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TABOR JEZERSKO 2021 
 

Koronavirus, COVID-19. To sta besedi, ki sta še kako zaznamovali letošnji planinski tabor. 

Najprej zato, ker smo bili ob odpovedi skupnega tabora  prepričani, da nam bo virus že drugo 

leto zapored prekrižal načrte in nas prisilil, da še eno dolgo leto preživimo brez tega radostnega 

enotedenskega oddiha od civilizacije, in nato zaradi vseh ukrepov, ki smo se jih morali držati 

med taborom. 
 

A gremo lepo po vrsti. Kljub slabi napovedi nam je po enoletnem premoru uspelo organizirati 

37. tabor mladih planincev. Zahvaliti se moram odlični ekipi, ki se je zavzela za izvedbo 

letošnjega tabora. Iz že znane lokacije  ob Planšarskem jezeru na Jezerskem smo se prestavili 

malo višje, in sicer v Učni center GRS na Virnikovi planini. Tako so preluknjana šotorska platna 

zamenjale trdne stene in nepremočljiva streha. To se je izkazalo za izvrstno potezo, saj smo 

lahko veliko bolje izkoristili deževen teden, ki nam ga je namenila mati narava. 
 

 
 

Kljub poznemu razpisu se je  hitro nabralo petinštirideset najpogumnejših mladih planincev, ki 

so se v spremstvu naše dobro uigrane ekipe vodnikov, animatorjev in kuharskega osebja podali 

na to dogodivščino.  
 

V letošnji izdaji glasila Rukzak boste lahko prebrali, kaj vse lahko počneš v učnem centru, 

medtem ko te dež drži za talca in kako kljub slabemu vremenu izkoristiš lepe vremenske 

prebliske za nepozabne izlete. 
 

Za uspešno izveden planinski tabor gre zahvala vsem članom vodstva in udeležencem, kajti vsak 

izmed nas je prispeval, da smo se skupaj imeli lepo. Verjamem, da bo tako še vrsto let. 
 

P.S.  Se že ponavljamo, tretjič imamo enake načrte: naslednje leto taborimo v skupni organizaciji 

Savinjskih planinskih društev v 6. izmeni od 30. julija do 6. avgusta 2022 na Dovjem, na nam 

dobro znanem tabornem prostoru. Če pa se korona še kar ne bo dala,  bomo v istem časovnem 

terminu spet sami organizirali tabor tako kot letos. 
 

                                                                                                         vodja tabora 
                                                                                                   Matjaž Žohar- Biba  
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VODSTVO TABORA JEZERSKO 2021 

 
 

Ime in priimek  Zadolžitve v programu 

Matjaž Žohar - Biba vodnik PZS (A,B, D) vodja tabora 

Rok Balažič vodnik PZS (A,B, D) tehnični vodja tabora 

Nejc Balažič Vodnik PZS (A) izleti, igre, šport 

Boštjan Ivančič vodnik PZS (A, B) izleti, igre, šport 

Alenka Kobal  dr. medicine     zdravniška oskrba 

Vera Kobal Komperšak   učiteljica    delo z otroki 

Ana Logar  animatorka 

Marta Matko       kuharica 

Lea Meh  pomoč v kuhinji 

Tina Mlinarič  delo z otroki 

Irena Potočnik vodnica PZS (A) izleti, delo z otroki 

Jožef Potočnik vodnik PZS (A,B) izleti 

Vlado Rojnik markacist PZS nabava, prevozi 

Piroška Sorger  pomoč v kuhinji 

Breda Šip  učiteljica     pedagoško delo 

Pavel Vavkman vodnik PZS (A) izleti, igre, šport 

Petra Žohar  animatorka 

Tjaša Žohar vodnica PZS (A) izleti 

Luka Žuža vodnik PZS (A) izleti 
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UDELEŽENCI TABORA JEZERSKO 2021 

 

 

 

 
 

 

Ajda Ašenberger 

Jernej Ašenberger 

Julija Ašenberger 

Lia Ašenberger 

Ana Balažič 

Iza Balažič 

Neža Balažič 

Zala Balažič 

Luka Herman 

Simon Herman 

Gaja Ivančič 

Zoja Ivančič 

Tina Jamnikar 

Laura Jelačič 

Maks Jelen 

Nik Jelen 

Manca Kralj 

Blaž Krulec 

Gruša-Karla Kumer 

Maja Logar 

Izak Miglič 

Luka Oblak 

Špela Oblak 

Nika Ogrizek 

Zoja Podpečan Toplak 

Gaber Potočnik 

Marcel Potočnik 

Mark Potočnik 

Tibor Potočnik 

Zarja Potočnik 

Ema Primožič 

Zala Primožič 

Zarja Sagadin 

Izak Suhadolnik 

Lan Škrubej 

Nika Škrubej 

Kaja Vavkman 

Neja Vavkman 

Vita Vozelj 

Neža Vučina Pečnik 

David Zupanc 

Sara Zupanc 

Filip Živanovič 

Eva Žuža 

Jure Žuža 
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NA KRATKO O TABORU 

 

Epidemija COVID-19 je tudi letos preprečila organiziranje skupnega tabora Savinjskega MO 

MDO. Zato smo v MO PD Žalec samostojno izvedli tabor, ki se ga je udeležilo 45 udeležencev 

iz Žalca, Petrovč, Galicije, Prebolda, pa tudi iz malce bolj oddaljenih koncev Slovenije (Celje, 

Braslovče, Medvode, Soteska pri Kamniku in Nova Gorica). Nastanjeni smo bili v učnem centru 

GRS na Virnikovi planini. 

 

Vodstvo tabora je sestavljalo 9 vodnikov PZS, markacist PZS, kuharica, 3 pomočnice v kuhinji, 

4 animatorji - pomočniki za delo z otroki in zdravnica. 

Za prevoze v taboru smo imeli dva kombija.  

 

Plan dela smo morali prilagajati vremenu, ki nam je tokrat precej mešalo štrene. Od planiranih 

treh dni pohodov je eden (v četrtek) odpadel zaradi dežja. V nedeljo smo sicer pričeli z vsemi 

izleti, vendar smo morali zaradi slabih vremenskih obetov dva pohoda prekiniti, eno skupino pa 

smo morali po opravljenih dveh tretjinah poti zaradi močnih padavin s kombiji prepeljati nazaj v 

dom. Smo pa zato tudi ponedeljek  namenili izletom. 

 

Udeležence smo po starosti in sposobnostih razdelili v štiri skupine. Povzpeli so se na vrhove 

nad Virnikovo planino (Virnikov Grintovec, Pečovnik, Plešivec, Veliki vrh), najmlajši so imeli 

dva sprehoda v okolici doma, enkrat pa so se odpravili do Planšarskega jezera na Jezerskem. Še 

najdlje je odšla skupina, ki se je povzpela na Kozji vrh. Prve tri skupine so se sprehodile tudi do 

partizanske bolnice Krtina in si jo ogledale. 

