z drušo in srcem 
spremljati spokojnost, izjemnost in očarljivost narave v 
objemu hribov, je nekaj edinstvenega.
Na videz tako težavna ločitev od »civilizacije« in vseh 
njenih atributov, modernega virtualnega sveta in 
njegovih posledic se lahko preprosto izpelje, brez slabih 
občutkov ali krive vesti. 
Enostavno povabilo planinskega društva ali prijatelja: 
»Ajde, gremo v hribe!«

Šefe

Dnevna realizacija dela – tabor Jezersko 2007

sobota, 21.07.2007:
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, spoznavni večer
nedelja, 22.07.2007:
1. skupina: Kanonir – Kozji vrh – Turni – Licjanovec – Mali Grintovec – Bašeljski vrh – Dom na 
Kališču – Bašeljski preval – planina Podstoržec
2. skupina:  Kanonir – Kozji vrh – Kanonir 
3. skupina:  Kanonir – Macesnovec – Kanonir  
ponedeljek, 23.07.2007:
1. skupina:  tabor – Jezersko – Virnikov Grintovec – Jezersko – tabor
2. a. skupina: žičnica v Ravenski Kočni – po »lovski« - Kranjska koča na Ledinah (Vodinah) – Jezersko 
sedlo – Ledinski vrh – in nazaj po »lovski«
    b. skupina: tabor - slap Čedca - tabor 
3. skupina:  Po dolini Komatevra do partizanske bolnišnice Krtina in nazaj do kamnoloma lehnjaka 
Jezersko
torek, 24.07.2007:
Športne igre in kulturni dan, plezanje
sreda, 25.07.2007:
Vse skupine: kopanje v Kranju 
1. skupina: žičnica v Ravenski Kočni – Češka koča (zvečer po kopanju)
četrtek, 26.07.2007:
1. skupina: Češka koča – Zg. Ravni - Kočna – Grintavec – Mlinarsko sedlo – Češka koča – žičnica v 
Ravenski Kočni
2. a. skupina: planina Podstoržec – Bašeljski preval – Dom na Kališču – Bašeljski preval – Storžič 
in nazaj
   b. skupina: planina Podstoržec – Bašeljski preval – Dom na Kališču – Bašeljski vrh – Bašeljski 
preval – planina Podstoržec
3. skupina: tabor – Ankovi slapovi – izvir mineralne vode nad Ankovo domačijo – tabor
petek, 27.07.2007:
Športne igre, orientacija, piknik
sobota, 28.07.2007:
Pospravljanje, odhod, prevoz domov
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UTRINKI IZ LETOŠNJEGA TABORA
Po prihodu na Jezersko smo iz 
avtobusa vzeli prtljago in se odpravili 
proti jedilnici, kjer smo zaužili 
okusno kosilo. Ko smo bili vsi siti, 
smo si uredili naša ležišča, nato pa  
smo se odpravili na krajši sprehod 
po okolici tabora. Na sprehodu smo 
zelo uživali na čistem gorskem zraku. 
Potem smo imeli krajši počitek ter 
po počitku večerjo. Ob večerji smo 
se dogovorili glede izleta, ki smo ga 
opravili naslednji dan. Porazdelili 
smo se v tri skupine. Mlajša skupina 
se je odpravila na krajši izlet na 
Macesnovec, srednja na Kozji vrh, 
starejša pa še iz Kozjega vrha na 
Mali Grintovec.
Vsi smo na turah neizmerno uživali v prijetni družbi in svežem gorskem zraku. Dan po tem smo 
se nekateri odpravili na Virnikov Grintavec, nekateri na Ledinski vrh, ta mlajši pa do partizanske 
bolnišnice Krtina. V torek smo imeli prost dan, ki smo ga posvetili lenarjenju in počivanju. V sredo 
smo odšli na bazen v Kranj, kjer smo se pošteno nakopali in najedli pic. V tabor smo prišli kot 
pečeni raki. Starejša skupina se je še isti dan odpravila na dvodnevno turo najprej na Češko kočo in 
nato še do Kočne ter Grintavca.Danes, ko je petek, pa bomo uživali v orientaciji, se po njej najedli 
ter imeli žur do jutranjih ur. 

Ponedeljkovi dežurni

V petek smo se zbudili ob 8.00 uri. Zjutraj 
smo imeli telovadbo. Po telovadbi je 
sledil zajtrk. Nato smo imeli počitek. Za 
tem smo se razdelili v tri skupine. Učili 
smo se delati vozle. Veliko smo izvedeli o 
medicini in o orientaciji. Nato se je začela 
orientacija. Začeli smo drugi. Najprej 
smo se izgubili, nato smo našli prvo točko. 
Bilo je pet točk, vmes je bil vodnik Luka, 
ki sploh ni bil na točki, čeprav smo vsi 
verjeli. Upamo, da naslednjič ne bomo 
nasedli. Zelo utrujeni smo prispeli na cilj. 
Čez nekaj časa smo začeli pisati spise, 
risati risbe in križanke. Nato je sledil 
piknik in vsi smo ga bili zelo veseli. Danes 
se bomo spet zbrali ob ognju in imeli 
bomo kulturni večer. Izvedeli bomo, kdo 
je naš skriti prijatelj, saj že vsi nestrpno 
čakamo, da ga razkrijemo. Lahko bomo 
dlje bedeli in verjetno jutri dlje spali. 
Tako se je zaključil še en lep dan. Upamo, 
da bomo naslednje leto spet lahko prišli 
v tabor. Ni potrebno, da bo na Jezerskem. 
Kamor koli, samo da bo lepo. 

Dežurna skupina zadnjega dne

Samo da bo lepo...
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V soboto, 21.7.2007, smo sredi dneva prispeli v 
tabor na Jezerskem. Najprej smo  imeli kosilo, nato 
pa  smo šli nazaj v jedilnico, da so nas razdelili po 
šotorih. Kasneje so starejši fantje položili palete, 
na katere smo si pripravili spalne vreče. Spala 
sem zraven Anice, ki je bila v taboru štiri dni. V 
nedeljo smo šli na turo v treh skupinah. Odločila 
sem se za tretjo. V torek smo imeli plezanje, 
seveda za tiste, ki so to želeli. Ostali so  v taboru 
ustvarjali nakit, izdelke iz mavca in drugo. V sredo 
smo se šli kopat v Kranj. Jedli smo pice, sama sem 
pojedla šest kosov. V četrtek smo šli do Ankovega 
slapa in do izvira slatine.. Gledali smo, kako se je 
Bernardin mož spustil po slapu navzdol. V petek 
pa je bila seveda orientacija. Tekmovali smo po 
dežurnih ekipah. V soboto pa gremo domov. 
Komaj čakam, da vidim mamico in atija. 

