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… nazaj na kraj zločina … Na Jezersko – kraj mnogih spominov, starih in novih. 

Na Jezerskem smo namreč taborili točno pred desetimi leti. To je bil moj prvi 

planinski tabor. V živo se ga spominjam – vseh tur, iger, udeležencev (takrat 

smo taborili še s PD Luče), vodstva, vremena … Kaj se je od takrat 

spremenilo? Ne kaj dosti, razen tega, da smo se vsi malce postarali. In da je 

večina letošnjega vodstva takrat še z mlečnimi zobmi brezglavo tekala po 

taboru, letos pa odgovorno vodila 60 mladih planincev skozi čudovit hribovski 

teden med 24. junijem in 1. julijem. 

Ob tem datumu verjetno vsak pomisli: “U, to je bil pa ja najbolj deževen teden 

v tem poletju?!” Ja, verjetno smo res izmenam iz Savinjskega 

meddruštvenega odbora, ki so prišle taborit na isti kraj v tednih za nami, 

pobrali vse zaloge dežja. Ampak kljub temu pa plavanje v taboru in Atlantisu 

ni bil edini šport, s katerim smo se ukvarjali čez teden. Čas med eno in drugo 

nevihto ali pa celo breznevihtno dopoldne ali popoldne smo izkoristili za 

igranje odbojke, nogometa, boja med dvema ognjema, celo tekmovanje v 

hitrostnem spusti jadrnic smo imeli. Tudi poligon preživetja lahko štejemo 

med športe, katerim smo se posvetili med tednom. Nenazadnje pa je kljub 

slabim vremenskim razmeram velik del tabora zaznamovalo planinstvo – 

kakopak, saj smo bili vendar na planinskem taboru! V ponedeljek smo bili na 

Češki koči (1542 m), od koder so se starejši udeleženci po Slovenski poti 

povzpeli še do Kranjske koče na Ledinah (1700 m). Tudi torek je bil planinski, 

saj smo tako Medvedov bataljon kot tudi Divje mačke osvojili Goli vrh (1787 

m) in za las ušli nevihti. Sredino brezdeževno dopoldne smo izkoristili za 

orientacijsko tekmovanje, ki se je za nekatere skupine spremenil v beg pred 

nevihto. Petek nam je zopet postregel s krasnim razgledom, in sicer smo ga 

občudovali z vetrovnega Pristavškega Storžiča (1759 m). Toliko o športu. 

… pa še malo časa za kulturo in izobraževanje. Tudi tega je bilo kar nekaj. 

Izvedli smo predavanja iz planinske šole in se poučili o prvi pomoči, vremenu, 

orientaciji, varstvu narave in še čem. Tudi o tem, kako se premikajo in 

prehranjujejo polži, smo jih zaradi vremena gostili v taboru nemalo. Ob ogledu 

Jezerskega smo občudovali lepote narave in znamenitosti, kot so Jenkova 

kasarna, kjer smo si ogledali  muzej, noge pa smo pretegnili tudi do izvira 

jezerske slatine. 25. junija smo zjutraj z zastavo in petjem naše himne 

obeležili dan državnosti. 

Spada pod kulturo tudi kulinarika? Ne, sigurno ne. Naša kuharica Darinka je 

namreč zopet poskrbela, da si taborska hrana zasluži posebno poglavje, 

napisano z zlatimi črkami! :) 

Naslednji sklop aktivnosti pa verjetno sodi nekam med kulturo in zabavo. Za 

tega so skozi cel teden skrbele tri vile – Vila Upornica, Vila Prepametna in Vila 

Prelepa. Te so se ves čas pojavljale v našem taborskem življenju. Prvi večer 

so za naše nove udeležence pripravile krst, zadnji večer pa poroko za tiste, ki 

so želeli skočiti v planinski zakonski stan. Vmes smo prepevali ob kitari in se 

nekega večera celo pomerili na tekmovanju v jodlanju. Za sklop aktivnosti 

med zabavo in kulturo pa so udeleženci poskrbeli tudi sami, takoj ko so imeli 

kaj prostega časa. Na kulturo nismo pozabili niti na WC-ju, kjer nas je s 

tekočimi dogodki in pikrimi podrobnosti seznanjal WeCe Cajtng. 

Če potegnemo črto, smo si kljub muhastemu vremenu naredili pester, 

zabaven in razgiban teden, ki bo sigurno ostal v lepem spominu, kot tisti 

pred desetimi leti.   
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V tabor smo se pripeljali z avtobusom, kombijem ter 

nekateri z avtomobili. Ko smo prispeli v tabor, smo uzrli 

lepe hribe in gore. Najbolj pa nas je navdušilo prečudovito 

jezero. Ko smo se namestili v šotore, smo se spoznali prek 

spoznavne igre. Pri prihodu so nas najbolj osupnili vodniki 

(mladinski).  