 

Imeli smo tekmo dežurnih ekip v orientaciji, na tabornem prostoru so se odvijala športna 

tekmovanja, obiskala sta nas pripadnika Specialne policijske enote. 

 

 

Udeleženci so pisali prispevke za glasilo 

»Rukzak«, ustvarjali različne izdelke iz 

naravnih materialov, igrali badminton, 

odbojko in nogomet in se zabavali še z 

drugimi igrami. Bivanje v domu nam je 

omogočilo dodatne dejavnosti, ki si jih pod 

šotori ne bi mogli privoščiti. Tako smo 

večkrat gledali prenose z olimpijskih iger, 

ogledali smo si nekaj videov iz prejšnjih 

taborov ter tudi filme s planinsko vsebino. 

Ko je deževalo, smo lahko uporabili 

plezalno steno v domu, prav tako  smo 

izrabili klet za pripravo proge z ovirami. 

 

Ob večerih smo imeli taborni ogenj (ko nam je to dopustilo vreme, drugače se je dogajalo v 

predavalnici doma) in zanimive dogodke ob njem (spoznavni večer, planinski krst, planinske 

poroke…). 

 

Čeprav nam je vreme nagajalo, smo izkoristili vse sončne trenutke in uspešno zaključili tabor. 

Upamo, da se bomo prihodnje leto ponovno organizirali tabor pod šotori. Bivanje v domu je 

imelo v letošnji vremenski »loteriji« svoje prednosti, ampak skupno mnenje vseh je, da smo 

pogrešali tabor pod šotori. 

                                                                                                                               vodja tabora  

                                                                                                                         Matjaž Žohar - Biba 
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KAJ VSE SMO POČELI NA TABORU 

sobota, 31. julija 2021: 
 

Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, postavitev pravil 

Popoldan: ustvarjalno delo (pletenje), športne igre (odbojka, badminton) 

Zvečer: taborni ogenj, predstavitev/spoznavni večer -  po dežurnih ekipah 

 
 
nedelja, 1. avgusta 2021: 

 

1. skupina: tabor – Stegovnik – Dol; 

odpovedano po petnajstih 

minutah vožnje 

2. skupina: tabor – Pečovnik – tabor; na 

povratku so se ustavili pri 

lovskem domu, prevoz s 

kombiji 

3. skupina: tabor – partizanska bolnica – 

tabor; po prehojenih dvajsetih 

minutah odpovedano 

4. skupina: okolica doma proti severu 

  

Dopoldan: poleg izletov ogled košarkarske tekme na OI Slovenija – Španija; ustvarjalno delo 

Popoldan: delo po dežurnih ekipah - izdelava zastav dežurnih ekip, »krojaški« kotiček, 

predavanje iz prve pomoči, plezanje na plezalni steni v kleti doma, spust po vrvi v kleti doma, 

izdelava planinskih vozlov  

Zvečer: ogled videov prejšnjih taborov, ogled alpinističnega filma 

 
ponedeljek, 2. avgusta 2021: 

 

1. skupina: tabor – partizanska bolnica – tabor (povratek po severnih pobočjih Robniške peči) 

2. skupina: tabor – partizanska bolnica – tabor (po cesti) 

3. skupina: tabor – partizanska bolnica – tabor (po cesti) 

4. skupina: Zgornje Jezersko – Planšarsko jezero 

Popoldan:  športne igre (badminton), ustvarjalno delo (tečaj risanja) 

Zvečer: predstavitev dežurnih ekip 

 
 
torek, 3. avgusta 2021: 
 
Zgodnji jutranji ogled OI – četrfinalna tekma/ košarka Slovenija - Nemčija 

1. skupina: tabor – Pečovnik – Plešivec – tabor 

2. skupina: Dol – Kozji vrh – Dol 

3. skupina: tabor – Virnikov Grintovec – tabor 

4. skupina: okolica doma proti vzhodu 

Popoldan: športne igre, ustvarjalno delo (»krojaški« kotiček, »frizerski salon«) 

Zvečer: taborni ogenj, pantomima in igre improvizacije 
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sreda, 4. avgusta 2021: 
 
Dopoldan: taborna planinska orientacija, ogled kvalifikacij v plezanju na OI 

Popoldan: poligon z ovirami v kleti doma (delo po dežurnih ekipah), ustvarjalno delo (»krojaški 

in šiviljski« kotiček, delo s plastelinom, prostočasne igre, petje 

Zvečer: taborni ogenj 

 
 
četrtek, 5. avgusta 2021: 
 
Dopoldan: odpovedani vsi izleti zaradi slabega vremena; čiščenje doma; priprava »oblek« za 

planinske poroke; ogled risank; ogled polfinala OI košarka Slovenija – Francija; ustvarjalno delo 

Popoldan: športne igre (nogomet, odbojka), tekmi vodstvo – udeleženci v nogometu in odbojki, 

ustvarjalno delo; planinski krst novih udeležencev tabora 

Zvečer: taborni ogenj, planinske poroke 

 

 
 
petek, 6. avgusta 2021: 
 

Dopoldan: obisk Specialne enote Policije 

Popoldan: piknik, čestitke slavljencem ob rojstnih dnevih in okroglih obletnicah, razdelitev 

majic, skupinsko slikanje, ogled OI/ finale plezanje 

Zvečer: taborni ogenj, Talent Show in podelitev nagrad 

 
 
sobota,  7. avgusta 2021: 
 
Pospravljanje, odhod, prevoz domov  
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POROČILA O IZLETIH: 

 

 

NEDELJA, 1. AVGUSTA 2021 

 

tabor – Pečovnik – tabor 

 

Pred začetkom pohoda smo se založili s hrano, opravili fotografiranje ter na hitro razložili 

pravila in potek ture. Začetek ture je potekal po gozdni poti, ki pa se je po pol ure končala, tako 

da smo se usmerili v smeri vrha po brezpotju, ki pa nas je ponovno pripeljalo na drugo gozdno 

pot. Teh se  tam res ne manjka. Po tej poti smo nadaljevali hojo proti našem cilju. Na poti so se 

poznale posledice prejšnjih neurij, ki so za seboj pustila podrta drevesa in struge hudournikov. 

Vse ovire smo uspešno rešili in ,dobre volje nadaljevali pohod proti vrhu. Ves čas nas je strašil 

dež, tako da smo se dvakrat skoraj že obrnili nazaj proti taboru, vendar smo se večinsko odločili 

za nadaljevanje poti. In ni nam  bilo žal. Po dobrih dveh urah hoje smo dosegli naš cilj, 1640 m 

visoki Pečovnik.  