Sergeja Cehner

»Raport« iz tabora
Letos smo se odpravili na Jezersko. Odšli smo 21.7., vrnili pa se bomo 28.7. Ko smo prispeli, smo se 
razporedili po šotorih. Nato je bilo kosilo, ki so nam ga pripravili radgonski planinci. Dan je hitro 
minil, zvečer smo bili ob ognju in smo se predstavili, nato pa smo izvedeli, kdo je naš skriti prijatelj. 
Drugi dan smo se odpravili na pohod. Imeli smo štiri skupine: skupino ena, skupino dva A in dva B 
ter skupino tri. Po nedeljskem pohodu smo bili zelo utrujeni. Zvečer smo se kot običajno zbrali ob 
ognju. Sledil je ponedeljek. Ponovno smo imeli pohod.  V torek in sredo smo se bolj zabavali, saj 
smo v torek šli plezati, v sredo pa na bazen. Imeli smo tudi igre. V četrtek smo zopet imeli pohod. V 
petek je bila orientacija. Bili smo kar dobri. V soboto smo pospravili tabor. Vsak dan smo imeli igre, 
kjer so tekmovale dežurne ekipe. Včasih smo bili prvi, včasih zadnji. Vsem v naši skupini je bilo lepo 
na Jezerskem in vsi smo uživali. Mogoče se bomo vsi udeležili tabora naslednje leto.

Dežurna skupina zadnjega dne

V sredo smo se zbudili že ob sedmih, vsi veseli in nasmejani. Nasmeh z ust nam je izbrisala jutranja 
telovadba, nad katero nismo bili navdušeni navsezgodaj zjutraj. Po telovadbi smo zaužili zajtrk 
ter pripravili nahrbtnike, v katere smo spravili brisačo, kopalke, sončno kremo ter armafleks, na 
katerem smo se kasneje sončili ter uživali ob bazenu. Ko smo si pripravili nahrbtnike, naj je že čakal 
avtobus, ki nas je iz tabora odpeljal v Kranj.  Ker vreme ni kazalo ravno najbolje, smo mislili, da s 
kopanjem ne bo nič. A ko smo prišli do kopališča, smo na to pozabili in s polno paro skočili v vodo 
ter si začeli podajati žogo. 

Skočili v vodo...
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Ponedeljkovi dežurni

Ob dvanajstih smo dobili prvo »rundo« pic, 
nad katerimi smo bili vsi zelo navdušeni. Ko 
smo prvo rundo zbasali vase, smo se zopet 
veselili vedoč, da pride še ena in po njej še 
finalna runda, pri kateri so vodniki končno 
prišli na svoj račun. Na koncu so starejši 
udeleženci mlajše razvedrili s potapljanjem 
in »katapultiranjem« v manjšem bazenu. 
Vsi veseli smo se nato oglasili v bližnjem 
Mercatorju ter nabavili zaloge za skrite 
prijatelje ter za sebe. Skratka, na bazenu smo 
neizmerno uživali ob kopanju, podajanju 
različnih predmetov, sončenju ter tunkanju. 
Vendar nam je manjkalo nekaj adrenalinskih 
užitkov, kot so različni tobogani in drče.

Hočeš, nočeš – moraš
 »Moraš se malo razgibati!« so bile odločne besede mojega očeta, ki so mi dokončno zapečatile 
usodo. Čeprav z dvema dnevoma zamude, sem morala v planinski tabor na Jezersko. 
Želela sem si, da se moj brat ne bi nikoli prijavil, potem bi namreč tudi jaz lahko ostala doma in 
uživala še v zadnjem tednu pred dopustom. Ampak situacija v tistem trenutku je bila žal drugačna 
in tako sem morala teden uživanja in nakupovanja stvari za morje zamenjati s tednom spanja v 
šotoru in plazenja po hribih. Še zadnje trenutke pred odhodom sem se z vsemi štirimi upirala, a sem 
bila v boju proti mojim staršem popolnoma nemočna.

Pot ni bila dolga, pa tudi preveč prijetna ne. 
Ko smo končno prispeli v tabor, so naju z Zalo 
poslali v šotor. Prvo, na kar sem pomislila, 
ko sem stopila v šotor, je bilo: »Kako za vraga 
bom lahko spala tukaj ves teden?«. Kjerkoli 
sem kdaj prespala, sem se drugi dan zbudila 
vsa polomljena in res sem se vprašala, če 
bom teh nekaj dni sploh spala. Takoj, ko sem 
zagledala palete in gobe, sem se zavedala, da 
kljub številnim kampiranjem v mojem šotoru, 
takega tedna še nisem doživela. Pa vendar 
nisem imela izbire in tako sem zvečer, po tem, 
ko so me krstili, zlezla v spalno vrečo in utrujena 
po prvem dnevu pravega taborjenja, zaspala. 

Res je, da sem se ponoči kar nekajkrat zbudila, vendar le zato, ker me je zeblo. Z gobama in paleto 
nisem imela težav, prav tako sem se kljub občutljivosti na razna ležišča zjutraj zbudila brez bolečin 
v hrbtenici. 

Sedaj, ko se naše taborjenje bliža koncu, sem prav vesela, da sem, čeprav pod prisilo, prišla. 
Na posteljo sem se navadila, hrana je super, pa tudi izleta v gore sem se po dolgem času končno 
veselila. 

Niso vse samo nakupi, uživanje in lišpanje. Treba je znati tudi kaj drugega in če s tem mislim na: 
živeti v skupnem šotoru z malo manj oblekami in brez nekaterih stvari, ki se mi zdijo v vsakdanjem 
življenju samoumevne, potem je to to. Splača se kdaj pa kdaj poskusiti nekaj novega, pa čeprav ti 
stvar sprva ni niti malo všeč. 