Tri planike 

 

 

 

Po kosilu smo si ogledali Jezersko. Pot nas je vodila do Jenkove 

kasarne, kjer smo si pod vodstvom prijazen gospe ogledali različne 

stare predmete. Nato smo šli na Šenkovo domačijo in videli veliko 

različnih živali. Odšli smo še do izvira mineralne vode, ki smo jo 

seveda tudi poskusili. Nato smo v gostilni ob jezeru pojedli sladoled 

in se vrnili v tabor. 

Zarjavele trobente  

 

 

 

Prijazna gospa nam je predstavila kasarno, ki je bila 

zgrajena kot gostišče za popotnike, ki so potovali čez 

ta pomemben prelaz med Kranjsko in Koroško. 

Kasarna je v preteklosti pogorela, a so jo uspešno 

obnovili. V notranjosti kasarne smo videli med 

drugim tudi stari gramofon, ki pa ni bil na elektriko. 

Gospa nam je zaigrala tudi na klavir. Veseli smo, da 

smo si ogledali muzej Jenkove kasarne. 

Sinova slovenskega naroda 

PRVI DAN NA JEZERSKEM   
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Krst se je začel z zgodbico o treh vilah. Nato so vile prišle in nas krstile. Na koncu smo dobili 

svečko, ki smo jo prižgali in spustili v reko. Pred krstom nas je bilo  kar malo strah, saj 

nismo vedeli, kaj nas čaka. Najbolj nam je bila všeč vila Prepametna. 

Zakrivljene palice 

 

 

 

Po kresu smo si nekateri umili zobe in se pripravili za spanje. 

Prebrali so nam čudovite pravljice in sladko smo zaspali. Prva 

noč se nam je zdela super.  

Krokodilčki 
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DAN DRŽAVNOSTI   
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 Pina Berk 
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 Cvetoče murke 
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Že naša himna govori o tem, da so naši tabori povezani 

z vodo: »Se vode ne bojimo, pogumno se držimo, ko 

žoga v jezer' nam zleti.« Po žogo smo v vodo tekli že 

tolikokrat, da smo nehali šteti. Življenje ob vodi je sicer 

super, vendar nam ni všeč vlaga, ki jo voda prinese s 

sabo. V tem tednu je bilo ravno pravo razmerje med 

dežjem in soncem, da smo si lahko odpočili med 

posameznimi pohodi.  

Krokodilčki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURE   

G
orske rože 
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Koča se nahaja na višini 1543 m. Do 

nje lahko dostopimo iz Ravenske 

kočne, z Ledin, iz kamniške strani 

preko Mlinarskega sedla. Ime je 

dobila po češki podružnici 

Slovenskega planin-skega društva 

iz Prage, ki je kočo zgradila leta 

1900. Kljub temu da je bila kasneje 

prenovljena, je ohranila slog 

češkega ljudskega stavbarstva. 

Upravlja jo PD Jezersko in je že več kot 10 let v 

oskrbi Karničarjev.  

S Češke koče imamo na razgled na Ledine, Veliko in 

Malo Babo, Goli vrh, Pristovški Storžič, Virnikov 

Grintovec in Kočne ter seveda na Zgornje Jezersko. 

Po Wikepidiji povzeli Sinovi slovenskega naroda 

 

 

 

 

 

Tura je bil precej težka, saj je bila 

pot zelo strma. Ni pa se nam 

vlekla, ker smo si čas krajšali s 

petjem, pripovedovanjem vicev 

in pogovarjanjem. Na vrhu je 

zelo pihalo, bil pa je lep razgled 

na tabor in okoliške gore ter 

Češko kočo, ki smo jo osvojili 

prejšnji dan.  

Sive poti 
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Vstali smo ob sedmih, pojedli zajtrk in se pripravili na turo. 

Manjši so se peljali do mejnega prehoda Jezerski vrh, 

starejši pa so hodili vse od tabora. Domnov avto smo 

okrasili z rastlinjem in ga nahecali, da bo moral plačati 

parkirnino. Ko smo prišli na vrh, se nam je razprostrl pogled 

na sosednje vrhove, kraje in Avstrijo. Na vrhu Pristovškega 

Storžiča stoji križ.  