 

 
 

Na takšnem pohodu pride prav tudi malica, ki smo si jo privoščili na vrhu. Vračali smo se  po isti 

poti, zato tokrat neznank ni bilo. Nam je pa narava v zadnji tretjini poti pripravila presenečenje z 

močnim nalivom, tako da smo na pomoč poklicali naše voznike, ki so nas prišli iskat in nas suhe 

pripeljali v tabor.  

 

Tura je potekala v spremenljivem vremenu večinoma po gozdni poti po mešanem gozdu, majhen 

del poti tudi po brezpotju. Zadnji del povratka (približno tretjina poti) smo zaradi močnega 

naliva opravili s kombiji. 

Boštjan  
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tabor – partizanska bolnica – tabor 

 

Zjutraj smo se zbrali pred domom z namenom, da obiščemo bližnjo partizansko bolnico. Pred 

pričetkom pohoda smo preverili, če imajo udeleženci s sabo protidežno zaščito, saj pogled v 

nebo ni bil ravno obetajoč. 

Ker pa nismo iz sladkorja, smo se vseeno odpravili na pot. Po cesti smo krenili proti križišču, 

kjer se odcepi pot za bolnico. Že hitro po začetku ture smo iz nahrbtnikov povlekli jakne in 

pelerine, saj je začelo škropiti.  

Sčasoma se je žal pokazalo, da je dež močnejši od naše volje in odločili smo se za povratek. 

Tako smo se vrnili po isti poti do doma. 

Luka   

 

 

Učni center GRZS – po cesti na sever in nazaj 

 

Kljub ne najboljšim vremenskim obetom smo se z najmlajšo skupino udeležencev odpravili na 

sprehod po cesti mimo koče naprej pod mejni greben. 

Najmlajši udeleženci so se ustavljali ob lužah in posameznih primerkih kamenja, zato smo le 

počasi napredovali. Po dobri uri hoje smo se na primernem mestu ustavili in pomalicali.  

Sledil je povratek nazaj v dom.  

Biba 

 

 

PONEDELJEK, 2. AVGUSTA 2021 

 

tabor – partizanska bolnica – tabor (povratek po severnih pobočjih Robniške peči) 

 

 

 
 

Na turo smo se odpravili iz pred učnega 

centra GRS na Jezerskem. Glede na 

spremenljivo vremensko napoved smo se 

primerno opremili in si razdelili malico. Po 

kratki predstavitvi ture smo se veselo podali 

na pot. Pot nas je vodila po makadamski 

cesti vse do odcepa za partizansko 

bolnišnico Krtina. Po slabi uri hoje smo 

prispeli do cilja, kjer v gozdu stoji skrita 

partizanska bolnišnica Krtina. Pri bolnišnici 

je sledila kratka predstavitev bolnišnice in 

zgodovinsko dogajanje na tem območju. Po 

kratki urici zgodovine je sledila malica, nato 

pa smo pot nadaljevali po makadamski cesti, 

ki se je rahlo vzpenjala naprej mimo lovske 

koče vse do našega izhodišča, centra GRS, 

tako smo pohod sklenili s prijetno krožno 

turo. Med samo turo smo se pogovarjali o 

pravilni nošnji nahrbtnika, o obnašanja v 

hribih in še o veliko zanimivih stvareh. 

Sama skupina je bila zelo homogena in 

motivirana tako da je bilo samo vzdušje v 

skupini zelo veselo in prijetno in tudi vreme 

nam je šlo na roko. 

Pavel  
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tabor – partizanska bolnica – tabor (po cesti) 
 

Izhodišče ture je bilo izpred učnega centra GRS na Jezerskem, kjer je bil letos naš tabor. Pred 

začetkom pohoda smo se založili s hrano, na hitro razložili pravila in potek ture ter po 

makadamski poti krenili proti cilju. Po dobri uri hoje smo prišli v gozdove Komatevre, kjer skrita 

stoji partizanska bolnišnica Krtina. Ker so imele ta izlet vse skupine, smo se pred dostopom do 

bolnišnice ustavili in imeli malico. Po malici smo se zaradi težjega dostopa (ozka in blatna steza) 

ločeno odpravili do bolnišnice, kjer sta nam vodnika Rok in Pavle predstavila zgodovino  

bolnišnice. Nato smo si ogledali manjšo razstavo predmetov in slik v bolnici. Po ogledu smo se 

pod vtisom videnega in slišanega po isti poti odpravili nazaj proti taboru.  

Tura je potekala v spremenljivem vremenu po makadamski cesti. Zadnji del je potekal po ozki 

stezi do bolnice oz. njenih ostankov. 

Boštjan  
 

 

 
 

 

 

tabor – partizanska bolnica – tabor (po cesti) 
 

Zjutraj smo se zbrali pred domom, da bi znova poskusili obiskati partizansko bolnišnico. 

Vremenska napoved je bila ugodna, zato smo bili prepričani, da bomo osvojili zadani cilj. 

Hodili smo po gozdni cesti do odcepa, kjer smo nadaljevali desno proti bolnici. Zaradi deževja v 

preteklih dneh smo ob poti opazovali potok, poln vode, ter vpliv vodovja na gozd (podrta 

drevesa, sprana cesta, nanosi kamenja,…). 

Na mestu, kjer se pot k bolnici odcepi v gozd, smo se združili z nekaterimi drugimi udeleženci 

tabora, ki so imeli isti cilj izleta kot mi. Ker je pot do bolnice ozka in spolzka, smo se do nje 

povzpeli v manjših skupinah skupaj z vodniki. Med čakanjem za ogled bolnišnice smo 

pomalicali.  

Ogled barake je bil za udeležence zelo zanimiv, saj si je težko predstavljati, v kakšnih razmerah 

so sredi gozdov med drugo svetovno vojno zdravili ranjence.  

K domu smo se vrnili po isti poti. 

Luka   
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Zgornje Jezersko – Planšarsko jezero 
 

Kombi nas je pripeljal do parkirišča ob igriščih na Zgornjem Jezerskem. Po urejeni sprehajalni 

poti smo se odpravili proti Planšarskemu jezeru. 

Po poti smo se pogosto ustavvljali ob zanimivih rožah, lužah ali kamenčkih. 

Pri jezeru smo si starejši ogledali tabor (ob obujanju spominov na naš tabor leta 2017), sledila pa 

je  malica. In tukaj so nas mali junaki presenetili-ves kruh je en, dva, tri izginil v lačnih 

želodčkih. 

Kombi je po našem klicu prišel po nas kar k jezeru in nas odpeljal nazaj v dom. 
 