Sredina skupina
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Skozi cel tabor nam je želodce polnila odlična hrana, 
na račun nove kuharice pa so deževale pohvale. Ture 
smo imeli v nedeljo ponedeljek in četrtek. Vsak dan je 
bila določena tudi dežurna ekipa, ki je bila zadolžena 
za čiščenje posod. Vsak večer pa smo tudi zakurili ogenj 
in sledilo je prijetno druženje do poznih ur.
Ture smo imeli v nedeljo, ponedeljek ter četrtek. 
Najvišje smo se povzpeli do kralja Kamniško-Savinjskih 
Alp, Grintavca. Sicer pa smo »okupirali« tudi Mali in 
Virnikov Grintavec, Storžič, Kozji vrh, Kočno ter Goli 
vrh.
Vsak dan je bila dežurna ena od ekip, ki je bila 
zadolžena predvsem za čiščenje posode. Ogenj je bil 
čudovit zaključek vsakega dneva, saj smo ob njem peli, 
se predstavljali, sprostili ali nekateri ukrotili svoje misli 
ter še mnogo drugega, med tem pa je posebno odmeval 
krst novih članov ter dveh novih mladih vodnikov.
Zanimiv je bil tudi krst, ki je doletel vse nove člane ter 
dva mlada pripravnika. Vreme se je proti nam zarotilo 
le enkrat, vendar z vso močjo. Tistega dne je tabor 
prekrila toča, zatem pa je sledilo večurno zalivanje 
osušene zemlje. Sicer pa je bilo skozi ves čas vroče in 
soparno. Tudi pomivanje spada zraven

Matic B, četrtek

O četrtkovih »delavcih«
V planinskem taboru vlada prisrčen, odprt duh. Vsi pomagamo drug drugemu, se družimo in 
delimo dobro voljo. Poleg pohodov, obiska bazena, kopanja v jezeru, sončenja, poležavanja, iger, 
piknika in drugih zanimivih dejavnosti je cel teden precej nujnih opravil, ki jih vsak dan opravi 
druga dežurna ekipa.

Letošnje leto sem bil dodeljen četrtkovcem. Naše 
delo je zajemalo pomivanje posode, brisanje miz, 
pripravo in mešanje soka. Vendarle mi je malo žal 
za vse svoje sotrpine, saj sem skoraj celoten četrtek 
preživel na izletu Kočna – Grintavec. Upam, da sem 
vsaj malo nadoknadil svoj izostanek po večerji, ko 
smo vsi skupaj pridno in ekspresno pomili posodo. 
Poudarjam: vsi skupaj! Prava redkost je v današnjem, 
sodobnem svetu prekletega individualizma  slišati 
besede ekipa, pomoč, skupinski duh, ipd. Na 
Jezerskem smo torej skupaj pomili posodo in to 
se mi zdi resnično lepo. Ko pomislim na pretekle 
tabore, je prav ekipno delo tisto, ki nas povezuje. 
V smehu, ob pogovorih, s spodbujanjem so tudi tri 
ogromne posode krožnikov, jušnikov, skodelic, skled 
in pribora prav majhen problem.

Všeč mi je bilo, da ni nikoli zmanjkalo zabave, tudi na bazenu v Kranju ne. Tudi »izobraževanja« ni 
manjkalo, saj smo svoje možgane zaposlili z učenjem planinskih vozlov, tečajem prve pomoči in z 
izpopolnjevanjem znanja orientacije. Spali smo v treh glavnih šotorih, katerim smo nadeli izvirna 
imena. V največje zadovoljstvo nam je bila jutranja telovadba, pri kateri so dodobra pretegnili naše 
kosti.
Taborjenje je bilo odlično, prepričan sem, da bo tudi naslednje leto tako.
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Poleg že opisanega »prisilnega« dela, je člane naše ekipe povezalo tudi tekmovanje v različnih 
igrah. Prešerno sodelovanje se je tu najbolj izkazalo in osebno zelo uživam, ko vidim nasmejane 
obraze okoli sebe. Vlečenje vrvi, metanje obročkov, ciljanje zvonca, skupinsko premagovanje ovir, 
preskakovanje vrvi, orientacija… vse to nas je povezalo.
Med najmlajšimi v ekipi je bila najbolj živahna Anita, ki me je že drugo leto zapored presenetila s 
svojo energijo, veseljem in izvrstno kondicijo. Če smo tekli, je bila zmeraj prva. Mitja je bil sicer malo 
bolj zadržan, ampak sva se skupaj smejala, ko sem ga nosil na orientaciji. Matija je vedno dodal 
kakšno bistro pripombo in razveseljeval z iskrenimi izjavami. Tu sta še malo starejša brata Matija 
in Martin, s katerima smo skupaj hodili na turah. Matija (oziroma Matic) je bil bolj tih in miren, a 
je vedno pokazal trud pri delu. Martin…Ja, Martin pa je čisto druga zgodba. Glasen, bistroumen in 
hitrega, praktičnega mišljenja. Skupaj sta – najboljši par! Vodnika naše ekipe sta bila Magda, ki je 
menda (po moji grobi oceni) največ pomagala pri pospravljanju, in Vasja, ki nas je spodbujal pri 
delu in igrah. Poleg tega imam občutek, da je bila Vasja naš »duhovni vodja«. 
Za konec naj še enkrat poudarim, da sem vesel skupinskega duha, ki vlada cel taborni teden in 
skupinskih aktivnosti, ki nas povezujejo ter delajo bogatejše.

Gregor Turnšek, četrtek

Dvodnevna tura
V sredo zvečer smo se odpravili na dvodnevni izlet. Na Češko kočo smo prispeli po eni  uri hoje, 
torej ob osmi uri. Na koči nas je pričakal prijazen oskrbnik, ki nam je ponudil večerjo. Štirje smo 
se odločili za gobovo juho. Po večerji smo odšli gledat naše sobe. Po ogledu smo si privoščili čaj, 
nato pa odšli počasi spat. 
Nadlednji dan smo se zbudili ob petih. Po obilnem zajtrku smo krenili na dolgo pot. Skupino je 
vodil Biba. Po pol ure naporne hoje smo si razdelili samovarovalne komplete. 
Na Kočno smo prispeli po treh urah. Vodnik Jager je naredil malico in po malici se je večina 
odločila, da gremo še na Grintovec. Na vrhu smo krstili udeleženca, ki še nikoli ni bil na višjem 
vrhu. 
Po krstu smo se odpravili v dolino, vmes pa smo se ustavili še na Češki koči. V tabor smo prišli 
okoli pete ure vsi izmučeni, vendar smo se vseeno odšli še skopat.

Nedelja

Po večerji smo zakurili ogenj. Nina je igrala pesmi na kitaro. Potem so večji pripravili zelo zanimiv 
skeč. Bil je zelo smešna komedija. Nato smo morali spat. V šotoru smo se igrali, kot da smo v 
disku. Vodnica je skoraj znorela. Končno smo vsi zaspali. 

