
 
 
Pozdravljeni! 
 
V rokah držite Rukzak, glasilo Mladinskega odseka Planinskega društva Žalec, ki izide enkrat 
na leto, običajno po taboru. V njem so zbrane različne misli, ideje, utrinki s tabora. Kot že 
veste, je letošnji tabor potekal v dolini Bistre na Koroškem, od 23.do 30. julija. Vreme nam je 
služilo precej bolje kot našim predhodnikom, ki jim blata v taboru zagotovo ni manjkalo. 
Torej sonček, veliko malih šotorov in nekaj velikih, naša znamenita zelena stranišča, 
umivalnica, odbojkarsko igrišče, potok Bistra, hribi, hribi, hribi…Tako, prizorišče dogajanja 
ste spoznali, v nadaljevanju pa boste izvedeli, kaj vse smo tam počeli… 
 
Veliko užitkov ob branju!   
 
 
 

 
 
 
 
 



KJE? 
 

 
 

KDO? 
 
IME ŠOTORA PREBIVALCI 
Pr' sitnih muhah Jure Cencelj-Cene, Katja Semprimožnik, Katja Fajič, 

Alenka Kobal 
Konjički Matjaž, Magda, Tjaša in Petra Žohar 
M.Č.M. d.o.o. Matic Švab, Matej Cehner, Črt Ferant 
99,9 mega♥ Lucija Bratina, Maja Golec, Urška Grosek 
NI (hik), DA NI Matija Rojnik, Luka Žuža, Nina Maček 
II.bumbarja v vesoljski p.d. Črt Birsa, Sandi Križnik 
Prvi šotor na desni Sergeja Cehner, Veronika Turnšek, Anja Šket, Tjaša 

Skubic, Eva Posedel, Ariana in Lara Volpe 
Družinski počitniški šotor Vasja, Darja, Jan, Meta Kolšek 
Kekci Breda, Dušan, Domen Šip 
Žuljave babe s hriba Ana Rijavec, Anja Brinovec, Sara Križnik, Maša Vizovišek 
Dixijy Grega Birsa, Bine Birsa, Nejc Šporin, Luka Brinovec 
Pleme plemenitih Domen Meža, Martin Smrkolj 
»DA« Penthouse Jernej Turnšek, Grega Turnšek, Nejc Balažič, Tomaž Jagar, 

Jure Topovšek 
Sladkosnedi Andrej Žohar, Jaka Ožir, Marko Koceli, Vera Kobal 
Medvedi Julija in Darjan Fras, Domen Obrez, Žiga in Matija Kreča 
Ciril Ciril Naprudnik 
Mira, Klaus Mira in Klaus Einwachter 
 



VODSTVO SE PREDSTAVI 
 
SEZNAM NI – DA – NI –JEVCEV 
 

CIRIL -
kombifahrer

MIRA – edino bitje 
z dosegljivim 
mobilnikom 

(SOS!!!)

ŽUŽA – selektor 
odbojkarske 

reprezentance
CENE –
zanesljivi 
plezalec

KATJA F –
pripravljena 
pomagati na 

vsakem koraku

KLAUS -
snemalec

VASJA –
(pre)močna roka 

za odbojko

MAGDA -
varuška otrok

DUŠAN –
strasten 

gobarski voznik

LUCIJA –
nabiralka 
borovnic

ČRT – vodja 
plezalnega 

odseka PD Al-
Kaida

ALENKA – vir 
smeha in dobre 

volje

BIBA – strog, a 
prizanesljiv

KATJA S – tiha 
avanturistka

KRIŽNIK -
najglasnejši od 
najkrasnejših

ČEBELICA 
MAJA – zagreta 

pevka

NINIKA – vedno 
polna energije

DRVAR- jamrajoči 
lenivec oziroma »The 

BOSS«

 
   
                                                                        (Grega Turnšek in Urška Grosek) 
 
 

 
 
Udeleženci in vodstvo tabora 



KAJ SMO POČELI? 
 

sobota, 23.07.2005: 
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, spoznavni večer (42 udeležencev + 18 članov 
vodstva) 

nedelja, 24.07.2005: 
1. skupina: Andrejev dom na Slemenu – Koča na Smrekovcu – Smrekovec – po transverzali 
                  do Bele peči – tabor  
2. skupina:  Bukovnik – Koča na Grohatu – Durce – Raduha – Koča na Loki pod Raduho –  
                   planina Vodol – Bela peč – tabor  
3. skupina: Sv. Duh – Potočka zijalka – Sv. Duh 

ponedeljek, 25.07.2005: 
Vsi:  športne igre in kulturni dan, plezanje 

torek, 26.07.2005: 
1. skupina: Bukovnik – Koča na Grohatu – zavarovana plezalna pot – Raduha – Koča na Loki 
                  pod Raduho – planina Vodol – Bela peč – tabor   
2. skupina:  

a) Podpeca – Dom na Peci – Kordeževa glava – Dom na Peci – Topla 
b) Podpeca – Dom na Peci – Kordeževa glava – Dom na Peci - Podpeca 