Biba 

 

TOREK, 3. AVGUSTA 2021 

 

tabor – Pečovnik – Plešivec – tabor 

 

Tudi naše izhodišče je bilo izpred doma GRS na Virnikovi planini, kjer je bil letos naš tabor. 

Udeležencem sem opisal potek t ure in jih seznanil s pravili. Po nahrbtnikih smo razdelili hrano 

za malico in se odpravili po že znani poti proti Pečovniku. Vrh smo dosegli hitreje kot prvi dan, 

vendar se tu nismo ustavili. Čakala nas je še urica hoje do cilja, 1801 m visokega Plešivca.  Do 

tja smo prišli po stezi, ki nas je vodila čez visokogorske pašnike ob slovensko-avstrijski meji. Na 

vrhu smo si privoščili zasluženo malico, ki so jo pridno prinesli starejši fantje v svojih 

nahrbtnikih. Ob dobrotah smo uživali v lepem razgledu, ki ga je kdaj pa kdaj zakrila megla. 

Opravili smo tudi obvezno fotografiranje. Sestopili smo po isti poti. Pohod je potekal v dobrem 

in sproščenem vzdušju in je minil brez poškodb. Od prve in druge ture se je ta tura ločila po tem, 

da je v celoti potekala v toplem in sončnem vremenu.  

Tura je potekala v sončnem vremenu po gozdni stezi ob državni meji in po visokogorskih 

pašnikih. Na vrhu Plešivca je mejni kamen, kjer smo imeli malico. Povratek je potekal po isti 

trasi nazaj v tabor.  

Boštjan 

 

Dol – Kozji vrh – Dol 
 

Eden redkih izletov v letošnjem taboru, na 

katerega se je bilo potrebno odpeljati, je bil 

izlet na Kozji vrh. Z dvema kombijema smo 

se odpeljali do izhodišča, kjer smo pred 

pohodom opravili z obveznim 

fotografiranjem skupine, na hitro razložili 

pravila in potek ture. Z lahkotnim korakom 

smo se odpravili najprej po cesti, kmalu nato 

pa po pravi planinski poti proti vrhu. Na poti 

so se poznale posledice prejšnjih neurij. 

Videli smo veliko podrtih dreves in 

poglobljene struge hudournikov. Vse ovire 

smo uspešno premagali in dobre volje 

nadaljevali pohod proti vrhu. Zaslužene 

malice si nismo privoščili na vrhu, ampak 

nekoliko nižje ob povratku. Vračali smo se   

po isti poti. So se nam pa v zadnjem delu 

poti prilegli sadeži narave, saj smo ob poti 

našli maline, ki smo jih v hipu z nasmeškom 

zmazali!  

Rok 
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tabor – Virnikov Grintovec – tabor 

 

Po treh oblačnih in deževnih dnevih smo se v torek končno prebudili v bolj sončno in za nekatere 

(zame ne) bolj toplo jutro. Ta dan je bila moja naloga, da kot vodnica peljem 3. skupino na 

Virnikov Grintovec. Zaradi preteklih deževnih dni in mojih vtisov z ogledne ture sem že od 

začetka načrtovala, da se bomo povzpeli samo do sedla in vrh opazovali le od daleč. Med 

izletom pa se je pokazalo, da sem naše vztrajne planince krepko podcenjevala… 

A vrnimo se na začetek. Pred kočo smo najprej pozirali za skupinsko sliko in se nato s še 

zaspanim korakom odpravili po makadamski cesti, dokler se nismo pridružili markirani poti na 

Virnikov Grintovec. Poti seveda nismo uspeli premagati brez počitkov in sladkih prigrizkov, a se 

tudi ti niso uspeli kosati z miselno igrico, ki smo se jo šli. Nekdo si je zamislil neko žival,  ostali 

pa so poskušali ugotoviti, katera žival je to. 

 

Po dobrih dveh urah smo končno dosegli 

sedlo. Tam smo si v senci dreves privoščili 

obilno planinsko malico. Ko pa bi se naj 

odpravili nazaj proti taboru, se je zgodilo 

nekaj presenetljivega. Kar sedem izmed 

dvanajstih udeležencev je izrazilo željo, da 

bi se povzpeli še naprej vse do vrha! In to 

samo zaradi enega razloga. Vse je vodila 

goreča želja po žigu za njihove planinske 

dnevnike. Tako nam ni preostalo drugega, 

kot da smo se razdelili. Luka in Tina sta 

sedmerico popeljala na vrh, med tem pa sva 

Petra in jaz preostalih pet peljali nazaj proti 

taboru. Kasneje se je  izkazalo, da smo bile 

v tej skupini samo hčerke vodnikov PD  

Žalec, in sicer Eva, Gaja, Neja, Petra, Tjaša, 

Zala in Zoja (dober zgled neutrudljivih 

planincev smo, a ne?). 

 

 

 

 
 

Nikar ne mislite, da nismo ohranili stika s skupino, ki je odšla na vrh. S pomočjo voki-tokijev 

smo redno spremljale lokacijo druge skupine, hkrati pa je njihova uporaba tako zamotila 

udeležekce, da smo se v tabor vrnile brez večjega postanka. Tako sedaj vem, da lahko voki-toki 

postane del moje redne opreme za izlete. Lahko ga uporabim tako v primeru, da se skupina loči, 

ali kot animacijo udeležencev vseh starosti (verjemite, že prejšnji dan so odrasli vodniki 

pokazali, da se lahko tudi oni zabavajo z uporabo voki-tokijev).  

Tjaša 
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Učni center GRZS – po cesti na vzhod na pobočjih Virnikovega Grintovca 

 

Od doma smo se odpravili po cesti proti vzhodu, najprej mimo kamnoloma. Prvi kratki postanek 

je bil na odlagališču lesa – kupu hlodov, nato pa smo se odpravili še dalje po poti, do grebena, 

kjer se je pot pričela spuščati. 

Tam so otroci našli zanimivo rogovilo v obliki ptiča. Sledil je povratek do kupa hlodov, kjer smo 

imeli malico. Tokrat smo obogateni z izkušnjami prejšnjega dne imeli s seboj dovolj kruha. 

 

 
 

Po malici je vsak otrok s koščki lesa sestavil svoje ime. Sledil je povratek nazaj, s postankom v 

kamnolomu Tu so otroci  iskali zanimive kose kamenja in zgradili kamnito hiško. 

In nato še kratek skok do doma. 

Biba 
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PRISPEVKI UDELEŽENCEV 

 

SOBOTA 1 

 

 

Orientacija 

 

Danes je bila prava akcija, 

saj se je zgodila orientacija! 

Šli smo na poseben  pohod, 

točke smo iskali prav povsod. 

Najprej smo obvezali dlani  in gledali kosti. 

