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50 let PD Žalec

RUKZAK 2017

TABOR JEZERSKO 2017

34. tabor mladih planincev je potekal na Jezerskem, ponovno po desetih letih. Eden najlepših
tabornih prostorov po mojem osebnem in še kakšnem drugem mnenju, ki se za mesto najlepšega
bori z Dovjem, je zaradi čisto tipičnih slovenskih problemov lastništva dolgo sameval brez
taborov.
In ko so se in smo se končno dogovorili, je sledil šok – ni šotorov. Ali bomo sploh imeli tabor? Z
veliko prizadevnostjo mnogih brezimnih vpletenih so bili šotori zagotovljeni. (Kljub temu so še
vseeno bili »šoki« tik pred postavitvijo, ki pa so se razpletli na najboljši možni način).
Poučeni z lanskoletnim hitrim prijavljanjem smo postavili mejo, do koliko prijavljenih gremo, in
pripravili razpis. Pa je spet šlo po svoje – v samo 14 dneh smo presegli dogovorjeno in
načrtovano število prijavljenih. Ko smo dokončno zaključili s prijavami, smo presegli lansko
številko – udeležencev je bilo znova čez 80!
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Na srečo imamo še vedno dovolj prizadevnih entuziastov, ki so pripravljeni žrtvovati svoj prosti
čas za pripravo in izvedbo tabora. Pa še lokacija nam je priskočila na pomoč. Za izvedbo tur
namreč niso bili potrebni prevozi, zato smo imeli bolj proste roke pri sestavi skupin za izlete.
Ampak izleti so samo del tabornega življenja. Tudi za vse druge dejavnosti je bilo potrebno
poskrbeti in jih pripraviti. Za lažjo izvedbo nam je letos priskočilo na pomoč še vreme – naša
izmena je bila v najtoplejšem tednu poletja. Temu primerno veliko je bilo vodnih dejavnosti, kar
sploh ni bilo tako težko, če imaš tabor poleg jezera. V času našega tabora je bilo še normalno
vodnato, samo dva tedna pozneje na podiranju tabora pa ga je bilo že več kot pol manj.

V nadaljevanju tega biltena si boste lahko
prebrali in pogledali, kaj vse se je na našem
taboru dogajalo. Skoraj standardno – trije
dnevi za izlete, en dan za bazen, en dan za
orientacijo in piknik ter dan obiska
pripadnikov specialne enote policije, ki so
nam tokrat prikazali svojo oborožitev in nas
malo »mazali« - da se lažje skrijemo.

Da smo tabor uspešno »spravili skozi«, so zaslužni tako udeleženci kot spremljevalci. Saj so bile
tudi kakšne »praske«, ampak tega je bilo letos še manj kot že v odlično izpeljanem lanskem
taboru. Ker je bilo med udeleženci veliko »veteranov«, niso bile potrebne posebne pridige. Vsak
je lahko izbiral v skladu z željami: za športne in vodne aktivnosti poskrbijo Rok, Aljoša in oba
Petra. Za ustvarjanje poišči Karmen, Sašo ali Bredo. Če se ne počutiš najbolje, greš k Alenki.
Petra, Lucija in Matic s slikanjem skrbijo za spomine.
Pa tudi med udeleženci so že takšni, ki jih je potrebno »negovati« za prihodnost – Lovro, Manja,
Domen, Ana, pa še kdo se bi našel, da ne bom z naštevanjem koga po pomoti pozabil.
Drugo leto zapovrstjo smo imeli preko 80 udeležencev in več kot 30 spremljevalcev.
Uspešno izpeljan tabor, predvsem pa zadovoljni obrazi udeležencev in vodstva ter njihov
pozdrav ob zaključku: »Se vidimo drugo leto!«, dajejo upanje in zagon za delo v prihodnje.
Še na mnoge mladinske planinske tabore!
P.S. Drugo leto taborimo v 4. izmeni od 14. do 21. julija 2018, da si veste že sedaj rezervirati.
Ali bomo v Podpeci ali kje drugje, pa še ni dokončno odločeno.
Biba
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VODSTVO TABORA JEZERSKO 2017
Zadolžitve v programu

Ime in priimek
Matjaž Žohar
Janez Podpečan
Polona Antloga
Nejc Balažič
Rok Balažič
Lucija Bratina Pešec
Saša Bregar
Jernej Cukjati
Nina Fajfar
Viktor Furman
Tina Kapitler
Ksenija Kavčič
Peter Kavčič
Mira Kelemen
Alenka Kobal
Vera Kobal Komperšak
Vasja Kolšek
Sandi Križnik
Marta Matko
Zlatko Matko
Matic Pečovnik
Peter Pfeifer
Irena Potočnik
Jožef Potočnik
Vlado Rojnik
Aljoša Šip
Breda Šip
Karmen Zupanc
Miran Žohar
Petra Žohar
Tjaša Žohar
Luka Žuža

vodnik PZS (A,B, D)
vodnik PZS (A,B)
vzgojiteljica
vodnik PZS (A)
vodnik PZS (A)
vodnica PZS (A)
učiteljica

vodnik PZS (A, B)
vodnica PZS (A, B)
medicinska sestra
vodnik PZS (A), športni pedagog
dr. medicine
učiteljica
vodnik PZS (A)
vodnik PZS (A)

vodnik PZS (A,B)
vodnica PZS (A)
vodnik PZS (A,B)
vaditelj orientacije, markacist
športni pedagog
učiteljica
učiteljica
vodnik PZS (A)
vodnica PZS (A – pripravnica)
vodnik PZS (A)
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vodja tabora
tehnični vodja tabora
delo z otroki
izleti
izleti, delavnice z otroki
izleti
animatorka
animator
delo z otroki
izleti
izleti
zdravniška oskrba
izleti, športne igre
pomoč v kuhinji
zdravniška oskrba
delo z otroki
izleti
izleti
kuharica
pomoč v kuhinji
izleti, igre
animator, prevozi
Izleti, delo z otroki
izleti
orientacija
športne igre
pedagoško delo
pedagoško delo
animatorka
izleti
izleti
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UDELEŽENCI TABORA JEZERSKO 2017

Anžin Kaja
Ašenberger Julija
Ašenberger Juš
Ašenberger Neža
Balažič Neža
Balažič Zala
Bergant Samo
Bergant Urban
Cijan Maša
Cijan Matic
Cukjati Iza
Čeh Brežnik Lovro
Čeh Brežnik Luka
Držan Naja
Fideršek Sebastian
Flis Jakob
Flis Jure
Gostečnik Zala
Herman Luka
Herman Simon
Hrboka Maruša
Jelen Maks
Jelen Žak
Jesenk Svit
Kavčič Lovro
Kavčič Manja
Kavčič Petja
Kitak Marko
Kobal Tadeja

Kodrun Neža
Korošec Lana
Kozar Maša
Kozulič Mark
Kralj Manca
Kramberger Anže
Kramberger Živa
Križnik Ajda
Križnik Izidor
Križnik Jaka
Krulec Blaž
Kumer Gruša-Karla
Kumer Raja Lucija
Lešnik Tjaša
Logar Ana
Luskar Alen
Luskar Anja
Luskar Maksim
Mandelc Ajda
Mandelc Blaž
Marčič Iva
Marinkovič Anže
Miglič Jakob
Ogrizek Neža
Pečnik Alja
Pečnik Matija
Pečovnik Lovro
Pešec Juš
Pešec Mija
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Pfeifer Nino
Pfeifer Tija
Pinter Lan
Pinter Maj
Podpečan Toplak Neža
Podpečan Toplak Zoja
Potrč Tevž
Ramšak Anže
Ramšak Kaja
Rehar Eva
Rehar Katarina Klara
Rogelj Dominik
Sagadin Jaša
Sagadin Zarja
Stergar Tevž
Stergar Tine
Šip Domen
Šip Matic
Terner Tian
Tilinger Tadej
Vahčič Miyazaki Hana
Vozelj Vid
Vozelj Vita
Vozelj Zala
Žlof Neža
Mlinarič Tina
Žuža Eva
Žuža Jure

50 let PD Žalec

RUKZAK 2017

NA KRATKO O TABORU
Izmene tabora PD Žalec, PD Galicija in PD Prebold se je udeležilo 83 (in še trije delno prisotni)
udeležencev iz Žalca, Petrovč, Galicije, Prebolda in tudi iz malce bolj oddaljenih krajev (Celje,
Gomilsko, Polzela, Dragomelj, Preserje, Črnuče).
Vodstvo tabora je sestavljalo 6 vodnikov PZS, ena vodnica PZS-pripravnica, kuharica s
pomočnikom, 4 učitelji, 5 animatorjev - pomočnikov za delo z otroki in zdravnica. Dodatno je
bilo delno prisotno še 9 vodnikov PZS, markacist, pomočnica v kuhinji, vzgojiteljica in
medicinska sestra. Za prevoze v taboru smo imeli dva kombija.
Pohode smo načrtovali vsak drugi dan. Otroke smo po starosti in sposobnosti razdelili v štiri
skupine, ki so opravile izlete na različne vrhove v okolici. Tako smo se povzpeli na Kočno,
Ledinski vrh, Virnikov Grintovec, Goli vrh, se povzpeli do Češke koče, Kranjske koče na
Ledinah in Vratc, se sprehodili do izvira mineralne vode, do razgledne točke na Prodih in si
ogledali partizansko bolnišnico. Manjša skupina najstarejših je tudi prespala na Češki koči.
Kopali smo se v bazenu v Kranju, imeli smo tekmo dežurnih ekip v orientaciji, na tabornem
prostoru so se odvijala športna tekmovanja. Obiskali so nas tudi policisti (naši vodniki PZS), ki
so nam predstavili svojo oborožitev in načine maskiranja.