3. skupina:  Koča na Smrekovcu – Smrekovec – Koča na Smrekovcu  

sreda, 27.07.2005: 
Vse skupine: kopanje na Ravnah, ogled rudarskega muzeja Rudnika Mežica  

četrtek, 28.07.2005: 
1. skupina: Topla – votlina Kralja Matjaža – Dom na Peci – zavarovana plezalna pot – Peca 
                  (Kordeževa glava) – Končnikov vrh – Preval – Topla  
2. skupina: Andrejev dom na Slemenu – Uršlja gora - Žerjav 
3. skupina: parkirišče gozdne ceste – Dom na Peci – votlina Kralja Matjaža – Mala Peca – 
                  Doma na Peci – parkirišče  

petek, 29.07.2005: 
Prvi dve skupini:  športne igre in kulturni dan, orientacija 
2. skupina:  Bukovnik – Koča na Grohatu – Bukovnik 
Popoldan: vsi – piknik pri Podružnični osnovni šoli v Koprivni 

sobota, 30.07.2005: 
Pospravljanje, odhod, prevoz domov 



OBISKALI SMO TUDI RUDNIK V MEŽICI… 
Rudnik Mežica 

Globoko pod zemljo, kjer plešejo škrati, se začenja svinčeva in cinkova pot stoletij prelitega 
znoja in žuljev. In če boste za trenutek obstali, če boste imeli srečo, se vam bo v kotu temnega 
rova pokazal "bergmandelc", slišali boste zamolkle udarce kladiv in krampov izgubljenih 
duhov rudarjev... 

Tu se začenja podzemlje Pece. 

S pravim rudarskim vlakom smo se popeljali po sledeh rudarjenja v osrčje Pece. Po 3,5 km 
vožnje po Glančnikovem rovu, smo izstopili v rudišču Moring in peš odšli po rovih, kjer so 
nas ob razstavljenih eksponatih seznanili z zgodovino rudarjenja od začetka do zadnjih dni. 
Spoznali smo, kakšen je bil "šiht knapov" globoko pod zemljo.  

 

 

 

ZGODOVINA MEŽIŠKEGA RUDNIKA  

Med Peco in Uršljo goro so že od nekdaj  poznana nahajališča rude, ki so jih odkrili že 
Rimljani. Prvi pisani viri o  izkoriščanju svinčeve rude so iz leta 1665. To leto beležimo kot 
začetek rudarjenja v naših krajih. Dolga leta rudarjenja in razvoj rudnika so svojevrstno 
zaznamovali življenje ljudi in pokrajino v tem delu Slovenije ob vznožju Karavank.  

Menjali so se mnogi lastniki, konec 19.stoletja pa je Avstrijsko podjetje Bleiberger Bergwerks 
Union pokupilo vse manjše rudnike in začelo načrtno rudariti.  

Z vse bolj aktivnim odkopavanjem se je povečevalo tudi število rudarjev in s tem tudi vpliv 
rudnika na razvoj Črne in Mežice. 



Rudnik se je začel močno razvijati v začetku dvajsetega stoletja, ko so se poleg rudnika začele 
močneje razvijati tudi spremljajoče dejavnosti (topilnica in izbiralnica v Žerjavu, 
elektrarne...). 

Nastalo je močno podjetje Rudnik svinca in topilnica Mežica, ki je zaposlovalo tudi preko 
2000 ljudi (rudarski obrati, separacija, topilnica, proizvodnja akumulatorskih baterij, tovarna 
opreme, žaga, mizarska delavnica, skupne službe… )  

V več kot treh stoletjih rudarjenja so rudarji odkopali 19 milijonov ton svinčeve in cinkove 
rude za kar so morali odkopati preko 800km rovov. 

Leta 1988 se je, s sprejetjem zakona, začelo o postopno zapiranje rudnika. 

Leta 1994 je bil izdelan projekt zapiranja Rudnika svinca in cinka Mežica, dokončno je bila 
ustavljena proizvodnja svinčeno-cinkove rude. Začelo se je zalivanje spodnjih delov rudnika, 
tako, da je danes del rudnika do kote +417m pod vodo. Voda pa iz rudnika odteka po vodnem 
rovu do Prevalj. 