Smo hodili čez potočke, 

da smo »štempljali« vse točke. 

Luknjač in papir sta nam končno dala mir. 

 

 

 

Veselila sem se orientacije. Naša skupina je zelo hitro našla prvo točko (K1). Tam smo morali 

ustaviti krvavitev iz rane, potem pa smo nadeli ruto pestovalnico. Pri K2 smo morali okrog 

bokov dvajsetkrat zavrteti obroč. Našli smo tudi točko K3. Kaja je morala tri vrvice zvezati 

skupaj, ostali pa smo naredili stolp iz kamenja. Najdlje smo iskali točko K4. Ko smo končno 

ugotovili, kje je, je iztok brž stekel do nje in preluknjal list. Minuto pred idealnim časom smo 

prišli do cilja, se sezuli in se zbrali v jedilnici. Super smo se izkazali in vsem je bilo zelo všeč! 
 

Lia Ašenberger 

 

 

 
 

Predstavitev skupin 

 

V nedeljo je vsaka skupina izdelovala svoje zastave.  Mi smo se odločili za ime Planinske 

spužve. Ob tem smo se zelo zabavali. Naša najmlajša članica Zoja je na zastavo narisala Spužija, 

ki nam je vsem zelo pri srcu. Izak je napisal pesem Spuži planinec, ki smo jo na predstavitvenem 

večeru ob spremljavi ukulel tudi zapeli.Po tem večeru smo se kot skupina še bolj zbližali. 
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V šotorih ali v koči? 

 

Vsako leto smo taborili v šotorih, na prostem. Spali in jedli smo v velikih vojaških šotorih, imeli 

smo lesene tuše, na wc smo hodili v dixije. Letos pa je zaradi korone vse drugače. Tokrat nas je 

pol manj kot običajno. Bivamo pa v KOČI! Pravo razkošje so tuši in stranišča pod streho! Ponoči 

je zato precej topleje. Vreme nam tokrat nagaja bolj kot ponavadi, ampak nikogar ne moti, da 

lahko kakšen dan počivamo. Kljub slabemu vremenu smo izpeljali več pohodov in orientacijo. 

Življenje v koči je seveda bolj udobno.  Ampak pogrešam tisti pravi občutek tabora, ko se sredi 

noči zbudiš, ker te zebe. Potem pa ugotoviš, da sploh nisi več v spalni vreči! 

 

Ob tabornem ognju 

 

Ob tabornem ognju smo morali narediti različne naloge. Otroci iz 2. skupine so morali povedati, 

kakšen je bonton v naravi. Potem nam je Ana razložila pravila igre VUŠ. 

Morali smo ploskati z rokami in reči vuš, vmes smo na besedo boing zamenjali smer, kdor je 

rekel skakalnica, smo ga morali preskočiti. Nato smo se šli še pojočo žogo. Ko nekomu podaš 

žogo, mora zapeti pesem. Če se je ne spomni, žogo izgubi in jo vržeš drugemu. Zabaven večer je 

bil! 

 

 
 

Na Virnikov Grintovec 

 

V torek smo odšli na 1600m visok Virnikov Grintovec. Polovica 3. skupine ni želela na vrh in so 

se vrnili v tabor. Preostali smo šli naprej. Pot je bila kar strma. Čez dobre pol ure smo bili na 

vrhu. Zdaj nas je čakala še pot po grebenu, na meji med Avstrijo in Slovenijo. Na trenutke se je 

odprl razgled na avstrijsko in slovensko stran. Pot navzdol je bila daljša. Med potjo smo 

pomalicali in se posladkali z malinami. Po voki-tokiju so nas poklicali iz 2. skupine, da so nam 

naredili most čez potok. Prečkali smo ga. Proti taboru smo hodili samo še po gozdu in kar  hitro  

napredovali. Na cilju v koči smo bili ponosni na prehojeno pot. 

 

                                                                                                                                   Špela Oblak 
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NEDELJA 

 

Hribi so super, pohodi so super, povsod se imamo fajn!  Če sije sonce, gremo v hribe, če pa 

dežuje, ostanemo v koči in se igramo družabne igre. 

 

Rada imam hribe, zato grem vedno z veseljem v planinski tabor. Vsakič spoznam nove 

prijateljice, s katerimi se zelo zabavamo. Včeraj smo šli na pohod po zelo strmi poti. Naši 

vodniki so bili Tjaša, Luka in Petra. Tjaša je prinesla super dobro malico. Več kot polovica 

skupine je odšla še na vrh, jaz pa ne, ker je treba vmes malo plezati po skalah. 

 

Naš tabor 

 

Tabor zmeraj med počitnicami je, 

letos na Jezersko spravili smo se. 

Vodniki so nas dali v skupine 

in delo nam dežurnim hitro mine. 

Zares zabavni naši so vodniki, 

se z nami večkrat zafrkavajo, 

a v hribih resno na nas pazijo. 

Starejše punce hočejo, 

da planinske poroke bi imeli, 

zato zdaj pare iščemo.  

 

Plešivec 

 

Včeraj smo šli na pohod na Plešivec. Noge so me zelo bolele, saj je bila pot zelo strma. Na srečo 

smo vmes hodili tudi po jasi s čudovitim razgledom. Nabrala sem nekaj borovnic. Malicali smo 

na vrhu. Žal vrhov sosednjih gora nismo videli, ker so bili zaviti v meglo. V daljavi smo slišali 

pozvanjanje kravjih zvoncev. 

Vračali smo se po drugi poti, ki je bila malo manj strma. Na koncu smo prišli na makadamsko 

cesto. Zelo sem bila utrujena. A pohoda ne obžalujem, rada opazujem gore, zdijo se mi nevarne 

in nedostopne. Nikoli ne bom alpinistka. 
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PONEDELJEK 

 

Pohodniška 

 

Pohod, pohod, pohod, 

jutri je odhod. 

Rana ura, zlata ura, 

vodnik nas že budi. 

 

Pelerina in marela, 

dežek zunaj je, 

a vendar v hribe gremo, 

previdno stopamo. 

 

Gozdni Jože 

 

V gozdu živi Gozdni Jože, 

ki ima rad rože. 

Rad seka drevesa, 

iz njih hiše gradi, 

jezero pa s pomolom obogati. 

 

Rad hodi v hribe 

In občuduje naravo, 

doma pa sam kosi travo. 

Rad ima ljudi in živali vse, 

razen grozne učiteljice. 

 

 

Vas Planika 

 

Nekoč pred davnimi časi je bila za devetimi gorami in devetimi vodami vasica Planika. Tam 

raste največ planik na svetu. V vasi je čarobno.  V njej živijo samo pravljična bitja, ki si jih 

izmislijo otroci. Vanjo lahko vstopijo samo tisti, ki verjamejo, da obstaja. 