Naši vodniki so postavili zipline, lepo vroče vreme je omogočalo kopanje v jezeru, pa še vodno
drčo smo si pripravili.
Udeleženci so v različnih ustvarjalnih delavnicah naredili različne izdelke iz naravnih
materialov, izdelali zastave za vse šotore, pisali prispevke za glasilo »Rukzak«, igrali odbojko in
nogomet in se zabavali še z drugimi igrami.
Ob večerih smo imeli taborni ogenj in zanimive dogodke ob njem (spoznavni večer, planinski
krst, planinska poroka…).
Letošnje leto nam je postreglo z najbolj vročim tednom celotnega poletja, dež nas je zmočil
samo enkrat za dve uri, pa zato takrat temeljito. Tako smo izvršili vse načrtovane cilje in naloge
ter uspešno zaključili tabor.
vodja tabora
Matjaž Žohar - Biba
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KAJ VSE SMO POČELI NA TABORU
sobota, 29. julij 2017:
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico,
sprehod do Jezerskega, ustvarjalno delo,
priprava na izlete.
Zvečer: taborni ogenj - spoznavni večer
nedelja, 30. julij 2017:
1. skupina: tabor – Slovenska smer na
Ledine – Kranjska koča na Ledinah –
Ledinski vrh – Kranjska koča na
Ledinah – skozi Žrelo – tabor
2. skupina: tabor – Virnikov Grintovec
– tabor
3. skupina: tabor – Goli vrh – tabor
4. skupina: tabor – izvir mineralne vode
nad Ankovo domačijo in nazaj
Popoldan: zabavne igre, ustvarjalno delo,
športne igre
Zvečer: taborni ogenj

ponedeljek, 31. julij 2017:
Obisk predstavnikov specialne enote policije, prikaz orožja in načinov maskiranja,
športne igre, ustvarjalno delo, predavanja planinske šole

Popoldan:
1. skupina: tabor – Češka koča
Zvečer: priprava na izlete, taborni ogenj
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torek, 1. avgust 2017:
1. skupina: Češka koča – Zg. Ravni Kočna – Češka koča – tabor
2. skupina: tabor – Goli vrh – tabor
3. skupina: tabor – Češka koča – Vratca
– Češka koča – tabor
4. skupina: tabor – razgledna točka na
Prodih – tabor
Popoldan: kopanje v jezeru, športne in
zabavne igre, ustvarjalno delo
Zvečer: nočni pohod z lučkami

sreda, 2. avgust 2017:

Kopanje v bazenu v Kranju
Popoldan: športne igre, ustvarjalno delo, obisk »seniorjev« PD Žalec
Zvečer: nevihta z močnim dežjem in odprava težav z vodo

četrtek, 3. avgust 2017:
1.
2.
3.
4.

skupina: tabor – Virnikov Grintovec – tabor
skupina: tabor – Češka koča – Vratca – Češka koča – tabor
skupina: tabor – Virnikov Grintovec – tabor
skupina: kamnolom lehnjaka s fosili – partizanska bolnica Krtina in nazaj
Popoldan: športne igre, ustvarjalno delo, peka palačink
Zvečer: taborni ogenj, planinski krst

petek, 4. avgust 2017:
Dopoldan: tekmovanje dežurnih ekip v
planinski orientaciji
Popoldan: piknik, vodna drča, zipline,
ustvarjalno delo
Zvečer: taborni ogenj, planinske poroke
+ dodatni planinski krst
sobota, 5. avgust 2017:
Pospravljanje, odhod, prevoz domov
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POROČILA O IZLETIH:
NEDELJA, 30. JULIJ 2017
tabor – Slovenska smer na Ledine – Kranjska koča na Ledinah – Ledinski vrh – Kranjska
koča na Ledinah – skozi Žrelo – tabor
Večer pred turo so udeleženci pripravili
nahrbtnike. Zjutraj po zajtrku smo pregledali
opremljenost udeležencev. Hodili smo po
dolini Ravenske Kočne do obeh spodnjih
postaj žičnic. Že tu smo morali poskrbeti za
nekaj žuljev udeležencev. To je za prvi dan
pohodov kar običajno in smo zato vedno
dobro opremljeni z obliži. Nadaljevali smo
po Slovenski poti do vstopa v plezalni del.
Tam je dobila udeleženka Zala bolečine v
kolenu in bolečine v trebuhu, zato smo jo s
pomočnikom Aljošo poslali v tabor. Mi smo
nadaljevali po poti do pričetka Slovenske
plezalne poti. Pred vstopom smo si najprej
nadeli
čelade
in
nato
namestili
samovarovalno opremo. Vodniki smo pri
vsakem udeležencu preverili pravilno in
varno namestitev vse opreme vključno s
čevlji. Pot navzgor po plezalni poti je
potekala brez problemov.
Bili smo malo počasnejši zaradi doslednega pripenjanja na varovala. Vodniki smo opozarjali
udeležence na nevarnost proženja kamenja in na posamezna nevarna mesta. Vse je potekalo brez
zapletov. Pri Krajnski koči na Ledinah smo si sneli varovalno opremo, pomalicali in se dobro
odpočili. Nadaljevali smo po lepi poti na Ledinski vrh in se brez zapletov spustili na Kranjsko
kočo na Ledinah. Po krajšem počitku smo si ponovno nadeli čelade in nato namestili
samovarovalno opremo. Po po plezalni poti v Žrelu smo se spustili do hudourniške struge, ki
vodi v dolino. Pot v Žrelu je potekala brez problemov, v strugi hudournika pa je bila zelo težka,
ker je bilo vse razrito. Pravo brezpotje. Zadovoljni smo se vrnili v tabor.
Celoten pohod je potekal brez večjih
problemov. Na srečo smo imeli ves čas
pohoda rahlo megličasto oblačnost in ni bilo
vroče. Hitrost gibanja je bila ustrezna, saj so
bili
udeleženci
kondicijsko
odlično
pripravljeni. Poskrbel pa sem za dovolj
počitka in predvsem za dovolj uživanja
tekočin.
Na tej turi pa smo vodniki ocenili, da štirje
udeleženci kondicijsko in tehnično niso
sposobni za načrtovan vzpon na Kočno. Izlet
smo v taboru zaključili ob 14. uri.
Janez
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tabor – Virnikov Grintovec – tabor
Uvodna noč v taboru mladim planincem ni izpila moči. Živahnost na jutranjem zboru skupine, ki
jo je čakal vzpon na Virnikov Grintovec, je to nazorno dokazovala. Hiter korak posameznikov na
začetku je bilo potrebno kar nekoliko umiriti. Skupina je vendarle bila številčna in precej
različna glede na fizično pripravljenost. Vremenske razmere so bile ugodne, ravninski uvod pa
zelo primeren za ogrevanje. Štartali smo namreč iz tabora.
Samega vrha naše poti nekaj časa ni bilo videti, zato je mladež ves čas zvedavo spraševala, kje se
nahaja naš cilj. Po dobre pol ure smo prvič konkretno zagrizli v strmino. Pot je bila speljana po
gozdu, strme odseke pa so občasno prekinjali ravninski deli. Male nožice so jih vselej hvaležno
komaj dočakale.
Kolona se je precej raztegnila, pravi gozdič slastnih malin je ponovno združil skupino. Mmm,
sadna malica je večini prijala. Nekoliko daljši postanek smo si privoščili na sedlu pod vrhom.
Pogled proti najvišji točki naše poti je zbujal spoštovanje. Pot se je postavila skoraj pokonci.
Hitro pridobivanje višine nas je motiviralo pri premagovanju napora, še bolj odločen je postal
korak, ko smo prešli v skalovje in smo lahko začeli uživati v čudovitem razgledu. Po skupaj treh
urah hoje smo dosegli vrh. Malica je izjemno prijala, pa tudi lenobno poležavanje, ki nas je na
vrhu zadržalo skoraj celo uro.