Gal Ancelj, sobota 1
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Ena vodniška

»Sem Nina. In sem vodnica. Sem štirinajstič v taboru. 
Če bi imela zlato ribico, bi si zaželela, da bi prav vsi 
uživali in se imeli lepo v letošnjem taboru.«

Spomini na moje prve tabore so precej živi. Veliki, vroči 
šotori, prijazni vodniki, tekmovanja dežurnih ekip, ki 
sem jih sprva oboževala, nato pa (v času pubertete) 
nadvse sovražila, veliko veselje ob deževnih dneh 
(takrat nam namreč ni bilo potrebno oditi na turo in 
smo lahko v šotoru igrali karte, se zabavali ali spali), 
kopanje, dobra družba, večeri ob ognju…

Danes je zelo podobno, a vendar tako drugače. V 
šotorih imamo podnevi še vedno savno, ponoči 
pa zvezdnato nebo. Še vedno imamo tekmovanja 
dežurnih ekip in kopanje v bazenu. Še vedno je dobra 
družba.

Kaj se je torej spremenilo?

Nič več ne uživam ob deževnih dneh, saj vem, da ne bomo mogli na turo, ki jo imamo v načrtu. 
Poleg tega lahko dež namoči tla in povzroči prave poplave v šotorih. Otroci se bodo kmalu začeli 
dolgočasiti ob igranju kart in zavladala bo slaba volja. Vsi bomo imeli vlažna oblačila in mokre 
čevlje. Tudi počitka si ne moremo privoščiti, saj celo popoldne pečemo in mažemo palačinke. Samo 
dežja ne, prosim!

Tekmovanja dežurnih ekip – ja, včasih sem se zelo rada borila za svojo dežurno ekipo. Kasneje mi 
je postalo vse brez veze, danes pa vidim, da so te igre nekaj, kar povezuje mlajše in malo starejše 
udeležence tabora med sabo. In prav to je namen teh iger. Povezovanje skupin, koristna poraba 
prostega časa, boljše spoznavanje, zabava. Zato sem huda zagovornica popoldanskih iger. 

Vstop v kuhinjo. Ko sem bila še udeleženka, nisem smela v kuhinjo, saj je to eno izmed pravil, ki 
vladajo na taboru. Vedno me je zanimalo, kaj za vraga počnejo vodniki v tem šotoru. Izgledalo 
je tako mamljivo in vabljivo… No, kaj v bistvu tam počnemo? Jemo, se dogovarjamo o turah in 
načrtih za naslednji dan, lupimo krompir, režemo čebulo, sestavljamo igre za tekmovanja dežurnih 
ekip, režemo salamo, mažemo kruh, dogovarjamo se o večernem programu, spet režemo salamo in 
pečemo palačinke. Ja, iz tako mamljivega in vabljivega prostora, je kuhinja postala pravo delovno 
taborišče. Zato dragi moji, ne želite si kuhinje! 

Počivanje. Nekoč v davnih časih, sem se po turi (ko smo se vrnili v tabor), najprej stuširala, nato 
pa šla v šotor in zaspala za kakšno urico ali dve. Danes pa… Ko pridemo po turi v tabor, odložim 
nahrbtnik in grem v kuhinjo. Kaj sledi, vam pove zgornji odstavek. Tuširanje pride na vrsto šele 
pozno zvečer. Kaj je že to popoldanski počitek?

Odgovornost. Ko sem bila sama še udeleženka, sem na turah skrbela le zase. Za svoj varni korak 
(seveda sem pazila, da ne prožim kamenja in s tem ne ogrožam drugih). Danes pa me je na vsaki 
strmini, na vsakem klinu in na vsaki steni strah. Strah za 20 otrok, ki so pred in za mano. Strah me 
je, da komu spodrsne, da kdo pade, da se kdo udari. Moram poskrbeti, da bo pot potekala varno. 
Nisem več samo jaz. Jaz pride na koncu.

Večeri. Večeri so že od nekdaj moj najlepši del tabora. Zato sem včasih želela ostati pri ognju 
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dokler je gorel. Prosila sem vodnike, če lahko bedim še kakšno minutko ali dve, pa so mi vztrajno 
ponavljali, da je naslednji dan tura in da moram 
spat, drugače bom zelo utrujena. Kako sem bila jezna 
nanje!!! Ne bom utrujena! Saj je dovolj, če spim pet ali 
šest ur. Res ne bom utrujena. Danes pa sem jaz tista, ki 
»teži« vsem, da morajo spat. Ponavljam besede, ki sem 
jih tako sovražila. A danes končno razumem njihov 
pomen.

Po taboru. Čas po taboru je bil včasih napolnjen z 
lepimi spomini, novimi prijateljstvi in polno nove 
energije. Danes lahko k temu dodam še veliko mero 
utrujenosti, birokratskega dela, pisanja člankov, 
pospravljanja in sprejemanja kritik oziroma pohval. 
Tako da danes obvezno potrebujem dopust, oziroma 
počitek po taboru. 

Kljub vsemu pa sem zelo vesela, da sem vodnica. Sem 
del čudovite vodniške ekipe. Med njimi imam nekaj 
zelo dobrih prijateljev, ki smo skupaj zoreli v številnih 
taborih. Vsako leto sem tudi presenečena, kako 
dobrosrčni, izvirni in radoživi so vsi udeleženci. Dajejo 
mi nepopisno energijo. In prav zaradi te se vsako leto 
vračam. Vem, da se boste tudi vi… 

Nina Maček

Novičke iz CICI tabora

Ja.. ja, fantički in punčke rastejo, nič več cici, zdaj so 
tretja skupina in pika. Na prvem izletu v nedeljo nas je 
bolj malo. Jan letos ni več z nami, napredoval je v drugo 
skupino. Tako se tudi spodobi za starega planinca, pa še 
v drugi razred gre jeseni… Meta postaja vse bolj vztrajna 
in vzdržljiva. Ob pohvali na prvem izletu, kako lepo hodi, 
se ustavi in modro reče: »Oči, a je to dobro za mišice?« 
Seveda je dobro, ljuba Metka, pa še za marsikaj drugega! 
Ti boš tega deležna v izobilju od pleničk naprej. 