 

Na Pečovnik 

 

Z drugo skupino smo se odpravili na Pečovnik. V nedeljo smo mi edini hodili, drugi so se zaradi 

nevihte obrnili. Pečovnik je na meji z Avstrijo. Trikrat sem bil v Avstriji in brez PCR testa! Na 

poti smo videli veliko mravljišč. Baje ti prečisti nos, če daš roko nad mravljišče, potem pa jo 

povohaš. A v resnici sploh nič ne diši. 
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Naši pohodi 

 

V nedeljo smo se vsi odpravili na prvi pohod, a smo se zaradi slabega vremena kmalu vsi vrnili v 

kočo. Le druga skupina je odšla na Pečovnik. Pred kosilom smo kartali in gledali prenos z 

olimpijskih iger v Tokiu. Kombija sta se odpeljala po drugo skupino, saj je začelo deževati. V 

ponedeljek smo šli vsi na pohod do stare partizanske bolnice Krtina. Do nje vodi veliko strmih 

stopnic. Popoldne smo imeli likovne delavnice z Ano in Manjo.  

V torek je šla prva skupina na Pečovnik in Plešivec, druga pa na Kozji vrh. Vrnili smo se 

utrujeni in lačni, a nas je na srečo že čakalo kosilo.  

 

 
TOREK 

 
Moj prvi tabor 

 

Vse v taboru mi je zelo všeč- pohodi, hrana, hiša, v kateri spimo. Spoznal sem nove prijatelje. 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo plezali v kleti. 

                                                                                                                                             Marcel 

 

 
 

Kakšen krompir imamo najraje? 

 

Gruša-pire krompir 

Mark- pomfri 

Marcel-pomfri 

Blaž-pečen krompir v pečici s kečapom 

Ajda-pomfri z majonezo 

Simon-slan pomfri 

 

Moj deseti tabor 

 

Tokrat sem v taboru že desetič. Nisem pričakoval, da bodo vsi spali v hiši. Mami, Filip in midva 

z bratom edini spimo v šotoru. Hrana je odlična! Zabavni so tudi pohodi, čeprav je včerajšnji na 

Kozji vrh trajal v obe smeri kar šest ur. Imam se super in se zelo zabavam. Naslednje leto bom 

gotovo spet zraven. 

                                                                                                                 Simon Herman 
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Naša skupina 

 

Torek je najboljši dan, 

od ponedeljka še zaspan. 

Družimo se vedno radi, 

pomagamo, če nas kdo rabi. 

 

Sprva smo si še težili, 

Skoraj da smo se pobili. 

Zdaj so med nami mirne vode, 

Z veseljem gremo na pohode. 

 

Orientacija nam vsem leži, 

ko skupaj združimo moči. 

 

Marcel obvlada vrtenje obroča, 

Mark s kompasom pokaže pot. 

Potem nas spet čaka naša koča, 

za priboljšek pa jagodni kompot. 

Narava 

 

Ker želim živeti zdravo, 

sem povezana z naravo. 

 

Na rože se precej spoznam, 

v gozd pogosto ponje se podam. 

 

Ne mikajo me le doline, 

še raje vzpnem se na planine. 

 

Kuharice kuhajo odlično hrano, 

zato naše telo ostaja zdravo. 

 

 

 

 
 

Kako pripraviti nahrbtnik za pohod 

 

Vsak planinec potrebuje za pohode ustrezen nahrbtnik. Vanj damo vetrovko, jopico, majico, 

rezervne hlače in nogavice, pelerino, dežnik, seveda tudi malico (kruh, pašteto, sir, salamo…), 

energijsko tablico in najmanj liter in pol vode. 

 

 
Pohod na Virnikov Grintovec 

 

Včeraj smo šli na pohod na Virnikov Grintovec. Bilo je zelo lepo, še nikoli nisem videla tako 

lepega razgleda. Po krepki malici se je sedem najvztrajnejših odpravilo na vrh, ostali pa so se 

vrnili v tabor. Čudovito je bilo! 
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SREDA 

 
Pohod 

 

Ko zjutraj se zbudimo, 

na dolg pohod odhitimo. 

Čez čas nas noge že bolijo, 

vrha si res vsi želimo. 

Vodniki z vsemi so prijazni, 

le včasih malo glasni. 

Na cilju dobro malico pojemo, 

zato nazaj kar bolj počasi gremo. 

A ko za nami je še en osvojen cilj, 

se zdi nam, da hodili smo 

kar nekaj milj! 

 

Na planine 

 

S težkimi nahrbtniki lezemo gor, 

vriskamo juhej, juhej, 

kako je lep razgled, poglej! 

 

Visoko v gorah je še sneg, 

mi pa  kar grizemo v breg. 

Na vrhu dobro malico pojemo, 

kaj čaka nas navzdol pa še ne vemo. 

 

DOBROOO JUTROOO!!! 

 

Vsako jutro je grozno in polno trpljenja. Bolijo me ušesa. Vodniki pridejo v sobe in kričijo: 

»Dobro jutro!« Kadar pa se to ne zgodi, me zbudi tuja budilka, ki zvoni vsaj tri minute. Lahko  

pa se zgodi, da Spuži že navsezgodaj igra kitaro. 

In potem moram še po stopnicah do jedilnice, kjer čakam v vrsti za zajtrk. Takrat lahko 

razmišljam le o tem, kako sem utrujen in naj bo dež. Kaj?! Dežuje! Super! A prav slišim? Gremo 

kljub dežju?! 

Veliko zabavneje je, kadar sedimo v sobah, se pogovarjamo, jamramo, se smejimo, sladkamo s 

priboljški… 
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ČETRTEK 

(Zoja, Nika, Nik, Zarja, Gaber, Jure) 

 
 

Gospodarji različnih elementov 

 

Mi smo gospodarji, 

veliki in zabavni, 

majhni in preudarni. 

Skupaj nas je šest, 

vsi nasmejani do ušes. 

Najmlajši je pogumen, 

najstarejši utrujen. 

Imamo tudi dva junaka, 

pogumna kot vojaka. 

Tretji najstarejši 

je tudi najhitrejši. 

Lepega glasu ne manjka, 

saj imamo v skupini slavčka. 

To smo mi, 

zares največje face, 

zdaj pa se poslavljamo, 

a ne kot race! 

 

Kaj nam je v taboru najbolj všeč? 

 

 

 

 

 

Jure: Pohodi in ko se igramo. 

Gaber: Najbolj mi je všeč, ko v delavnicah 

ustvarjamo. 

Zarja: Všeč mi je, ker imam veliko 

prijateljev. 

Nik: Všeč so mi dolgi pohodi in planinske 

poroke. 