Bil je čas za vrnitev v tabor. Pot nazaj se je precej vlekla. Noge so bile utrujene, ena od
udeleženk si je lažje zvila nogo. A kot se za kleno planinko spodobi, je stisnila zobe in se okoli
15. ure skupaj z ostalimi vrnila v tabor.
Izlet sicer tehnično ni bil zahteven, je bil pa dolg. A mladi udeleženci so bili, čeprav utrujeni,
polni lepih vtisov. Turo smo zaključili v taboru ob 15. uri.
Peter
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tabor – Goli vrh – tabor

Večer pred turo smo se z udeleženci pohoda pogovorili o poti in pripravi nahrbtnika. Zjutraj smo
preverili opremljenost udeležencev in se peš odpravili iz tabora po markirani poti do velikega
parkirišča v Ravenski Kočni. Na parkirišču smo se usmerili levo v smeri Velike Babe in Golega
vrha (desno Ledine). Pot nas je naprej vodila po kolovozu, a je kmalu zavila levo, kjer smo se
začeli prečno vzpenjati. Kolovoz, po katerem smo hodili, se je nato spremenil v pešpot, ki se je
razmeroma strmo vzpenjala skozi gozd. Po približno dveh urah hoje smo stopili iz gozda na
opuščeno in precej zaraščeno Jenkovo planino. Tam smo se razdelili v dve skupini. Ena skupina
(mlajših udeležencev) je počakala na planini, druga skupina se je podala na vrh Golega vrha.
Od Jenkove planine smo nadaljevali pot v levo (desno Velika Baba). Pot je naprej prešla v gozd
in se začela strmo vzpenjati po jugovzhodnih pobočjih Golega vrha. Višje je gozd postal
nekoliko redkejši, pot pa nam je ponujala vedno več razgleda. Še nekoliko višje smo končno
stopili iz gozda in se v petih minutah hoje povzpeli na vrh Golega vrha. Spust do tabora smo
opravili po isti poti.
Posebnosti: Na vrhu Golega vrha smo
doživeli »invazijo« letečih mravelj, tako da
smo morali malico prestaviti do spusta na
Jenkovo planino.
Celoten pohod je potekal brez problemov, v
lepem, sončnem in zelo vročem vremenu.
Izlet smo v taboru zaključili ob 16. uri.
Matic
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tabor – izvir mineralne vode nad Ankovo domačijo in nazaj

Po zgodnjem vstajanju in obilnem zajtrku
smo bili pripravljeni na hude napore
današnjega dne. Otroci so že nestrpno
pričakovali pohod. Iz tabora smo se mimo
jezera odpravili na pot. Ker je skupina
sestavljena iz najmlajših, smo prilagodili
turo njihovim sposobnostim. Na poti smo
bili razposajeni in igrivi, med vsakim
postankom pa smo se tudi malo poigrali.
Prvi postanek smo imeli pri potoku, kjer
smo se odžejali in naredili načrt za povratek.
Pot smo nato nadaljevali v zmernem tempu.
Vmes smo nabirali maline. Na cilju smo se
še okrepčali s sendviči in zasluženimi
čokoladicami, nato pa se odpravili nazaj
proti taboru. Ker so maline izginjale v
trebuščke kot za stavo, se je pot nazaj malo
zavlekla. Glavni počitek na poti nazaj smo
ponovno imeli pri potoku, kjer so se otroci
ohladili in igrali s sproti nabranimi
»ladjicami«. Po vrnitvi v tabor smo bili
prijetno utrujeni.

Stran 12 od 40

Rok

50 let PD Žalec

RUKZAK 2017

PONEDELJEK, 31. JULIJ 2017
tabor – Češka koča
Popoldan pred turo so udeleženci pripravili
nahrbtnike.
Po pregledu opreme udeležencev smo se peš
odpravili iz tabora na Češko kočo. Na Češki
koči smo udeležencem pokazali skupno
ležišče in se namestili. Po uri in pol prostega
časa smo imeli večerjo. Pred spanjem so
udeleženci dobili informacije o poti
naslednji dan.
Janez

TOREK, 1. AVGUST 2017
Češka koča – Jezerska Kočna – Češka koča – tabor
V torek zjutraj smo vstali ob 6. uri in po zajtrku ob sedmih krenili na pot. Vodniki smo se
razdelili med udeležence. Pred vstopom v plezalni del poti smo si nadeli čelade in varovalne
pasove ter samovarovalne komplete. Vodniki smo preverili namestitev in poudarili pravilno
uporabo. Zaradi krušljivega terena je vsak vodnik pazil na hojo dveh ali treh udeležencev. Brez
problemov smo dosegli polico pred vstopom poti na Kočno. Pred tem znižanim delom smo
zložili nahrbtnike na kup in se brez njih povzpeli na Jezersko Kočno. Po povratku do
nahrbtnikov smo si privoščili izdatno malico. Vodniki smo ves čas skrbeli, da so otroci zaužili
dovolj tekočine in tako preprečevali dehidracijo. Po povratku na Češko kočo smo ponovno
počivali in se nato brez problemov spustili do parkirišča na Ravenski Kočni, od koder so nas s
kombiji prepeljali do tabora.

Celoten pohod je potekal brez problemov. Pri plezanju je bilo sicer zaradi sonca malo vroče, a
nas to ni oviralo. Hitrost gibanja je bila ustrezna, saj so bili udeleženci kondicijsko odlično
pripravljeni.
Turo smo zaključili v taboru ob 16. uri.
Janez
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tabor – Goli vrh – tabor
Jutro brez oblačka in meglic nam je že na
zboru pred pohodom ponudilo prekrasen
pogled na Goli vrh, ki je bil naš tokratni cilj.
Iz žabje perspektive je deloval tako
mogočno. S svojo piramidno obliko je izzval
kar nekaj strahospoštovanja. Čeprav vrh ni
skalnat, je bilo jasno, da bo potrebno
premagati zelo strm vzpon. Za uvod smo si
noge pretegnili po bolj položni poti. Skupina
je bila dobro razpoložena in zelo zgovorna.
Prvi del vzpona je potekal v daljših ključih,
ki so vendarle nekoliko omilili strmino.
Kolona se je raztegnila, a dobra volja ni
usahnila.
Napoved nekoliko daljšega počitka na Jenkovi planini (1495 m) je pospešila tempo. Oddih je
prijal. Kar težko se je bilo odreči prijetnemu poležavanju na soncu in razgledu na okoliške
vršace. Odločili smo se, da bomo prav na tem mestu malicali ob povratku. Do cilja nas je ločilo
še skoraj 300 višinskih metrov. Na vrh smo se podali po avstrijski strani. Strmina je bila huda,
tempo je precej upadel. Vse večkrat je bilo potrebno počivati. Vodniki smo uporabljali vse
možne motivacijske prijeme in izplačalo se je. Na vrhu (1787 m) se je prav vsakemu na obraz
prikradel nasmešek. Naš tabor v dolini je bil videti majhen kot pikapolonica na travniku. Sledilo
je fotografiranje, vpisovanje v knjigo in žigosanje planinskih dnevnikov. Bili smo že precej
lačni, hrana pa nas je čakala v nahrbtnikih, ki smo jih pustili na planini.

Do tja smo se vrnili po slovenski strani. Spust je bil strm, kolena so pošteno trpela. Ko smo prišli
do planine, se nam je ta zdela kot oaza v puščavi. Pojedli smo vse do zadnje drobtinice..
Klepetali smo in klepetali ter poležavali na soncu. Pogled na uro nam je prekinil uživanje. Morali
smo v dolino, sicer bi zamudili kosilo.
V drugem delu spusta težav ni bilo. Zamotili smo se s pripovedovanjem šal. V tabor smo prišli
kot bi mignil.
Izlet je minil brez nevšečnosti, ostal nam bo v lepem spominu. Počutili smo se zmagovalno.
Premagali smo strmino in napor. Turo smo zaključili ob 14:30.
Peter
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tabor – Češka koča – Vratca – Češka koča – tabor
Večer pred turo smo se z udeleženci pohoda pogovorili o naši poti in pripravi nahrbtnika. Kot
pred vsakim pohodom smo zjutraj pregledali opremljenost udeležencev in se peš odpravili iz
tabora po markirani poti do velikega parkirišča v Ravenski Kočni. Na parkirišču smo se usmerili
desno v smeri Češke koče. Kolovozna pot nas je hitro pripeljala v gozd. Po začetnem rahlem
vzpenjanju po kolovozu se je pot hitro spremenila v strmo pešpot. Nekoliko višje, ko je strmina
popustila, smo prišli do nove ceste, ki nas je pripeljala do opuščene Štularjeve planine.

Od planine naprej je šla pot ponovno v gozd in potem prešla iz gozda na strma pobočja, ki so
bila odlično zavarovana. Vse bolj razgledna pot nas je nato čez lestev kmalu pripeljala v Mrzlo
dolino. Tu se po neizraziti dolinici navzdol spušča hladen zrak. Naprej je sledilo le še nekaj
minut lahkotne hoje do Češke koče. Na koči smo si privoščili obilno malico. Po daljšem
postanku smo se razdelili v dve skupini.
Ena skupina je počakala na koči, druga se je
podala še do Vratc. Od koče smo nadaljevali
desno po poti v smeri Kočne, Grintovca in
Vratc (levo Kranjska koča skozi Žrelo). Pot
je potekala po sprva zložnem melišču, ki je
delno poraslo z rušjem. Od križišča naprej se
je pot vzpenjala po melišču in nas je kmalu
pripeljala do grape pod Vratci. Pot skozi
grapo je bila dobro zavarovana, vendar je
bila potrebna velika previdnost zaradi
padajočega kamenja. Od tu do vrha smo
imeli le še nekaj minut razgledne hoje. V
tabor smo se vrnili po isti poti.