Na ponedeljkovem izletu nas je že malo več, nekateri  
prejšnji dan niso zmogli tempa druge skupine. Proti 
partizanski bolnišnici Krtina gremo. Koliko vprašanj ob 
preprosti baraki s skromno opremo! Visoko gori, skrita 
v gozdu, je bila zatočišče ranjencev v hudih časih vojne. 
Naše najmlajše zanima vse: ognjišče, skromni pogradi, 
medicinski pripomočki… Kar zresnijo se ob pripovedi 
o tistih časih. A ne za dolgo, krepka malica jim povrne 
izgubljeno energijo in z njo živahnost in razposajenost!
Na poti proti kombiju se ustavimo še v kamnolomu, kjer 
nas prijazni uslužbenec popelje v pravi eldorado. Otroci 
kar tekmujejo, kdo bo našel lepši in zanimivejši kamen. 
Naberemo jih toliko in tako imenitnih, da je dovolj za 
zanimivo razstavo v taboru. Uh, kako smo važni! Mali in veliki se tudi družimo
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V četrtek se odpravimo na naš zadnji izlet. 
Gremo do Ankovih slapov in do izvira slatine. 
Pot se strmo dviga, maline ob poti pomagajo, da 
gre… Ob slikovitem slapu
si privoščimo počitek in malico. Vlado nam 
pripravlja presenečenje! Samo za nas se bo na 
vrvi spustil z vrha slapa! S kakšno radovednostjo 
ga opazujemo, ko se trudi zabiti kline, da bi 
pritrdil vrv. Uspelo mu je in zdaj se spušča 
po skalah, voda ga obliva, a mu ne more do 
živega! Spodaj je! Bravo, vsi mu navdušeno 
zaploskamo.
On pa se z užitkom potopi v tolmunu. Mrzla voda 
se ne more pregristi skozi njegovo neoprensko 
obleko. Male očke se svetijo od občudovanja: 
Joj, a bom jaz tudi kdaj zmogel kaj takega!?
Hvala, Vlado, pokazal si nam nekaj novega, 
predvsem pa svojo predanost športu in naravi. 
Mladim si povedal, da ni nič nemogoče, če 
premoreš dovolj volje in ljubezni.
Veseli smo, da si bil z nami! 

Hoja z najmlajšimi je nekaj posebnega. Res gre bolj počasi, bolj kot cilj je zanje važna pot, ob 
kateri je videti toliko zanimivega. Kaj vse opazijo, nam odraslim se je že zdavnaj zameglil pogled! 
Na koliko njihovih vprašanj v zadregi ne najdemo odgovorov. Hvala vam, učite nas znova videti in 
doživljati tisto pravo, pristno, iskreno…

Preveč je doživetij za kratek zapis. Kdo ve, kaj iz letošnjega tabora si bo najbolj zapomnil Domen! 
»Plažo« ob mrzli Jezernici, ob kateri bi se lahko ure in ure igral? Plavanje v jezeru? Tekmovanje 
dežurnih ekip in zmage? Neurja s točo, ki sva ga preživela na suhem v šotoru ob branju? Ali palačink 
in čaja na pladnju, ki nama ga je v šotor prinesla Bernarda? Večerov ob tabornem ognju? Ne vem. 
Vem pa, da postaja vse samostojnejši in da bo drugo leto spet prišel. Razlog več, da to izkušnjo 
privoščiva vsem najinim fantom, ko bodo pripravljeni.

Tudi letošnji tabor je izpolnil pričakovanja. Ekipa mladih vodnikov je bila imenitna, delovna in 
domiselna. Ni lahko ustreči vsem, skrbeti za varnost na poteh, organizirati življenje v taboru, da je 
pestro in zanimivo za vse. A so znali tudi tenkočutno opaziti kakšne žalostne očke in potolažiti, če je 
bilo treba. 
Lepo je bilo spet videti stare znance, se na poteh in v taboru družiti s krasnimi ljudmi, ki so pripravljeni 
svoj prosti čas posvetiti otrokom in jim odkrivati bogastvo in lepoto življenja v naravi.

Breda Šip

Lepo, ni kaj
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Zjutraj smo vstali ob osmih, vedoč, da je danes orientacija. Po jutranji telovadbi in zajtrku smo bili 
že vsi zbujeni in smo si počasi pričeli »pakirati« nahrbtnike. Najavili so vrstni red skupin – mi smo 
bili na vrsti šesti. Tako smo imeli še nekaj časa za sprostitev, zato je šel vsak po svoje. 

Orientacija

Čez nekaj časa se zasliši klic: 
»Sreda!«. To smo mi, zato 
smo se odpravili v jedilnico, 
kjer je start. Matija nam je 
dal zemljevid, na katerem je 
bila narisana naša pot ter 
nas vprašal, če imamo dovolj 
pijače.  »Dva litra!« se je glasil 
odgovor in odpravili smo se na 
pot. Ogledali smo si zemljevid,  
na katerem je bilo označenih pet 
kontrolnih točk (KT). Odšli smo 
iz tabora in šli po cesti navzgor 
proti prvi kontrolni točki. Po 
približno enem kilometru smo 
zagledali pot, ki vodi skozi 
gozd, zato smo po njej tudi šli. 
Srečali smo Katjo in Matjaža, ki 
sta nas povprašala po gozdnih 
rastlinah. Nato smo pot 
nadaljevali skozi gozd, dokler 
nismo prišli do travnika, kjer 

nas je čakala Magda. Našteli smo ji, kaj spada pod prvo pomoč in že smo odhiteli po poti naprej. 
Prišli smo do hiše, kjer se je v senci hladil Luka. Naročil nam je, naj se uležemo v obliki črke N. 
Toda Andrej je nekaj posumil, kajti po zemljevidu sodeč še nismo prišli do KT, zato smo šli naprej. 
Po nekaj minutah hoje smo prišli do Črta (on je bila »ta prava KT), a smo morali počakati, ker je 
torkova skupina še vedno zavezovala vozle. Ko so odšli, smo bili na vrsti mi. Nalogo smo opravili z 
lahkoto in napotili smo se proti KT4. Tam je sedela v senci dreves Nina. Zopet smo morali počakati, 
da je najprej končala torkova skupina. Potem smo zapeli tri pesmi – Siva pot, Mi se imamo radi in 
Na planincah. Od tam smo še nekaj časa hodili po cesti, nato pa zavili na stransko pot, ki nas je 
popeljala do Sandija. Iz geometričnih likov smo morali sestaviti planinca, temu je sledil še tek do 
cilja. Na cilju smo bili veseli, da smo končali dokaj hitro. Bili smo izčrpani, a nasmejani. 

Črt Ferant

Letošnja orientacija je potekala predzadnji dan tabora, v petek, 27.7. Skupine so bile razdeljene 
po dežurnih ekipah. Na začetku smo kot ponavadi dobili zemljevide in kompase. Na zemljevidu 
je bilo označenih 5 kontrolnih točk, ki smo jih morali obiskati. Prva točka je bila najbolj težka, saj 
smo dobili nič točk. Ugotoviti smo morali nekaj dreves, gorsko rožo in našteti 5 gozdnih živali. Pot 
se je nadaljevala ob potoku in čez cesto do Magde, ki nam je postavila vprašanje o potrebščinah 
za v gore (zdravniške stvari). Tu smo dobili odličnih 10 točk. Po dolgi hoji ob potoku smo prispeli 
do gostišča in ob gostišču zagledali vodnico Nino, pri kateri smo morali zapeti tri pesmi. Tudi tu 
smo bili uspešni, saj smo dobili 10 točk. Hodili smo po trati in na klopci zagledali Sandija, ki nam 
je zastavil zelo nenavadno nalogo. Iz papirčkov smo morali sestaviti planinca. Tudi na zadnji – peti 
točki smo prejeli 10 točk. Po kratkem teku smo prispeli v tabor. Upajmo, da se bomo uvrstili čim 
boljše.  