Zakrivljene palice 
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Tudi letos sta poligon 

pripravila Tilen Cmok in 

Gašper Košak Pevec. Začeli 

smo tekmo. Postavili smo se 

med dva stožca in tekli do 

skakalnice, ki je bila najtežja 

ovira. Nato smo med dvema 

drevesoma zagledali vrv, ki 

smo jo morali preplezati. Pri 

tem smo porabili največ časa. 

Odpravili smo se naprej do 

klopc, ki smo jih morali 

prehoditi tako, da se ni 

nobena prekucnila. Pot smo 

nadaljevali proti mostu, kjer 

so bile napeljane in 

prepletene vrvi. Prečkati smo 

ga morali brez dotika ograje. 

Tekli smo naprej, kjer nas je 

čakalo presenečenje. Ko smo 

prišli, smo se splazili pod 

vrvjo. Tekli smo do potoka in 

ga prečkali s pomočjo deske. 

Prišli smo do najtežje ovire, 

velike skakalnice. Ko smo jo premagali, nas je čakalo le še nekaj metrov do konca. V poligonu 

smo zelo uživali.  

Sinovi slovenskega naroda 

 

 

 

 

ATRAKTIVNE DEJAVNOSTI   

Cvetoče murke 
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 Stal sem v golu in bil v obrambi. 

 Igrala sem odbojko. Bile so ena 

ekipa punc in dve ekipi fantov. 

Zmagala je ena ekipa fantov, druge pa 

smo bile punce. 

Igrala sem med dvema 

ognjema, zraven nas pa sta igrala dva 

mladinska voditelja, ki sta se potem 

sama pomerila proti nam. 

 Igral sem nogomet, v napadu. Bilo mi je zelo všeč. 

Užival sem, saj se igral med dvema ognjema.  

Sive poti 

  

 

V četrtek smo se kopali v Atlantisu. Tam smo se razdelili v skupine. Igrali smo se športne igre 

v vodi. Ko smo postali lačni, smo odšli jest v tamkajšnjo restavracijo. Jedli smo pice in 

sladoled. Potem smo imeli še nekaj časa za kopanje in spuščanje po toboganih. Na koncu 

smo se preoblekli in posušili ter se z avtobusom vrnili v tabor. 

Krokodilčki  
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Na orientacijskem tekmovanju je bilo sedem kontrolnih točk. Od tega sta bili dve živi in pet 

mrtvih. Na prvi živi točki so bila vprašanja iz vremenoslovja, na drugi pa je bila praktična 

orientacija. Najtežje je bilo najti točko, ki je bila po našem mnenju napačno vrisana. Bili smo 

četrti, kar je bilo veliko presenečenje.   

Zarjavele trobente 

 

 

 

 

 

 

Kaj te je navdihnilo, da si se prijavil na 

tekmovanje? 

Nakladanje imam v krvi. 

Kako si prišel do te edinstvene ideje za 

nakladanje? 

Moje počitnice. 

Kako si se spomnil vseh motivov, hlače, 

majice …? 

Nekatere sem si izmislil, večine pa sem se 

spomnil z mojih počitnic. 

Ali se ti zdi, da si si zaslužil 1. mesto? 

Ja, ker sem najdlje in najbolje nakladal.  

Gorske rože 

 

IZBOR ZA NAJ NAKLADAČA   
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Mladoporočenci: Nuša & Gaj; Nina & Grega; Anja & Matic; Nina Š. & Miha; 

Eva & Rok; Jožica & Jakob; Mihaela in Aljaž 

Poročna slovesnost se je začela s par pesmimi. Nato so prišle vile in na planinski poroki 

poročile vse pare. Po poročnih obredih smo si razdelili čokoladice in si ogledali ognjemet, ki 

ga je za nas pripravil domačin. Ognjemet je bil pika na i tega večera.  

Veselje: Jožica in Jakob sta vesela, da sta še vedno skupaj. 

Žalost: Salome je bila žalostna, ker jo je Jožica zrinila izped oltarja.  

Tri planike 

PLANINSKA POROKA   
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Na taboru smo se pod taktirko Mihaele mladi planinci spopadli v jojojojodlanju. Tekmovanje 

se je začelo z otvoritvijo izjemne točke Matica Iskre, ki je zapel nemško pesem o jodlanju. 

Nik Krajšek je zapel Plestenjakovo Stara dobra. Prav tako so nam otvoritev popestrile 

mažoretke. Potem se je predstavilo šest nastopajočih. Najbolj pa je v oči sodnikov in 

gledalcev padel duo Jezerska endemita, ki sta začela s filmskim uvodom, nato pa pokazala 

različne tehnike jodlanja.  