Celoten pohod je v lepem, sončnem in zelo vročem vremenu potekal brez problemov.
Matic
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tabor – razgledna točka na Prodih – tabor
Iz tabora smo se z najmlajšimi udeleženci
peš odpravili do razgledne točke na Prodih.
Zaradi pripekajočega sonca smo poskušali
večino poti prehoditi v vsaj malo hladnejši
senci. Čeprav je bil razgled na bližnje visoke
gore prelep, nas je odsotnost sence hitro
pregnala. Tako smo se spustili nazaj do
gozda, kjer smo nato imeli dolgo
pričakovano malico. Čeprav so se otroci
med hojo pritoževali, kako utrujeni so, pa
jim po malici ni primanjkovalo energije za
razigrano igro v gozdu. Spočiti smo se nato
pričeli vračati po isti poti. Med potjo smo
naredili še en postanek, ki smo ga namenili
uživanju sadja. Po tem smo se s počasnim
tempom samo še vrnili do tabora.
Tjaša

ČETRTEK, 3. AVGUST 2017
tabor – Virnikov Grintovec – tabor

S skupino že poznanih izkušenih udeležencev smo se na dan izleta peš odpravili iz planinskega
tabora. Pot nas je vodila po sprehajalni stezi do Zgornjega Jezerskega, kjer se je pričela
markirana planinska pot. Kmalu po prvem vzponu so se pri eni izmed udeleženk pričele težave s
kolenom, zato se je v spremstvu spremljevalke pričela vračati do tabora. Preostanek poti je minil
brez posebnih pripetljajev. Na vrhu Virnikovega Grintovca smo imeli zasluženo malico in
počitek. Spust z vrha je najprej zaradi skalnatega terena potekal počasneje, ob vrnitvi na lažji
teren pa hitreje. Čas vzpona, in sicer dve uri in osem minut, smo še premagali s spustom, saj smo
od vrha do tabora potrebovali samo uro in pol! V tabor smo prišli prvi in si tako zagotovili
najboljšo možnost za tuširanje.
Turo smo zaključili v taboru ob 11,45 uri.
Tjaša
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tabor – Češka koča – Vratca – Češka koča – tabor

Zjutraj po zajtrku smo pregledali opremljenost udeležencev in se peš odpravili iz tabora proti
Češki koči. Skupina je bila velika in tudi tehnično ter kondicijsko zelo raznolika, kar se je
pokazalo tudi kasneje. Že po pol ure hoje smo morali poslati v tabor dva udeleženca zaradi težav
z žulji. Spremljal jih je vodnik Miran, ki nas je nato dohitel na poti do Češke koče. Na Češki koči
smo imeli počitek in osvežitev. Za nadaljevanje poti po melišču in nato po plezalni poti na
Vratca se je odločilo 13 bolj sposobnih in kondicijsko bolje pripravljenih otrok. Ostali so se
odločili počakati na koči pod varstvom Vlada. Vodniki smo se s tem povsem strinjali. Pot na
Vratca je potekala brez težav. Na kratkem plezalnem delu smo si vodniki razdelili nadzor nad
udeleženci pri plezanju. Pot je bila krušljiva in smo morali stalno opozarjati na kamenje in
zadostno medsebojno razdaljo. Vse je potekalo brez težav in na vrhu so bili vsi veseli. Nekateri
med njimi so prvič v življenju dosegli višino nad 1.700 metrov. Spust do Češke koče in nato v
dolino do tabora je potekal brez težav.
Celoten pohod je minil brez problemov. Hitrost gibanja je bila ustrezna, počitka pa je bilo
dovolj.
Janez
tabor – Virnikov Grintovec – tabor
Tretja skupina je iz tabora krenila ob 7.30 po cesti ob Planšarskem jezeru v smeri Zg. Jezersko.
Kmalu smo cesto zapustili in krenili levo na kolovoz, ki vodi ob robu gozda vzporedno s cesto,
ki se spušča v Zg. Jezersko. V čudovitem sončnem jutru, ki je naznanjalo še en prekrasen dan,
smo se mimo trgovine povzpeli do cerkvice sv. Ožbolta in mimo bližnje kmetije zavili na pot, ki
vodi do Virnikovega Grintovca. Vzpeli smo se skozi gozd in pot nas je kmalu pripeljala do
kmetije Žmitek, kjer smo prečkali makadamsko cesto in zagrizli v strmino, ki se je prav tako vila
skozi gozd. Pot je mestoma nadomestil kolovoz, vendar je strmina le malokrat popustila. Po dveh
urah in pol smo prišli na 1345m visoko sedlo Žingerc, kjer se z desne priključi pot z avstrijske
strani. Na sedlu pustimo skupinico poškodovank, vodnico ter mentorico, ostali pa pogumno
zagrizemo še v zadnjo strmino in ob 11. uri pozdravimo vrh. Z vrha se nam je odprl prekrasen
razgled na Slovenijo na jugu in Avstrijo na severu. Pojemo malico in že se vračamo po ozki in
strmi stezici nazaj na sedlo. Poberemo preostale naše in se veselo spuščamo skozi gozd proti
dolini, se napasemo še v malinah na polovici poti, posladkamo z zadnjimi ostanki malice
(jabolka, piškoti) in izpraznimo zadnje rezerve vode. Kot bi mignil, smo pri kmetiji in cerkvici,
ostane le še zadnja ravnina proti taboru.
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Pa kaj bi to, pomembno je, da nas v taboru čaka kosilo! Njami! ☺
Turo smo zaključili ob 14:00.
Lucija
kamnolom lehnjaka s fosili – partizanska bolnica Krtina in nazaj
V štirih vožnjah smo se odpeljali do izhodišča ture. Vozila smo pustili blizu kamnoloma, ki je bil
naš prvi cilj. V kamnolomu smo si ogledali fosile, jih iskali, nabirali kamne in se predvsem
zabavali, saj otroci niso želeli oditi naprej. Po dolgotrajnem pregovarjanju nam je le uspelo. Pot
smo nadaljevali po cesti proti partizanski bolnišnici. Po prihodu do bolnišnice, katero smo si
ogledali, je bila na vrsti malica in ohladitev v bližnjem potoku. Otroci so bili kar rahlo
razočarani, ko je prišlo povelje za odhod. Po dolgotrajnem prepričevanju smo jih pustili v potoku
še nekaj minut. Pot proti vozilom je bila enaka kot proti bolnišnici. Z utrujenimi nasmehi smo
uspešno zaključili še zadnji izlet na taboru.
Rok
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PRISPEVKI UDELEŽENCEV
JEZERSKO 2017
Mimo je še en uspešen tabor mladih planincev. K temu je pripomogla tudi kulisa vrhov
Savinjski Alp na eni in Karavank na drugi strani. Lepo je opazovati mlade planince, ki tudi po
utrujajočih pohodih še zmorejo igrati nogomet. Ali pa jih gledati, kako mirno v vrsti čakajo za
kosilo. Sklepala so se nova prijateljstva in tako je teden za večino kar prehitro minil. Zahvala za
nemoten potek in uspeh tabora gre vodstvu . Torej se vidimo drugo leto, kjerkoli tabor že bo!
Vlado

PRVIČ NA PLANINSKEM TABORU
Kot socialna delavka sem bila že velikokrat
v raznih taborih (rejniški, medgeneracijski),
tudi kot njihova soorganizatorka, voditeljica.
Planinski in to ŽALSKI je pa za KRONO!
Planinski vodniki so v glavnem moški (v
šoli žal večinoma »tršice«) in v taboru se je
slišala »komanda« teh moških, planinskih
vodnikov vseh generacij – mladi, srednja
generacija, tretja generacija – 70 let. Tudi
sama sem planinska vodnica. Samo dva
pohoda sva doživela z možem Jožetom z
mladimi.

Ugotovitve: na čelu kolone in zadaj je najbolje, da je vodnik moški. Potem gre pohod kot po
»maslu« in vsi smo na koncu srečni zaradi uspeha – dosegli smo vrh in se srečno vrnili v tabor.
Z Jožetom sva sklenila, da drugo leto sodelujeva ves čas tabora ter s sabo vzameva večje tri
vnuke (dva 5 let in vnukinja 7 let) Mladi se res imajo česa naučiti v taboru!
»Horuk v nove čase, horuk v nove dni!« zavriskajmo in imejmo se radi.
Jože, Irena

Stran 19 od 40

50 let PD Žalec

RUKZAK 2017

NOČNI SPREHOD PO JEZERSKEM

Nočni sprehodi so lahko zabavni v kateremkoli letnem času, toda morda so najbolj vznemirljivi v
pomladih in poletnih mesecih. Pomembno je, da imajo otroci občutek, da so res v naravi ali vsaj
stran od uličnih svetilk. Celo dobro znana pot je ponoči videti vznemirljiva in nova, znani
razgledi pa so ponoči videti drugače, saj na okrog svetijo luči okoliških naselij, luna pa se
dviguje in razsvetljuje temno nebo.
Tako smo se odločili, da v naše tedensko druženje končno uvedemo novost – nočni sprehod po
Jezerskem. Najmlajši planinci so ga izkusili v vznemirljivem, skrivnostnem in pravljičnem
vzdušju. Tisti malce večji pa so ga izkoristili za iskrene pogovore, hladno osvežitev in za
pripovedovanje strašljivih zgodb.
Pot smo si olajšali s svetilkami, najustvarjalnejši pa so se prelevili v palčke. Tiste palčke, ki se
naokrog potikajo z laternami. «Počutim se kot čuvaj svetlobe«, je dejal Luka, ko se je z laterno v
roki sprehajal po poti. In vseskozi ga je navdihovala pozitivna odgovornost do plamenčka, ki ga
je spremljal.
Naše plamenčke pa je z neba uzrla tudi zvezdica … tista, ki rada zaspi … tista, zaradi katere se
potem zmešnjava naredi … tista, ki pazi na vse speče in bedeče. Tista, ki se imenuje se Zvezdica
Zaspanka. (A ne Lovro?)
Lahko noč, planinski tabor Jezersko 2017!
Karmen
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MLADI PLANICI V USTVARJALNICI »POD ŠOTOROM«
Tudi v letošnjem letu smo se mentorice in spremljevalci potrudili, da smo poskrbeli za kreativno
podobo planinskega tabora.
V popoldanskem času so se tako odvijale likovne delavnice, ki smo jih za planince predhodno
pripravile in izvedle Saša Bregar, Karmen Zupanc in Petra Žohar. Na pomoč pa sta nam
priskočili pridni pomočnici Polona Antloga in Tjaša Žohar. Delavnice so bile raznovrstne in
zasnovale tako, da smo se »povezale« z bivalnim okoljem in upoštevale želje planincev. Tako
smo pripravile domači »EPP«, ki je krasil taborno oglasno desko.
Karmen
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V torek smo Češko kočo
osvojili,
se v sredo na bazenu ohladili,
v četrtek na Virnikov
Grintovec potili,
v petek pa se na orientaciji
skoraj izgubili.