Eva Posedel
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POROČILA DEŽURNIH EKIP
DAN: sobota I.
VODJA DEŽURNIH: Biba in Katja
DEŽURNI ČLANI: Gal, Žan, Gregor, Lenart, Veronika, 
Lara 
IME DEŽURNE SKUPINE: Sedem veličastnih + eden 
za rezervo
BISTVO DNEVA: privilegij sobote – dežurni kratek 
čas, tako da nismo uspeli razviti »slogana«. Jupi!!!
KAJ SE TI UTRNE OB KONCU DNEVA? KAKŠEN 
DOBER »OCVIREK«!!! Glej zgoraj!
KAJ SMO PA DANES DELALI? Prišli, se nastanili, odšli 
na sprehod, spoznavni večer ob ognju
IN ZA ZAKLJUČEK: Tabor »odprli« s praznovanjem 
r.d.: Ana, Jure in Sandi. (Tortaaaa!!!)
PRVE TRI PREDMETE, KI SE JIH SPOMNIŠ:
Nič ne pade (na misel)
1      2       3       ( 4      5  )

DAN: ponedeljek
VODJI DEŽURNIH: Anica, Matija
DEŽURNI ČLANI: Tini, Bine, Martina, Tjaša, Patricija, Jan
IME DEŽURNE SKUPINE: Ga ni!
BISTVO DNEVA: Krst!
KAJ SE TI UTRNE OB KONCU DNEVA? KAKŠEN DOBER »OCVIREK«!!!
KAJ SMO PA DANES DELALI? Imeli smo pohod, popoldne pa še igrice.
IN ZA ZAKLJUČEK: Dobili smo dva nova vodnika.
PRVE TRI PREDMETE, KI SE JIH SPOMNIŠ: voda + sonce = morje

DAN: torek
VODJI DEŽURNIH: Breda, Luka
DEŽURNI ČLANI: Valentina, Grega B., Jaka, Žiga K., Sergeja, Ines
IME DEŽURNE SKUPINE: »Ta pravi«
BISTVO DNEVA: Toča!
KAJ SE TI UTRNE OB KONCU DNEVA? KAKŠEN DOBER »OCVIREK«!!! Palačinke so zakon! Upamo, 
da jih bomo jedli tudi naslednje leto!!! Samo so res dobre!!!
KAJ SMO PA DANES DELALI? Vstali, telovadili, zajtrkovali, plezali, jedli kosilo, se igrali, večerjali.
IN ZA ZAKLJUČEK:Pančkat!
PRVE TRI PREDMETE, KI SE JIH SPOMNIŠ: matematika, spoznavanje narave in družbe, glasbena 
vzgoja. 

DAN: sreda
Vodnik – in to novi – je tako len, da še poročila ne napiše!
Kdo je to?
Velik, z brado!

DAN: četrtek
VODJI DEŽURNIH: Vasja, Magda
DEŽURNI ČLANI: Gregor (Gregs), Matic (Jimmy), Martin, Anita, Matija, Mitja
IME DEŽURNE SKUPINE: /
BISTVO DNEVA: utrujenost udeležencev planinskih izletov
KAJ SE TI UTRNE OB KONCU DNEVA? KAKŠEN DOBER »OCVIREK«!!! "odštekani čehi" 
KAJ SMO PA DANES DELALI? planinski izlet v 4 skupinah (Kočna-Grintovec; Storžič; Bašeljski vrh; 
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Ankovi slapovi), po napornih izletih zelo dobro
kosilo z veliko umazane posode, nato počitek in priprava skečev in himn, 
predstavitev šotorov, zvečer ob ognju obisk "čehov", ponoči opazovanje zvezd
bolniške službe z bolnikom
IN ZA ZAKLJUČEK: najboljša dežurna ekipa
PRVE TRI PREDMETE, KI SE JIH SPOMNIŠ: veliko umazane posode, mlečni riž

DAN: petek
VODJI DEŽURNIH: Nina, Nejc (Eci)
DEŽURNI ČLANI: Kristjan (Chili), Eva, Maša, 
Urban, Tadej, Petra
IME DEŽURNE SKUPINE: /
BISTVO DNEVA: Maščobe se ne da sprati s posode 
z mrzlo vodo.
KAJ SE TI UTRNE OB KONCU DNEVA? KAKŠEN 
DOBER »OCVIREK«!!! Kljub plastičnim krožnikom 
veliko pomivanja…
KAJ SMO PA DANES DELALI? Orientacija, piknik, 
pomivanje mastnih posod, odbojkarska tekma 
s sosedi, boj s sosedi, poroka, podelitev nagrad,  
razkrivanje skritih prijateljev, poslovilni večer.
IN ZA ZAKLJUČEK: Ful pridna dežurna ekipa.
PRVE TRI PREDMETE, KI SE JIH SPOMNIŠ: mastna 
posoda, poročni šopek, čevapčiči.

DAN: sobota II
Zopet uganka: najbolj glasen vodnik, ne moreš ga 
zgrešit, saj ga krasi ogromna »čupa«! Le kdo bi ti 
bil???

Iskanje predmetov
Ena izmed iger dežurnih ekip je bila iskanje predmetov. Vsaka skupina je morala najti in prinesti 
14 različnih stvari (storž, 5 podpisov različnih vodnikov, smrekovo vejico, moker kamen, pomito 
skodelico za sok, rokavico, rolo wc papirja, 5 različnih listov dreves, narisati risbico s podpisi vseh 
članov skupine, poiskati rime na besede, napisati pesmico o dežurni ekipi, narediti verigo iz gojzarjev 
vseh članov skupine, eden od članov si je moral nalepiti obliž na nos, narediti čepico in lista).
Tako smo zbrali sledeče pesmi dežurnih ekip:

SOBOTA 1
Gojzar stari od nog 
zaudarja,
pregnal bo stran vsakega 
komarja.
Sploh ne rabim se našpricat,
pa četudi znajdem se sred' 
barja. 

NEDELJA
Prišli smo v gore nore,
vsak dan na nove napore.
Pomivamo posodo
kot za foro. 

PONEDELJEK
Martina vesela je,
Bine smeji se,
Jan in Patricija zagreta 
sta,
Tjaša se pa ne da.
 