Nika: Všeč mi je posedanje ob tabornem 

ognju in družba. 

Zoja: Všeč mi je, ko dežuje in lahko igram 

karte s prijatelji. 

 

O raci, ki je obiskala tabor 

 

Raco je zanimalo, kaj je tabor, saj so vsi njeni prijatelji govorili, kako zabavno je tam. Odločila 

se je, da ga obišče. Na avtobusu je bila vsa živčna, saj ni vedela, ali ji bo všeč. 

Vsi so jo prijazno sprejeli in ji pokazali, kje bo bivala cel teden. Na žalost je že prvi dan 

deževalo. A že drugo jutro jo je zbudilo sonce. Na prvem pohodu je od napora skoraj izpustila 

dušo, zato se je prestavila v nižjo skupino.  Že isti dan je bila dežurna, a je v skupini spoznala 

zelo prijazne race, s katerimi se je družila ves čas. Predzadnji dan si je pri nogometu zlomila 

nogo. Morala je domov. A ne glede na zlom se je imela super! 
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PETEK 

 

Hrana v taboru 
 

 
 

je vsako leto enaka, a to nikogar ne moti, saj je – odlična! Na pohode  dobimo s seboj okusno 

malico, ponavadi kruh, salamo, sir, pašteto in sadje. 

Priljubljen obrok so čufte, špageti s polivko, šmorn… Naše prijazne kuharice nam pripravijo 

poleg malice tri obroke dnevno. Upoštevajo tudi tiste, ki imajo alergijo ali morajo jesti jedi brez 

glutena ali laktoze, in zanje pripravijo posebne obroke. Po moje vsi pridobimo kakšno kilco! 

Hvala kuharici Marti in njenim pomočnicam!   

 

Tabor 
 

Ko sem prišla v tabor, sem našla povsem drug svet. Spoznala sem same prijazne ljudi. Pohodi so 

vsak drugi dan, če je vreme lepo. Kadar dežuje, imamo različne delavnice, ki so zmeraj zanimive 

in zabavne. Letos je tabor drugačen, saj smo namesto pod šotori v koči. 

 

Poroke 

 

 
 

Ena najstarejših tradicij tabora so planinske poroke. Najtežje je najti kandidate za pare. Mnogi se 

poročijo za hec, iz zabave, redki iz ljubezni. Poroke veljajo eno leto, do naslednjega tabora. Na 

poroki morata ženin in nevesta opraviti nekaj zabavnih nalog. Potem si izmenjata prstana. 

Ponavadi sledi poljub, a ga letos zaradi korone ni bilo. 
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SOBOTA 2 

 

Na Virnikov Grintovec 

 

Najprej smo hodili po mokri kamniti poti, ker je ponoči deževalo. Kmalu je prešla v mokro in 

blatno stezo. Na neki ravnini smo malo počivali. Potem pa se je začela strmina z blatom in 

drsečimi kamni. Pod vrhom smo imeli malico. Večji del skupine se je potem odločil za vzpon na 

vrh, mi pa smo se obrnili. Med potjo smo videli srno in sledi gamsa. S skupino, ki je šla na vrh, 

smo imeli stik po voki-tokiju. Ko nam je vodnica Tjaša povedala, da je tabor blizu, smo vsi 

dobili več energije in pohiteli v tabor. Še vodnica Petra, ki je prej zaostajala, je bila na koncu 

prva v taboru. 

                                                                                                                                         Gaja                                         

Partizanska bolnišnica Krtina 

 

V ponedeljek zjutraj smo se napotili proti Krtini. Do nje smo šli najprej navzdol po makadamski 

cesti, nato pa smo se povzpeli po mnogih lesenih stopnicah do partizanske bolnišnice, ki je dobro 

skrita  visoko v strmem bregu. V njej so med vojno zdravili 30 ranjenih borcev. Po snegu so jih v 

mrzli zimi več ur nosili do bolnišnice.  Bilo je zelo zanimivo. Po ogledu smo se po isti poti vrnili 

v tabor.                                             

                                                                                                                                             Tina 

Odprava na Plešivec 
 

V torek smo se odpravili na Pečovnik, od tam pa smo ob meji hodili do še višjega Plešivca. Tu 

smo počivali in pomalicali. Vračali smo se po drugi poti, ki smo jo deloma spoznali  že v 

ponedeljek. Na avstrijski strani meje smo videli gamsa in čredo krav, nekaj hiš in kočo. Hodili 

smo pet ur in prehodili okrog 18 kilometrov. Videli smo posledice pretirane sečnje in veliko 

odpadkov. Vodniki so nas varno pripeljali nazaj, najhujša rana je bila praska na prstu. 
 

 
 

 

Na Jezerskem v taboru smo, 

kjer je zelo lepo. 

Radi se imamo 

in se ne obnašamo grdo. 

 

Spočili si bomo pred naporno šolo 

In pred virusom korono. 

Imeli smo pohodov že veliko, 

na vsakem naredimo tudi kakšno sliko. 

Vrh za vrhom osvajali smo, 

že dolgo  se nismo zabavali tako. 

Pravijo, da največ šteje, 

če smo srečni in vsak se smeje. 

 

Zato vam polagam na srce, 

hodite na žalske planinske tabore! 

                                                                                                                                  

Maks Jelen 
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DELAVNICA RISANJA 

 

V ponedeljek, 2. avgusta 2021, se nam je na taboru pridružila posebna gostja in stara znanka 

planinskih taborov, Manja Kavčič. Skupaj z Ano Logar sta organizirali delavnice risanja, kjer so 

se otroci po starostnih skupinah učili od najosnovnejših do bolj zahtevnih tehnik risanja. 

 

Manja je najmlajše člane 4. skupine naučila, kako obris svoje roke uporabiti kot osnovo za 

risanje barvitih dinozavrov. 

 
 

 

Hkrati  je učila najstarejše udeležence, kako pravilno v ustreznem razmerju narisati človeško telo 

in človeško roko. 
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Ana pa je medtem 2. in 3. skupino s pomočjo Nežinih in svojih sanj naučila, kako najbolje 

zapolniti celotno risalno površino. Obenem pa je udeležencem podala še kopico napotkov, ki jih 

bodo lahko sedaj uporabljali pri svojem risanju.  

 

Nežine sanje: Neža je plavala v morju. Nenadoma je priplaval morski pes in jo požrl. Skozi 

dolgo cev znotraj morskega psa je Neža prišla v njegov želodec, kjer se je skrival ogromen 

zaklad. Neža je z zakladom pobegnila iz želodca morskega psa in nato zaklad razdelila vsem 

ljudem tega sveta. 