Samo še tabor smo pospravili
in se v soboto domov
odpravili.
(sobota 2)

POHOD NA KOČNO
Dobro oskrbljeni s hrano smo se v ponedeljek popoldne odpravili proti hribom. Prvi cilj je bila
Češka koča. Ker smo v prvi skupini najstarejši in najbolj vzdržljivi mladi planinci, sem računal,
da bi lahko bil tempo še hitrejši. Od tabora do koče smo namreč hodili eno uro in petintrideset
minut.
Oskrbnica nas je postregla z obilno in okusno večerjo. Prespali smo v koči, saj nas je zjutraj
čakal vzpon na Kočno. Zajtrk je bil spet imeniten, nekateri so si privoščili ajdove žgance, drugi
pa pečena jajčka.
Vzpon je bil po našem okusu in zanimiv, saj je velik del poti treba plezati. Po treh urah smo bili
na vrhu. Kočna je le osemnajst metrov nižja od najvišjega vrha Kamniško-Savinjskih Alp.
Navzdol je šlo hitro, še posebej po melišču. Sledil je le še povratek v tabor.
Lovro Čeh Brežnik
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POT NA KOČNO
Štartali smo popoldne, malo po četrti uri. Nahrbtniki so bili težki več kot deset kilogramov, saj
smo nosili vodo, rezervna oblačila, čelado, pasove, varovalni komplet, malico in še kaj.
Pot po dolini je dolgočasna, od parkirišča naprej pa smo se začeli vzpenjati. Kakšen klanec!
Dooolg in noro, noro strm! Ko prideš na cesto in misliš, da je konec, si šele na polovici poti!
Nato se začnejo »hudičevi kvanci«, še malo in potem, končno, Češka koča!
Za večerjo špageti in odličen sirup. Pred spanjem smo videli dva gamsa. Prespali smo na skupnih
ležiščih.

Vstali smo ob šestih. Zajtrk je bil dober, lahko smo izbirali med ajdovimi žganci z mlekom in
jajci. Odhod je bil ob pol osmih. Pot gre najprej po melišču, potem pa se začne bolj plezalni del.
Bila mi je všeč, čeprav je dolga. Blizu vrha Kočne smo lahko odložili nahrbtnike in se povzpeli
brez njih. Vrh! Obvezno slikanje in vpisovanje v knjigo. Malica malo pod vrhom, kjer so nas
čakali nahrbtniki, se je res prilegla. Na poti do Češke koče nas je čakalo melišče in kasneje še
srečanje s tretjo skupino. Še počitek na koči in spust do doline. Na parkirišču sta nas pričakala
kombija, tako da smo se udobno pripeljali v tabor.
Samo Bergant (ponedeljek)
S PRVO SKUPINO NA ČEŠKO KOČO IN KOČNO
Nekaj čez pol peto popoldne smo polno opremljeni krenili iz tabora proti Češki koči. Zaradi
hitrega tempa vodnice in našega zasledovalnega koraka smo do koče prišli pred predvidenim
časom.
Na cilju nas je poleg vodnika Janeza, ki je šel že prej na ogledno turo za naslednji dan, pričakala
še oskrbnica z okusno večerjo. Siti, utrujeni, a željni druženja in pogovorov smo po večerji igrali
karte in uživali v čudovitem razgledu. V dobri družbi teče čas hitreje in treba je bilo spat. Spali
smo na skupnih ležiščih, a smo se dobro spočili za naslednji dan, ko smo se podali na Kočno.
(nedelja)
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ČEŠKA KOČA
Cel teden v taboru sem hodil z drugo skupino planincev. Naš zadnji pohod je bil na Češko kočo.
Meni se je zdela od vseh treh pohodov ta pot še najmanj naporna. Na cilju so nekateri nadaljevali
vzpon do Vratc. Nekaj se nas je odločilo, da ostanemo na koči. Igrali smo tarok in si privoščili
palačinke. Mogoče se mi je bil tudi zato ta pohod najljubši.
(četrtek)

POHOD NA ČEŠKO KOČO IN VRATCA
V četrtek smo se zbudili že ob šestih zjutraj. Čakal nas je pohod na Češko kočo. Po zajtrku sem
si umil zobe, si natočil pijače in pripravil nahrbtnik. Naša 2. skupina je šla na pot ob sedmih.
Pot je bila strma, na njej so ležali manjši kamni in korenine. Da je bilo lažje hoditi, je bila ob
skali pripeta jeklena vrv. Tudi lesenih stopničk je bilo nekaj. Dan je bil zelo vroč. Na srečo sta
bila približno deset minut pred našim ciljem dva izvira. Glavo sem namočil v manjši
tolmunček, napolnil plastenko in se napil vode, ki je bila zelo dobra. Do Češke koče smo hodili
dve uri in petnajst minut. Kdor je želel, je šel lahko z vodnikom do Vratc. Na poti nam je po
kamnih zelo drselo, sonce je vse bolj in bolj pripekalo. Malo pred vrhom smo morali plezati po
skali in se držati za »zajlo«. Prijatelja je zadel manjši kamen v ramo, ampak na srečo ni bilo
hudega. Nazaj grede sem z Vratc do koče tekel. Tam sem si kupil domač puding. Bil je zelo
dober. Ko so prišli vsi dol, smo imeli malico.
Naredili smo še skupinsko fotografijo pred kočo in odšli nazaj v dolino. V taboru pa nas je
pričakalo kosilo.
Urban Bergant (sreda)

Na Češki koči je nekaj mojih prijateljev obsedelo, »ta boljši« pa smo pot nadaljevali po kamniti
in peščeni poti do Vratc. Ker mi je spodrsnilo, sem sprožil kamen in sošolca je skoraj zadel v
sence. Na srečo se je vse dobro končalo. Vzpon je trajal štirideset minut, navzdol pa smo prišli v
dvajsetih.
(četrtek)
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NAŠ TABOR
Šotori blizu jezera so stali
in v vodi večkrat smo se ohladili.
Ko pa v sredo se močno je vlilo,
nas v šotorih je lepo zmočilo.

Vodniki so šotore vse prekrili,
a platen nismo več rabili,
saj do sobote smo se v soncu greli.
Za zajtrk, kosilo in večerjo pa vsak dan
sama dobra »njami« hrana,
ki je vse dni iz kuhinje dišala.
Maša Kozar (četrtek)

Všeč mi je bilo, da je tabor postavljen tako blizu jezera, v katerem smo lahko namakali noge ali
pa se kopali. Tudi igrišče za odbojko je bilo ob jezeru, zato je žoga pogosto končala v vodi.
Pa je bilo spet treba ponjo. Res sem se imela »fajn«!
Maša Kozar
KRST
V četrtek zvečer je bil ob tabornem ognju
krst. Novinci smo dobili posebne naloge. Če
smo se zmotili, je sledila »kazen«.
Tudi novi vodniki so morali opraviti krst.
Morali so na drugi breg Jezernice, prinesti
dokaz, da so bili tam in se rešiti iz vrvi. Pri
tej zadnji nalogi smo jih obmetavali z
vodnimi baloni.
Zala (četrtek)

NA BAZENU
Sreda je bila namenjena kopanju. Prvo skupino je avtobus odpeljal na bazen v Kranj že ob
osmih, druga skupina je morala počakati na naslednjo vožnjo. Dan je bil vroč, zato smo takoj
skočili v vodo. Na »suhem« smo se hladili s pijačo in sladoledom. Za kosilo so nam vodniki
prinesli pice. Na poti nazaj so nas razveselili še s postankom v trgovini, kjer smo obnovili svoje
(predvsem sladke) zaloge.
Ajda (četrtek)
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Na bazenu v Kranju je bilo super! Zelo smo se zabavali. Plavali smo, skakali v vodo in jedli
pico. Dan je bil vroč, zato je nekatere sonce pošteno opeklo.
Izza Cukjati (sreda)
Tudi letos smo vsi udeleženci tabora pridno čakali na sredo, ko je na programu kopanje v
bazenu. V dveh vožnjah z avtobusom smo se vsi prepeljali v Kranj. Dan je bil sončen in vroč.
Kljub opozorilom se večina ni mazala s kremo, zato je bilo naslednji dan videti kar veliko rdečih
obrazov. Hladili smo se v vodi, plavali, skakali vanjo, se vmes basali s sladoledom, igrali karte in
po treh urah dočakali tudi pice. Pospravili smo jih v rekordnem času! Da bi bil dan še boljši, smo
se nazaj grede lahko ustavili v trgovini. Čeprav smo nakupili nenormalno veliko količino čipsov,
čokolad, bombonov in sladkih pijač in so zaradi nas odpirali dodatne blagajne, smo vseeno odšli
pravočasno-po tridesetih minutah!
Žal je zvečer deževalo in je taborni ogenj odpadel. Tako smo v šotoru igrali karte, se pogovarjali,
smejali in jedli sladkarije, ki smo jih kupili nekaj ur prej.
(nedelja)
TABOR
V soboto smo prišli vsi
s samimi lepimi mislimi.
Še sanjalo se nam ni,
da bo včasih tako težko,
da se nam bo skoraj »strgalo«!