TOREK
Gremo gor na Jezersko,
dihat gorski zrak.
Vsak, ki šel bo z nami,
velik bo junak. 

SREDA
Mi smo dežurna ekipa 
sreda
in nismo brez reda.
Tisti dan gremo na bazen
in nobeden od nas ni len.
 

ČETRTEK
Posoda.
Voda.
Krpa.
Delovne roke!

PETEK
Mi smo veseli petki,
hitri smo kot metki.
Nihče nas ne ustavi,
ker loji smo tapravi!

SOBOTA 2
Smo skupina sobota 2.
Neradi pomivamo 
posode.
V igrah smo uspešni.
Vsi radi hodimo v 
hribe. 

Ogromna čupa
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RIMANJE

Kuharica
Kuharica je spekla dve torti, 
eno je dala vodniku,
kuharica je spekla dve piti, 
eno pito je dala planincu,
kuharica je skuhala juho, 
pol juhe je vrgla v smeti. 

Gal Ancelj, 4.b razred OŠ Prebold
Lara Volpe, 4.b/8 OŠ Petrovče
Gregor Vavdi, 6.b/9 OŠ Prebold
Žan Krivec, 3.a razred OŠ Prebold

Pesem

Ob tabornem ognju sedimo,
o preteklem dnevu govorimo.
Novega izleta si želimo, 
da izmislimo si rimo.

Planinskega tabora se veselimo,
da v hribe lahko hodimo.
V prihodnosti si želimo,
da šotori bi pokonci stali
kljub nenehnemu dežju.

Skupina sobota 2

Uganka
Podnevi vroče,
ponoči mrzlo.

Grdega vremena se ne boji,
Ker železno ogrodje ga drži.

Rešitev: 
šotor

Ponedeljek

V tabor smo se podali nasmejani 
in zagnani.

V nedeljo na turo smo odšli
in vsi zmatrani nazaj prišli.

Na bazen smo pice naročili,
in domov se siti kotalili.

V četrtek zopet v gore smo odšli
in komaj smo imeli dovolj moči,

da na vrh smo prišli.

Počitka po turi vsi potrebni smo bili,
zvrnili smo se na tla vsi utrujeni.

Komaj smo se zbudili,
 smo se že na orientaciji izgubili

ter se vrnitve v tabor veselili.

Sedaj moči od napornega tedna smo si povrnili
ter se s težkim srcem domov vrnili. 

Ponedeljkovska

Gore

Hodim po soncu.
VROČINA.
Okoli mene same skale.
DOLGČAS.
Huda strmina.
BOLEČINA
Zakaj se sploh trudim?
Ker je fajn!!!

Ponedeljek

Torek

Mi veseli smo petki,
hitri smo kot metki,
nihče nas ne ustavi,

ker loji smo ta pravi!

Petki

Petek

Na bazenu
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Vsi se veselimo že, 
da v gore bomo šli.

Na Jezerskem smo zdaj mi,
da v gorah bi bili.

V hribe smo hodili
in se malo prepotili.

Pri stvari nismo več,
žurka ne bi bila odveč.

Sreda se ne zaveda,
da najboljši dan v tednu je.

V sredo v hribe nismo odšli,
zato se nismo prepotili, 
raje na bazen smo skočili
in se malo zmočili. 

Zato se sreda naj zaveda, 
da najboljši dan v tednu je. 

Na Jezersko smo prišli, 
da bi po gorah hodili.

Razdelili smo se v skupine – 
glede na težavnost in vrline. 

Mimo je že en teden
in noben dan ni bil beden.

Veseli vsi smo, 
ker se naslednje leto spet vidimo.  

Nedelja

Na goro

V soboto se podam na goro,
na goro visoko in noro.

Ko se pripeljem pod vznožje,
mislim, da slišim ptičke v daljavi,
čeprav je tiho kot v puščavi.

Čez nekaj časa sem kot vol, potem ko orje,
vendar hodim še le minute.

Ko mislim, da sem na vrhu že,
se pred mano razprostre gora, visoka dva tisoč 
metrov in še.

In ko do vrha končno priplazim se,
moja volja do hoje umre. 

Sreda
Anonimni :)

Martin Bošnjak, skupina četrtek
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HIMNE

Zvezdgledniška

O stari, stari, pridem v šotor 2,
brcnem v paleto.
Mi ni nič jasno, vse razmetano je,
kot bi spustu not raketo.
Mi ni nič jasno, vse razmetano je,
kot bi spustu not raketo.
Kasneje ko uležem se,
pogledam strop in ni mi jasno,
kok luna vidi se.

Gledamo, gledamo, gledamo, gledamo zvezde.
Gledamo, gledamo, gledamo, gledamo zvezde.
Glejte gor – tam je veliki voz,
zvezda severnica, dedek mraz z jeleni.
Glejte gor – ogrodje zvija se,
streha nam pomaga, sam če lepo vreme je.

Nekaj šumi, stopim ven (vidim…),
folija frči na vse strani (že grmi),
naenkrat se vrvi utrgajo, leti…
V mokrih gatah spimo vsi.

Mi ne rabimo zlate strehe,
ker že plavati znamo vsi.
Ob osmih je ocenjevanje,
itak bomo zgubili mi.

Hej folk… Pustite nas pr' mir!!!

WC račke
(na melodijo krokodilčki)

WC račka to je prava stvar,
čista školjka je kot božji dar.

Glej, glej, kako zdaj tam smrdi,
z račkami pozabimo te skrbi.

Spet stranišče smrdi,
WC račke smo mi.

Vse počistimo zdaj,
da stranišče je raj.

Na Jezerskem vsem nam je lepo,
radi vsi v hribe hodimo.

V šotorih cele dneve smo
in po spalnih vrečah skačemo.

Spet stranišče smrdi,
WC račke smo mi.

Vse počistimo zdaj,
da stranišče je raj.

Šotor naš se bori za to,
da papirčkov manj bi bilo.

V taboru nam kuhajo,
da mi v gore hodimo.

Gremo z nahrbtnikom na pot,
v boj v trde skale.

Čokolada, voda in obleka,
to je prava res oprema. 

Štajerski bataljon

ČRI ČRI (čri čri)
ČRI ČRI (čri čri)
ČRI ČRI (čri čri)
ČRI ČRI (čri čri)

Gremo zdaj z dlanjo v dlan (ploskanje…)
Gremo še enkrat z dlanjo v dlan (ploskanje…)

In vsi skupaj z dlanjo v dlan (ploskanje…)

Mur, mur, murenčki,
mur, mur murenčki,
mur, mur, murenčki,

črički smo mi! ČRI!