   

 

Prvič v zgodovini našega taborjenja smo se srečali z jodlanjem, s katerim nas je seznanila 

Mihaela, ki je bila prav tako letos prvič z nami. Z njo smo se pogovarjali ob zaključku tabora, 

ko ji je sicer že začelo zmanjkovati glasu za petje in jodlanje, nikakor pa ne za odgovarjanje 

na naša vprašanja.  

Kdo te je naučil jodlanja? Sama, prek spleta. 

Kdaj si prvič zajodlala? Pred tremi leti. 

Zakaj te to veseli? Ker tega ne zna vsak. 

Ali bi učila jodlanje? Mogoče. 

Kako dolgo si se ga učila ti? Pol leta. 

Kdo te je navdušil zanj? Kraljica jodlanja. 

Tri planike 

JODLANJE   
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Vsak bolje založeni WC je tudi letos postregel z WC-cajtngom, iz 

katerega smo med drugim brali o kandidatih za mistre tabora 2017, 

izvedeli smo za naš horoskop ter dobili informacije o dejavnostih 

našega vodstva: dnevno-nočno varovanje šotorišč in dreves: Silvo 

protect, Darinka to go, Urbani planinec – Koša'n'Cmok team, izid 

pesniške zbirke nepozabnih napevov po izboru Nine Gradič Planko 

Kje so tisti škrjančki. V rubriki Planinski paparazzi so nam postregli 

o težavah na vrhu prestola, o tem, da naj bi naša vodja postala nov 

obraz Argete, o težavah zakoncev Kropec-Volk pri nakupovanju 

šotora in kopalk, o tem, da se je gasilopat Iskra vmešal tudi v vreme, 

o težavah pri dobavljanju paštet, ker Mirku vodstvo tabora ni več 

odobrilo šotorske parcele z ležalnikom in še in še. Sploh lepe pa so bile misli: 

 

Na svetu si, da gledaš gore. 

Na svetu si, da greš za pašteto. 

Na svetu si, da sam si paštetoljubec 

in da s sveta odganjaš – ture. 

-- 

Hribolazim, torej sem. 

-- 

GRS – Gremo raje spat. 

-- 

Tuna ali pašteta? To je zdaj vprašanje. 

 

Cvetoče murke 

 

WECE CAJTNG   
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MALO RUMENO   

KRIŽANKA 

Zarjavele trobente 
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Občina Šentjur 
 

MK PZS 

 

Fundacija za šport 

 

KS Gorica pri Slivnici 

 

KS Dramlje 

 

OŠ Slivnica pri Celju 

 

OŠ Planina pri Sevnici 
 

KEA 

 

Telekom Slovenije 

 

 

MEJA, d. d. 
 

Mirosan 
 

PODPORNIKI 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MDmpuNLki_jBnM&tbnid=qgJAS4g1EEZzOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pzs.si/novice.php?pid=8240&ei=SiUaUoKnFsHYtQbYkIGwCA&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNH8hPJboZzKRngpEMdmG0-F94lMnQ&ust=1377531551761449
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aXF8dplG0bNc8M&tbnid=YVwNYsza8gRT4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sentjur.si/arhiv/Predstavitev-Krajevnih-skupnosti/Avgust_2008/&ei=dyUaUsbBHMjetAbNgYGAAw&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNFmYYW88jI_poHFxvZ6zDDmwl9Mvw&ust=1377531630757644
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSUxpSIn8cCFcg7GgodoPQAWw&url=http://ednevnik.si/entry.php?w=KSD&e_id=62323&ei=h-LIVbS1JMj3aKDpg9gF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNGQlZWi51dvDWHucwM_Lc74hugemA&ust=1439314947195741
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8l42EBEOWIiMyM&tbnid=NBgG80VbJD1SjM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.638173679531830.1073741829.291989784150223&type=1&ei=5CYaUsWMHYyFtQbVrIEQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNHT2ec-DqKb0L0oBcI4VV2P-YHupw&ust=1377531997166072
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oGu64EKJlhHPEM&tbnid=21ShUAXhOpdEcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kmetzav-mb.si/Posvet 2/html/spon.html&ei=rykaUs6OLMeMtQaN3oHoCg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNHoXG8y73uV4XSPX1glQLfbpx4daA&ust=1377532711376325


23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vital Mestinje 

 

Lekarna Sv. Jurij 
 

Trakom, d. o. o. 

 

Polona Kaša 

. 
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Nina Gradič Planko 

Vid Palčnik 

Manca Čujež, Nina Maček,  

Nina Gradič Planko, Feri Kropec, Nuša Verdev 

Taborni cajtng Jezersko 2017, september 2017 

 