A smo korajžno preživeli,
četudi kdaj smo na poteh trpeli.
Jutri nas več tu ne bo.
Ko se zdani,
le še pospravimo stvari
in odidemo na vse strani.
(sreda)

PRVA DVA DNEVA V TABORU NA JEZERSKEM
V soboto nas je avtobus pripeljal na Jezersko. Razdelili so nas v šotore, kjer smo si takoj
pripravili ležišča. V jedilnici so nas seznanili s pravili, potem pa so mentorji novincem razkazali
tabor. Po kosilu smo imeli prosto popoldne. Po večerji smo si pripravili nahrbtnike za nedeljske
pohode. Našo skupino je čakal vzpon na Goli vrh. Ob tabornem ognju smo do desetih imeli
spoznavni večer.
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Drugo jutro smo morali vstati že ob šestih. Po zajtrku smo šli na pot. Nekaj časa smo hodili po
cesti, nato pa zavili v gozd. Pot je bila ves čas strma. Naš prvi cilj je bila Jenkova planina, kamor
smo prišli po dveh urah in pol. Tu smo imeli malico. Nekaj planincev je ostalo na jasi, drugi so
šli na vrh. V dveh skupinah smo se vrnili v tabor. Po kosilu smo šli lahko počivat ali pa v
jedilnico, kjer sta mentorici Saša in Karmen pripravili ustvarjalno delavnico. Izdelovali smo
zastave za vsak šotor v taboru. Lepo so nam uspele.

Še večerja, potem pa uživanje ob tabornem ognju, kjer smo se vsi imeli lepo.
Iva Marčič (torek)

V TABORU
V taboru smo dobri prijatelji vsi.
Skupaj se igramo in veselimo lepih dni.
Ko pojemo in plešemo, se cel svet vrti,
včasih pa v plamen ognja
zagledamo se vsi.

V hribe odhajamo zgodaj zelo,
ko sonček še spančka za sedmo goro.
Neža Ašenberger (torek)

ORIENTACIJA
V petek ni bilo pohodov v hribe, ampak smo
imeli orientacijo. Ekipe smo sestavili po
dnevih dežurstva. Naša se je na poti do
kontrolnih točk najprej znašla pri tretji.
Potem smo se odpravili iskat prvo. Našli
smo tudi drugo, pri tretji pa smo morali
delati vozle in prepoznavati zaščitene rože.
Pri šesti kontrolni točki smo imeli prvo
pomoč. Po sedmi in osmi kontrolni točki
smo se odpravili v tabor, kjer smo izvedeli,
da smo bili prepočasni.
Tevž Potrč (nedelja)
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PA ŠE NEKAJ RIM…
Planinski tabor je zanimiv zato,
ker v nem planinci bivajo samo.
Zjutraj zgodaj se zbudimo
in se v gorah nikdar ne izgubimo.
Vsak drugi dan v hribe se podamo
in se vedno fajn imamo.
Na izletih lačni smo zelo,

zato dosti hrane s sabo vzamemo.
Kadar se na izletih ne potimo,
se pa po taboru podimo.
Pogosto športne igre imamo,
kjer se nikoli ne predamo.
Juš Ašenberger (nedelja)

ORIENTACIJA
Na orientacijo smo se podali
in kontrolne točke vneto iskali.
Ko do prve smo prišli,
tretjo smo že videli.
A ker tretje nismo še iskali,
smo najprej do druge se podali.
Tretja točka je bila kar živa,
vprašanja so bila res zanimiva.
Ker na vsa smo prav odgovorili,
smo lahko se odpočili in napili.
Na naslednji ni bilo vprašanj,
zato smo hitro se »štemplali«
in brž odbrzeli stran.
Na šesti nas čakala prva je pomoč,
odgovarjali smo prav in odbrzeli proč.
Samo še dve smo poiskali,
nato pa v tabor se podali.
Juš Ašenberger (nedelja)
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MOJ ŠESTI TABOR (Upam, da še zdaleč ne zadnji)
Iz izkušenj sem se naučila, da je bolje, če si za tabor ne postavljam nobenih pričakovanj. Kadar
si jih, in običajno so zelo dobra, vse leto živim v pričakovanju tabora, ki ga je potem vse prehitro
konec. Kar seveda ni zdravo, saj mi beži dragoceni čas. Letos nisem preveč razmišljala o taboru,
zato nisem imela nobenih pričakovanj. In prav zato so bila presežena. Pa še kako! Sploh nočem
domov. Letošnji tabor mi je najbolj všeč. Poleg šotorov je prijetno hladno jezerce, v katerem
smo namakali pregreta stopala.
Pohodi niso bili enostavni, nas je pa na vrhu vsakič pričakal veličasten razgled. (Ta je, govorim
iz izkušenj, v italijanskih apartmajih vreden več kot klimatska naprava).
Pohod na Češko kočo smo opravili z levo roko. Na cilju smo se ljubitelji taroka malce potuhnili
in ostali na koči, večina pa se je spotila še do Vratc. Jedli smo palačinke in kartali. Priznam, sem
nora oboževalka taroka, sploh če igram z bratom, ki med igro ves čas poka zelo neprimerne šale.
Letos je bilo v taboru treba spesniti nekaj, kar bi prekosilo naš lanski »miks« Disneyevih pesmi,
ki je bil res pravi hit. Letošnji Broadway ga sicer ne preseže, se mu pa lahko postavi ob bok. V
miks sem vključila dvanajst broadwayskih muzikalov, in sicer: Annie, Čarovnik iz Oza,
Chicago, Adamsovi, Coprnice, Nesrečniki, Male ženske, Fantom iz opere, Evita, Moje pesmi,
moje sanje, Lak za lase in Mačke. Zadnje tri dni smo bolj slabo vadile (hvala, tarok!), a glede na
zadnjo vajo naš zborček nikakor ni zanič. Pred nastopom bo tarok pač malce počakal. Ne
smemo pa biti samo »ne zanič«, ampak najboljše!

Doma bom najbrž v navalu sentimentalnosti obsedela na postelji in obujala spomine na letošnji
neponovljivi tabor. Na petje in igranje kitare ob reki (Hana zdihuje v daljavi:To je jezero, ne
reka!), na četrtkovo igranje taroka skoraj od kosila do večerje, na skrivnosti, za katere je bolje,
da ostanejo v šotoru, kjer so bile izrečene, na martinčka, ki je sedel na mojem prstu (kaj pa naj,
sem čisto prava Disney princeska!), na škatlo sladkarij, ki jih je bilo toooliko, da se mi res
»lušta« enega zdravega smutija iz banane in gozdnih sadežev, na moje super »sošotoranke«,
spletanje kitk (tudi iz las moških osebkov), na divjo nevihto, ki nam ni dovolila iz šotorov v
sredo zvečer, in na tisoče malih stvari…..dokler ne bo spet poletje!
Ana Logar (ponedeljek)
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NA VIRNIKOV GRINTOVEC
V nedeljo zjutraj smo se še vsi zaspani odpravili na Virnikov Grintovec. Že ko smo naredili prve
korake v hrib, smo se utrudili. A kolena smo grizli do vrha. Izgubljeno energijo smo nadomeščali
z energijskimi ploščicami in čokolado. Po prvem počitku ob potočku smo se zagrizli v še hujšo
strmino. Zato pa je na vrhu, kjer smo se od utrujenosti kar sesedli, tako prijala izdatna malica.
Lepo se je videlo na jezero in naš tabor.
Na srečo gre navzdol malo lažje in hitreje. V taboru smo popadali na ležišča in sanjarili o
prelepem razgledu z vrha.
Katarina Rehar (ponedeljek)

TABOR

TAROKAŠI

Tabor naš tako je lep,
da si od lepote kar zadet.
V hribe gremo na potep,
na vrhu čaka nas razgled.