Črički
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J

L

- jezero
- ture in hoja v hribe
- hrana
- večeri ob ognju
- plezanje
- učenje vozlov
- kopanje in bazen
- spanje pri zvezdogledih
- igranje z vodo v jezeru
- igranje s prijatelji
- himne
- skeči
- dobra družba
- spanje v spalnih vrečah
- igre
- topel tuš

- zgodnje vstajanje
- kruh za zajtrk
- jutranja telovadba
- da mi govorijo Mariborčan 
- pomivanje posode
- vročina v šotoru
- mrzlo jutro
- zgodnje spanje
- mrzla voda v jezeru
- orientacija

- kopanje
- lokacija tabora ob  vodi
- sadje, ki je vedno na razpolago
- izjemno dobra hrana
- topla voda
- vse mi je bilo všeč, razen telovadbe
- skeči, petje ob ognju
- obisk slapa
- pohodi (dvodnevni pohod)
- nova vodnika
- piknik
- s.p.
- krst
- da iz vecejev ni smrdelo
- trgovina
- zadnja tura

- diksiji
- igre
- ime našega šotora
- da so v avtobusu bruhali
- temni oblaki
- premalo za vegetarijance
- luknje na vratih tuša
- mraz ponoči
- prektratko trajanje tabora
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KULINARIČNI KOTIČEK

Najljubša hrana na taboru:

- ČUFTI in krompir
- PALAČINKE
- špageti 
- pečen piščanec 
- evrokrem
- narezki
- pica
- zrezki v omaki
- zeljna solata
- čokolešnik
- lubenica

Predlogi za naslednje leto:

- jabolčni štrudelj
- špinača in pire
- seitan v omaki
- različen kruh, žemljice
- rižota
- cordon blue
- lasanja
- bolj raznoliki zajtrki
- arašidovo maslo
- dunajski zrezek in pomfri

Hvala, Bernarda!

SPOROČILA SKRITIM PRIJATELJEM

Hvala za frutabelo in kinder 
jajčko. SUPER SI!

70% čokolada. OPA. 

Hvala za bonbone. Sergeja

Pridi kaj na obisk. Gal. 

S.P. Hvala za žvečilne! Eva

H
va

la
 z

a 
sl

ad
ka

ri
je

. G
al

. 

Skriti prijatelj, prinesi mi kaj. JAKA!!!!

Hvala za polepšanje dneva! 

Saša. 

Skriti prijatelj, prinesi kaj!. 

Petra

Hvala S.P. za darila. Miha

Hvala za m
arelice in 

čokolado. 

S.P. Hvala za bonbone! 

Ariana

Hva
la za

 EN
ER

GIJO
! 

Greg
a T.

 

Hvala za darilo S.P. 

Žiga Kreča

Hva
la za

 vs
e! 

Lara

Kje si kaj? Zala

H
va

la
 za

 fr
ut

ab
el

e 
in

 

na
po

lit
an

ke
! 

Pridi kaj!!! Žan B. 

Hvala za vazico in cvetlice.  

Manja

S.P. Kje si kaj? Zala
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PLANINSKI UGANKARSKI KOTIČEK

T A B O R N I K O Č A N
Š N S L O G O L O B A O
M O N P V O D A Č P P J
O L E A R Z R O A R O E
H A G L H D V K L U H Z
O B L I Ž R A B A S P E
R I Ž C Ž A B A U I D R
Š P K E R M O T I K A O
O L A L V G Z I N E V Č
T A R Z R O K A V I C E
O N A I V R L N J T K K
R I B J R E I A C L A E
O K I V I I N J S L A P
G A N A T I K A Č I A A

Poišči besede v mreži. Išči v vseh možnih smereh. Za pomoč imaš besede, ki so napisane spodaj. 
Črke, ki ostanejo, ti bodo dale rešitev. 

GORE, ZAJLA, KAPA, ROKAVICE, NAHRBTNIK, PALICE, VODA, PRUSIK, KLIN, KOČA, VRH, 
ŠOTOR, OBLIŽ, JEZERO, KARABIN, GOZD, VRV, SLAP, SNEG, NATIKAČI, PLANIKA, KIVI, OČALA, 
TABORNIK, ŠMOHOR, KEPA, POHOD, BUKVE, ŽABA, GOLOBA, NOJ, BALON, MOTIKA, ROG, RIŽ, 
SLOG, DRVA, CELZIJ, OČE, RIT

REŠITEV: _________________________________
Ana Rijavec, sobota 2

1. Žival, ki ima bodice: ..............
2. Dopolni: …………… koča na Spodnjih Ravneh (1542 m)
3. PZS . Planinska ………….. Slovenije
4. Na taboru sta se v celoto združila Planinsko društvo Žalec in PD …………
5. Najvišja gora v Sloveniji: …………..
6. Dopolni: …………..Kočna (2540m)
7. Dom, ki leži pod Storžičem Dom Kokrškega odreda na ……………
8. Gora, ki je visoka 2132 m (obiskala ga je 2. skupina)

Torek



Tabor mladih planincev Jezersko 2007

Da se za konec pokažemo še vsi skupaj, ena gasilska

Naši zvesti sponzorji ter donatorji:

- Pekarna Uduč   
- Izletnik Celje   
- Hervis d.o.o.  
- Atrij Stanovanjska Zadruga 
- Zagožen d.o.o.  
- Pro-zir d.o.o.
- Igor Kotnik s.p.
- Pekarna Brglez  
- Viva d.o.o.
- Gostilne Štorman 
- Hmezad računalniški center 
- Đurđa Ajnik s.p.
- Gorenjka 
- C-Ring informatika d.o.o. 

- DAX d.o.o.
- NOVEM Car Interior design d.o.o
- Mladinska komisija PZS 
- Občina Prebold 
- Prva osnovna šola Žalec
- Juteks d.d.    
- SAS&Co. Sistemi d.o.o. 
- OMCO Feniks Slovenija d.o.o.                                        
- Nova Kreditna banka Maribor 
- Contex d.o.o.  
- Mestna skupnost Žalec  
- Minerva d.o.o.  
- Spar d.o.o                                                          

- Mercator d.d. Blagovnica
  Prebold 
- Mlekarna Celeia
- Mesarstvo Križnik 
- Papirnica Tara  
- Banko Helena s.p. 
- Sadjarstvo Mirosan 
- Pekarna Petrnel
- Pekarna Kruhek 

Najdi besede: 
točka, naglo, len, cesta gora, šotor, karta, tabor

N P T O Č K A R
A C E S T A K I
G O K Š I V A L
L E N O I Ž G I
O L I T A B O R
P O L O M I R Z
H K A R T A A j

Sreda

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