 

 
 

Anine sanje: Ana je pripravljala predstavo, v kateri so nastopile tudi tri mačke, zelo podobne 

Anini muci. Mačke so nameravale na klavir odigrati Chopinovo skladbo. A med prihodom na 

oder se jim je nenadoma pridružila Anina muca. Vsa panična jo je Ana poskušala ločiti od drugih 

mačk, dokler se ni spomnila, da njena muca ne zna igrati klavirja. 
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Zastave dežurnih ekip 
 

Sobota 1: PLANINSKE SPUŽVE 

 

 
 

Sobota 2: HARIBOJI 

 

 

Nedelja: DEŽ 

 

 

Ponedeljek: MARKACISTI 

 

 

Torek: KROMPIRJI V HLADILNIKU 

 

 

 
 

Sreda: PUJSA PEPA NA PLANINSKEM 

POHODU 
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Četrtek: GOSPODARJI 

 

 
 

Petek: MALI POMAGAČI 

 

 

 

 

VODNIKI 
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Anin tradicionalni dolgi esej 

 

Smo komaj na dobri polovici tabora, a kot vedno gre nekam prehitro. Malo sem…no, ne ravno 

žalostna, malce otožna pa, saj je letošnji tabor tako drugačen od dosedanjih. Nismo v šotorih, pač 

pa v koči. In zelo težko je ubežati tej notranjosti, ki je zadnje leto in pol zaznamovala naše 

predolge karantenske ure. Zakaj? Ker neprestano dežuje! Sem sicer agnostik, a ugotavljam, da je 

narava v vsej svoji mogočnosti še največje božanstvo. Kdo bo vernike in nevernike ter vse vmes 

pregnal pod streho?! DEŽ!!! In dež tudi nas večino časa drži med štirimi stenami, ki smo se jih 

že tako zelo naveličali. Vseeno kar uspešno lovimo sončne žarke. Koliko pohodov smo že 

opravili! Tri. Ja, tri, ne dva! Tisti pohod do Krtine je štel in nihče me ne more prepričati v 

nasprotno! Celo taborni ognji niso odpadli v celoti. Kakšen večer nam je dež prizanesel. Zato se 

imam vendarle prav super! 

 

 
 

Vendar pogrešam hojo po rosi ali izogibanje blatu v zgodnjih jutrih, ko se še napol v snu 

primaješ do umivalnikov, kjer si boš  v gneči preostalih zaspancev umil zobe. Pogrešam tisto 

rahlo majavo jedilnico in kuhinjo, v katero se ne sme (no, baje jaz zdaj že smem tja). Pogrešam 

kovinsko posodo in pisane plastične lončke za sok. Pogrešam nevihtne noči, ko se ti je zdelo, da 

bo šotor odpihnilo. Pogrešam deževne dneve, ko smo morali ostati v šotoru in v skoraj popolni 

temi (okna so morala biti zaprta) igrali enko s čelnimi lučkami. Pogrešam šotore, ki se svetlikajo 

v daljavi, ko se vračamo z dolgih pohodov. Priznam, da pogrešam celo zloglasne smrdljive 

dixije. Predvsem pa pogrešam taborske »tuškabine«. V domu GRS so majhne, okorne, voda teče 

počasneje, kot se premikajo celine. Tuš v taboru je zame najljubši na svetu! 

 

Pa dovolj jamraste nostalgije! Dobro vem, da letošnjemu taboru manjka običajni čar zaradi višjih 

sil, na katere nimamo vpliva (no, malo ga imamo, zato pridno nosite maske, pazite na zdravje in 

dobro premislite, če se ne bi morda tudi cepili).  



RUKZAK 2021 - JEZERSKO 

Stran 29 od 30 

Tudi tabor v koči ima svoj poseben čar, ki me morda še ni povsem prepričal, ker ga nisem 

vajena. Je pa precejšen luksuz spati na jogiju in spim tako dobro kot še v  nobenem šotoru. 

Vseeno ima naša dekliška soba iluzijo šotora, saj smo precej nagnetene. Zaradi enega samega 

okna je v sobi zelo temno in malce zatohlo. 
 

 
 

A trdna streha nad glavo pomeni v teh deževnih razmerah veliko prednost. In med nalivi lahko 

počnemo veliko več zanimivejšega, kot je igranje enke s čelnimi svetilkami. In čeprav imajo 

dixiji poseben čar, je vseeno super sedeti na pravem stranišču, kjer se ne bojiš dotikati vrat in 

sten. Tudi filmski večeri so dobrodošla nadgradnja. Iskreno, tele koče sem se prav fino navadila 

in se počutim skoraj kot doma. 
 

Nisem pa otožna le zaradi drugačnost letošnjega tabora. Čez kakšen mesec in pol bom sedela na 

letalu (upam da ob oknu) in letela novemu poglavju življenja naproti! Končno grem študirat 

muzikale v Španijo, v bližino Barcelone, kar sem si od nekdaj želela. Navdušena sem in se že 

veselim, po drugi strani pa se mi zdi, kot da se moj čas tukaj izteka. Včasih občutim to kot 

umiranje, ker vem, da se bom zelo spremenila. Še nikoli  nisem tako zares  zapustila cone udobja 

in si niti ne predstavljam, kako bo to vplivalo name.. Morda bom kdaj brala tale esej in se komaj 

prepoznala. Pa saj mi boste v taboru povedali, kako zelo drugačna sem. Za naslednji tabor bom 

namreč že zdavnaj nazaj doma. Vem, da bom precej bolj odrasla in samostojna. 
 

In… najbrž bom končno opravila vozniški izpit. Držite pesti! Pa še nekaj! Veliko sem 

premišljevala in sem skoraj odločena, da naslednje poletje opravim še nek drug izpit- za pravega 

planinskega vodnika. Včasih mi je namreč kar hudo, ko mi kdo od otrok reče »vodnica Ana«, jaz 

pa jih ne bi znala samostojno voditi po gorah. Držite pesti tudi za to! A bom  potem še enkrat 

krščena!? 
 

Kakorkoli, ja, pogrešam običajni tabor v šotorih na prostem, ampak, družba, tako lepo vas je bilo 

spet videti (predstavljajte si, da imam solzne oči in vas pretesno objemam)! Zdaj pa pridno 

skrbite za svoje in javno  zdravje. Še eno leto, da že enkrat premagamo to neznosno…. 

Se vidimo po opravljenih izpitih na en lep, lep, lep, sončen dan! 
 

                                                                                               »vodnica« Ana 

 

P.S.: Ravno sem ugotovila, da imata VOZNIŠKI in VODNIŠKI izpit samo eno različno črko! 

Naključje?  
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Zahvala vsem sponzorjem, ki so nam tudi v letošnjem letu s svojim prispevkom pomagali k 

uspešni izvedbi planinskega tabora. 
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