Vojno znamo vsi igrati,
že ko smo čisto majhni škrati.
Poker tudi vsi že znamo
jn z veseljem ga igramo.
Mnogi znamo še remi,
pa čeprav med njim se spi.
Osel, enka in pasjansa
tu za vsakega je šansa.
Vendar: kart vseh je kralj
(tja je vključen še kaval),
ki ne gre vsem od rok
in ga kličemo TAROK.
Nerazumljena ljubezen,
ki za mnoge je bolezen,
je do taroka me prevzela.
Štirje smo, ki smo zboleli
in tarok za svoj smo vzeli.
Igrali smo več ur do konca,
sredi dežja, sredi sonca,
še v hrib smo z njim stopili,
skoraj jesti pozabili.
Nevedneži zdihujejo,
stežka nas razumejo.
Tarokašem pa ni mar,
saj tarok je naša stvar.
Ana Logar (ponedeljek)

V šotorih se smejemo,
na soncu se grejemo.
Tudi hrana super je,
mi planinci pojemo vse.
Po večerji ogenj se prižge,
ni ga le takrat, ko dež gre.
Še dežurstva »zakon« so,
ko mi pomijemo posodo vso.
Katarina Rehar (ponedeljek)
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RESNICA ALI IZZIV?
Žak: Haj!
Matija: Zdravo!
Žak: Bi jedel čips?
Matija: Lahko, samo če se greva resnica ali
izziv.
Žak: Okej!
Matija: Resnica ali izziv?
Žak: Izziv.
Matija: Sleci majico in pred šotorom mahaj
z njo.

Žak: Ne verjamem ti.
Matija: Saj ti ni treba!
Žak: Ha, ha, zdaj pa ti mene vprašaj!
Matija: Resnica ali izziv?
Žak: Resnica.
Matija: Kaj bo za kosilo?
Žak: Resnica je…., da NE VEM!!!
Matija: Ha, ha, ha…
Žak: Ej, pozabila sva odpreti čips!
Matija: Pa res.

Čez pet minut

Pol ure kasneje

Žak: V redu, zdaj pa ti. Resnica ali izziv?
Matija: Resnica.
Žak: Koliko rib si ujel?
Matija: Več kot sto.
Žak: Več kot sto?!
Matija: Ja.

Matija: Kako sem se napokal čipsa!
Žak: Jaz tud!
Biba: KOSILOOO!
Matija in Žak: OOO NEEE!!!
Žak Jelen in Matija Pečnik (ponedeljek)

Z NAJMLAJŠIMI NA ORIENTACIJI
V naši skupini so bili najmlajši udeleženci
tabora. Imeli smo se odlično. Kompas so si
otroci izmenjavali in nam odraslim uspešno
kazali pravo pot. Uspešno smo našli vse
kontrolne točke in rešili vse naloge. Nekateri
odrasli smo bili na orientaciji po mnogih
letih, saj smo se z njo nazadnje srečali v
osnovni šoli.
Orientacija je bila super!
skupina Povezani
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MOJ PRVI TEDEN V PLANINSKEM TABORU

Sem Lovro in letos sva tudi midva z mamico
šla z atijem v planinski tabor. Smo namreč
čisto prava planinska družina. Postavili smo
svoj šotor, da sem lahko v miru spal, saj sem
star šele tri leta in pol.
Najprej bi rad pohvalil našo kuharico Marto,
ker nam je vsak dan skuhala imenitno kosilo
in večerjo. Všeč mi je bil tudi večerni
taborni ogenj, ki sem ga vsakič nestrpno
pričakoval.
Ker sva z mamico letos prvič cel teden v
taboru, naju je čakal krst. Saj mi je bilo všeč,
ampak malo treme pa sem imel in nisem
hotel opraviti svoje naloge. A sem vseeno
dobil planinsko priznanje ter tri udarce in
pol čez mojo rit. Mami pa je morala najprej
previti atija v plenico iz toaletnega papirja,
potem je morala povedati pravljico, za
konec pa so jo s Tjašo in Petrom zvezali.
Morali so se rešiti, medtem pa so jih
obmetavali z vodnimi baloni. Ker so bili že
mokri, so jih poslali še v jezero preverit,
kakšna je temperatura vode!
Lepo je bilo tudi na pohodih z našo četrto skupino. Najbolj pa sem užival, ko smo se šli kopat na
bazen v Kranj in smo dobili za kosilo PICEEEEE!
Aja, pozabil sem povedati, da sem se zelo rad igral z mojimi puncami Nežo, Izo, Mašo in z
Maksijem. Z mamico bova atija z veseljem spremljala na taborih. Pa fajn je blo, ker mi mami in
ati nista težila, kdaj moram spat. To je vse, zdaj grem z mojimi puncami na čevapčiče. Imamo
namreč piknik!
Lovro Pečovnik z mamico

P.S.: Atija sem bolj malo omenjal, ker je bil
zaposlen s svojimi planinskimi pohodi s »ta
večjimi« otroki. Ampak, ko bom velik in
močan, bom tudi jaz hodil z atijem na velike
pohode!
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PRVIČ V NOVI VLOGI
Moj trinajsti planinski tabor! Sliši se mnogo,
a če upoštevam, da sem prvič taborila že pri
štirih letih in jih imam zdaj že enaindvajset,
ta številka le ni tako velika. Letos sem se po
dolgih štirih letih odsotnosti vrnila na ta
teden planinske pravljice. In ne samo to,
tokrat prvič kot del vodstva tabora.
Na Jezersko sem prišla nekaj ur kasneje, a
upravičeno, saj sem tisto soboto imela še
izpitno turo. Tako sem v tabor prišla kot
pripravnica za vodnico PZS kategorije A. Že
prvi pogled na tabor je v meni prebudil
zakopano domotožje. Spomini na čudovita
otroška leta v taborih so mi pričarali nasmeh
na obraz. Ti tako znani veliki šotori, lesene
klopce ob tabornem ognju, rjava kopalnica
in »diksiji«!
Pričakali so me le Breda, Marta in Zlatko, vsi drugi udeleženci so bili na igrišču na Zgornjem
Jezerskem. Moj šotor me je prijetno presenetil, saj je bil za moje ležišče že pripravljen prostor.
Tako sem ob Karmen postala drugi košček kruha v šotoru Nutelic.
Še isti dan sem kot del vodstva morala prvi skupini razdeliti plezalne pasove, čelade in
samovarovalne komplete ter jim pomagati vse tudi pravilno namestiti. Čeprav sem vedela, v kaj
se podajam, mi je bilo za trenutek tuje stati med vodniki in mlajšim razlagati, kako naj se npr.
pravilno vpnejo na jeklenico.
Še ena novost zame je bila, da sem smela sedeti v kuhinji. Čeprav sem po fotografijah sodeč kot
majhen otrok sedela v kuhinji s starši, se še predobro spomnim prepovedi vstopa v ta prostor,
namenjen le vodstvu in vodnikom. Sprva mi je bilo kar malo neprijetno sedeti tu. Kot bi kršila
neko trdno zakopano pravilo. A ti občutki nelagodja so kmalu izginili in še pred iztekom prvega
dne sem se počutila tudi v »štabu« domače.
V nedeljo sem imela svojo prvo
pripravniško turo. S skupino najstarejših
udeležencev smo šli na Ledinski vrh. Prvi
žulji so se pojavili že pred začetkom gozdne
poti. Kmalu je sledila tudi prva poškodba in
ena od udeleženk ni bila več sposobna
nadaljevati poti. Aljoša se je »žrtvoval« in jo
pospremil nazaj v tabor. Pred vstopom v
slovensko pot smo si nadeli samovarovalne
sestave in se drug za drugim podali med
jeklenice. Napredovali smo z lepim tempom,
zato smo bili kmalu na Kranjski koči na
Ledinah. Tam smo si privoščili obilno
malico. Na naše olajšanje se je vodnik Janez
dogovoril z oskrbnikom, da lahko pustimo
nahrbtnike v koči.
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S Petrom sva si v nahrbtnika naložila nekaj pijače za vse in ponovno smo se začeli vzpenjati.
Malo pod Ledinskim vrhom je eno udeleženko po nerodnem koraku začel skeleti gleženj, zato je
Peter ostal z njo na sedlu. Ostali pa smo se trudili do vrha. Nazaj do koče je šlo brez težav.
Sledila je še ena malica. Janez me je presenetil, ko je določil, da bom nazaj v tabor vodila
skupino jaz. Najprej je sledil majhen šok, saj tega res nisem pričakovala. A ne glede na moj
notranji vihar občutkov sem s pokončno glavo sprejela nalogo.
Spust do vstopa v Žrelo je minil hitro, znova smo si nadeli samovarovalne sestave. Dogovorili
smo se, da vsak od spremljevalcev skrbi za tri udeležence. Pot skozi žrelo je bila zelo krušljiva in
tisti na začetku kolone smo se počutili, kot da nas obmetavajo s kamenjem. Na srečo ni prišlo do
nobene poškodbe, a težave so se ob izstopu iz zahtevne poti šele začele. Presenečeni smo namreč
ugotovili, da poti v dolino ni več. Ostanki jeklenic so pričali, da je pot odnesel plaz. Ni nam
preostalo drugega, kot da se med skalami začnemo spuščati v dolino. Kljub vsem izzivom smo se
srečno vrnili v tabor.

Naslednji dan ni bilo pohodov. Dan je bil
namenjen ustvarjalnim delavnicam, športu
in že tradicionalnemu obisku specialnih
policistov. Na eni izmed delavnic sva s
Karmen naučili nekaj vozlov in jih seznanili
s planinsko opremo v nahrbtniku. Otroci so
bili najbolj navdušeni nad vozlom »lisice«, s
katerim so lahko drug drugega zvezali.
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V torek sem vodila najmlajšo skupino. Ker ti otroci dlje spijo, smo odšli iz tabora zadnji. Kar
enajst odraslih je spremljalo deset najmlajših planincev. Pot nas je vodila do razgledne točke na
Prodih, od koder pa nas je vroče sonce hitro odgnalo. Malo nižje smo v gozdu našli senco za
počitek in malico. Čeprav so se otroci med hojo pritoževali, kako utrujeni so, jim po malici res ni
manjkalo energije za razigrano igro v gozdu. Spraševala sem se, kaj se pravzaprav tako zavzeto
igrajo, a sem ugotovila le to, da so zvlekli na kup dovolj vej in dračja za ogromen taborni ogenj.
Sreda je ponavadi dan za kopanje. Tokrat na bazenu v Kranju. Ker nas je bilo več kot sto, smo se
razdelili na dve skupini. Ena se je z avtobusom odpeljala prej in se tudi prva vrnila. Karmen,
Petra, Peter in jaz smo se odpeljali s kombijem. Čeprav smo se odpravili kmalu za prvim
avtobusom, smo prišli na bazen obenem z drugo skupino. Kaj se je dogajalo med vožnjo do
bazena, bo za vedno ostala naša skrivnost. Povem lahko samo to, da smo videli precej več
Kranja, kot smo nameravali.
Zaradi skoraj neznosne vročine je prijalo plavati v bazenu in se hladiti s sladoledom. Dan je
prehitro minil. Ob povratku se je avtobus ustavil še pred trgovino, da so se otroci lahko
»oborožili« s sladkimi zalogami.

Zvečer nas je vse presenetila vročinska nevihta. Najprej je bilo malo strahu, potem pa so se
Nutelice hitro pomirile in se zamotile z igranjem kart. Rahle preglavice nam je povzročilo
Stran 35 od 40

50 let PD Žalec

RUKZAK 2017

puščanje šotora, kar pa so hitro popravili do kože premočeni vodniki, ki so med močnim dežjem
požrtvovalno prekrili šotore s folijo.
V četrtek sem znova vodila najstarejšo skupino. Vzpon na Virnikov Grintovec je bil zanje mala
malica. Žal je tudi tokrat ena od udeleženk imela težave s kolenom in jo je vodnica pospremila
nazaj v tabor. Ostali smo se v dobrem tempu povzpeli na vrh, saj smo potrebovali le dve uri in
osem minut. Ta čas smo s spustom še izboljšali. Od vrha do tabora smo prišli v uri in pol! Super
je priti v tabor prvi, saj ni vrste pred kopalnico in tople vode za tuširanje je na pretek!
Poseben je bil tudi četrtkov večer ob tabornem ognju. Na vrsti je bil namreč krst. Tudi meni ni
ušel, saj sem bila tokrat novopečena vodnica! Z Nino in Petrom P. smo bili glavna atrakcija
večera. Vedeli smo, da si nas bodo privoščili. Najprej sem morala odgovarjati na vprašanja, ki so
bila po »prijaznem« namigu moje sestre vsa s področij, o katerih se mi ne svita. Nato so nas vse
tri zvezali in medtem ko smo se trudili osvoboditi, so nas obmetavali z vodnimi baloni. Za
zadnjo nalogo pa smo morali v jezero in ugotoviti, kakšna je temperatura vode. No, mi trije smo
pogumno odkorakali na drugi breg in nazaj. Voda je bila presneto mrzla. Sledili so še udarci po
riti, kot je planinska navada. Še naslednji dan sem med sedenjem čutila posledice.

Predzadnji dan imamo že tradicionalno orientacijo. Otroci jo imajo radi. Malo manj radi pišejo
in rišejo za taborni časopis, a so motivirani, ker tudi to šteje za skupni rezultat pri orientaciji.
Očitno ni nastalo dovolj prispevkov, da moram tudi jaz oddati svojega, ha,ha…
V soboto pa samo še pospravljanje tabora, pakiranje, razdelitev nagrad za orientacijo in najbolj
urejene šotore in slovo od Jezerskega.
Sama sem se poslovila z grenko-sladkim priokusom. Grenkim, ker sem bila žalostna, da je že
konec, in sladkim, ker mi bodo z lepi spomini pomagali preživeti mesece do naslednjega tabora.
Se vidimo naslednje leto!
Tjaša

Stran 36 od 40

50 let PD Žalec

RUKZAK 2017

KRIŽANKA:
1.
2
3
4.
5.
6.
7.
8

1. Luknja v tleh
2. Otroška igra s kartami
3. Planinska jeklena vrv (po domače)
4. Uvala polna vode
5. Najvišja gora v Kamniško-Savinjskih alpah
6. Kakšna je oblika jezera na Jezerskem
7. Koča, ki so jo zgradili Čehi
8. Vrh nad Jezerskim, ki ima križ
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TEKMA V PLANINSKI ORIENTACIJI

Tekme v orientaciji so vsako leto sestavni del programa tabora mladih planincev. Navadno med
seboj tekmujejo ekipe dežurnih. Starost članov je zelo različna od najmlajših do starejših, zato je
enotna kategorija z eno srednje zahtevno progo. Proga je imela osem kontrolnih točk,
razporejenih po dolini okoli jezera. Na treh »živih« točkah so udeleženci pokazali znanje iz prve
pomoči, vozlov, zaščitenih rož in imen gor v okolici. Za dodatne točke je bilo potrebno tudi kaj
»ustvariti« (narisati, napisati). Za razliko od tekem v ligi je bil čas relativna kategorija, saj je
bilo potrebno opraviti vse naloge v določenem času, ki ga je poznal le postavljalec proge.
Odstopanja v plus in minus so prinašala negativne točke.
Vse ekipe so z več ali manj težavami kontrolne točke našle, tudi z znanjem ni bilo težav. O
razvrstitvi so odločale dodatne točke za ustvarjalnost in zmagala je ekipa Ponedeljek pred
Četrtkom in Nedeljo.
Nekateri člani ekip so redni udeleženci tekmovanj v orientaciji. Upam pa, da smo koga pridobili
na novo.
Vlado

NEDELJA

SOBOTA 1

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK
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PETEK

SOBOTA 2

DRUŽINA POVEZANI
Rezultati:
Ekipa in člani
PONEDELJEK: Ana Logar, Samo Bergant,
Katarina Klara Rehar, Matic Cijan, Tine Stergar,
Žak Jelen, Juš Pešec, Matija Pečnik, Julija
Ašenberger, Simon Herman
ČETRTEK: Lovro Čeh-Brežnik, Alen Luskar,
Zarja Sagadin, Mark Kozulič, Jure Flis, Ajda
Križnik, Maša Kozar, Dominik Rogelj, Zala
Gostenik, Neža Blažič
NEDELJA: Manja Kavčič, Marko Kitak, Živa
Kramberger, Maša Cijan, Juš Ašenberger, Alja
Pečnik, Tevž Potrč, Anže Marinkovič, Maksim
Luskar, Neža Žlof,
SOBOTA 2: Ajda Mandelc, Sebastjan Fideršek,
Jakob Flis, Anja Luskar, Luka Herman, Kaja
Anžin, Raja Lucija Kumer, Blaž Krulec, Hana
Vahčič Miyazaki,
SREDA: Svit Jesenk, Tjaša Lešnik, Jaša Sagadin,
Urban Bergant, Matic Šip, Maks Jelen, Izza
Cukjati, Vita Vozelj, Tian Temer, Nino Pfeifer
PETEK: Lovro Kavčič, Jaka Križnik, Manca Kralj,
Blaž Mandeljc, Zoja Podpečan Toplak, Anže
Kramberger, Maruša Hrboka, Lan Pinter, Anže
Ramšak, Izidor Križnik
DRUŽINA-POVEZANI: Luka Žuža,Eva Žuža,
Jure Žuža, Tadeja Kobal, Lovro Pečovnik, Zala
Balažič, Tina Mlinarič, Matic Pečovnik, Nina
Fajfar
TOREK: Domen Šip, Maj Pinter, Jakob Miglič,
Gruša-Karla Kumer, Neža Ašenberger, Eva Rehar,
Iva Marčič, Tevž Stergar, Lana Korošec, Mija
Pešec, Tadeja Kobal
SOBOTA 1: Luka Čeh-Brežnik, Zala Vozelj, Neža
Podpečan Toplak, Kaja Ramšak, Vid Vozelj, Tija
Pfeifer, Neža Kodrun, Naja Držan, Fadej
TilingerNeža Ogrizek,

Čas
(min)

Najdene
KT

Rešene
naloge

Točke
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Točke
za čas
(-)

Skupaj
točke

119

400

20

98

-9

509

1.

112

400

20

78

-2

496

2.

117

400

20

71

-7

484

3.

103

400

20

68

-7

481

4.

114

400

20

55

-4

471

5.

108

400

20

47

-2

465

6.

143

400

20

69

-33

456

7.

88

400

20

39

-22

437

8.

127

400

20

28

-17

431

9.
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Zahvala vsem sponzorjem, ki so nam tudi v letošnjem letu s svojim prispevkom pomagali k
uspešni izvedbi planinskega tabora.

SEZNAM SPONZORJEV TABORA JEZERSKO 2017:

Mladinska komisija PZS – Fundacija za šport Republike Slovenije
Planinsko društvo Galicija
Karitas Polzela
Žalske lekarne Žalec
Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Žalec
Pekarna Roter, Vanek Roter s.p.
BODO - Uroš Dolinšek s.p.
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