  

…IN SPEČEGA KRALJA MATJAŽA… 
 

 



LEGENDA O KRALJU MATJAŽU  

 
Legenda o kralju Matjažu govori o možu, ki mu je bilo v resnici ime Matija Korvin in je 
vladal slovenskim deželam v času Karantanije. Matjaž je bil je dober kralj, noč in dan so k 
njemu lahko prišli siromaki in zatirani in vsem je nudil pomoč in zaščito. Dal je kovati 
zlatnike in med njegovim vladanjem so na Koroškem vladali zlati časi. Ker so mu bili drugi 
vladarji nevoščljivi zaradi njegove mogočnosti, so združili svoje vojske proti njemu. 

S samo stotimi preživelimi junaki se je moral skriti v votlino pod Peco, ki se mu je sama 
odprla in ga skrila pred sovražniki. V votlini se je Matjaž vsedel za mizo, ostali pa so posedli 
po tleh okrog njega in zaspali. Legenda pravi, da se bo, ko mu brada zraste devetkrat okoli 
mize, prebudil. Takrat bo pred njegovo jamo sredi zime zrastla lipa. Od polnoči do ene zjutraj 
bo cvetela, potem pa se bo posušila. Takrat bo Matjaž s svojimi vojaki prišel ven, premagal in 
zatrl vse svoje sovražnike, pregnal krivico s sveta in spet zavladal Slovencem. Tako bodo na 
Koroškem spet zlati časi. 

 
 

 
 
 
 
KRALJ MATJAŽ 
 
Kralja Matjaža bi prebudila, da bi ga polila z vodo in upam, da bi se prebudil. Pa komaj 
čakam, da se mu devetkrat brada ovije okrog mize. In upam, da se bo takrat prebudil. 
 
                                                                                                             Sergeja Cehner 
 
 
Pred davnimi časi je živel Kralj Matjaž. Nekega dne je zaspal, prebudil se bo, ko se mu bo 
brada devetkrat ovila okrog mize. To sem izvedela v votlini Kralja Matjaža. 
 
                                                                                                                  Lara Volpe 
 



 …IZVEDELI SMO, KAJ JE NAJVEČJI KOROŠKI 
HRIBOVSKI IZZIV… 

 

Si predstavljate pot iz Črne in vzpone na Uršljo Goro, Smrekovec, Raduho, Olševo ter Peco in 
verjamete, da je možno to okrog 80 kilometrov dolgo pot prehoditi v manj kot 24 urah. 

Mi smo v to prepričani, zato vas vabimo, da poizkusite in postanete član kluba 24 ur. 

Klub 24 se je ustanovil z namenom promocije Koroškega planinstva in turizma. Sedež ima v 
hotelu Krnes v Črni na Koroškem. Klub 24 vodi in skrbi za njegovo aktivnost ter medijsko 
promocijo Občina Črna na Koroškem, PD Črna na Koroškem ter hotel Krnes. 

Član kluba 24 lahko postane vsakdo, ki v maksimalno 24 urah prehodi pot navedeno v 
naslednji točki.  

Šteje se, da postane član kluba 24 tudi tisti, ki pot prehodi v maksimalno 25 urah, če je star 
več kot 50 let. Šteje se,da postane član kluba 24 tudi ženska, ki prehodi pot v maksimalno 25 
urah. 

Pot kluba 24 poteka po sledeči relaciji: spomenik v centru Črne - Žerjav - Cerkev na Uršlji 
gori - dom na Slemenu - koča na Smrekovcu - koča na Loki pod Raduho - vrh Raduhe - 
Bukovnikovo sedlo - vrh Olševe - kmetija Kumer v Koprivni - vrh Pece - spomenik v centru 
Črne 

� Pot se mora premagati brez uporabe kakršnihkoli pripomočkov ali drugih oseb, 
dovoljena je samo uporaba palic za hojo. Med potjo je dovoljena oskrba s pijačo, 
okrepčili in rezervno obleko oziroma obutvijo. Dovoljena je uporaba mobilnega 
telefona. 

� Pot lahko prehodi vsakdo sam ali več ljudi skupaj. 

� Čas poti si meri vsak sam, na poti ni nobene kontrole - vse je zaupano poštenju in 
planinski etiki. 

� Evidenca opravljene poti se vodi v posebni knjigi v hotelu Krnes. Vsak udeleženec 
sam vpiše potrebne podatke v knjigo. Podatke v knjigo lahko vpišejo vsi udeleženci, 
ne glede na to koliko časa so potrebovali za pot. 

� Vsi člani kluba 24 (vsi, ki so pot prehodili v manj kot 24, oziroma 25 urah) se brez 
posebnih vabil srečajo prvo soboto v decembru ob 18:00 uri v hotelu Krnes. 

� Na srečanju Kluba 24 se vse, ki so v preteklem letu prehodili pot v manj kot 24 
oziroma 25 urah sprejme v klub in se jim podeli posebno priznanje. 

� Udeleženci se odpravijo na pot na lastno odgovornost. 

 

Iz pravilnika Kluba 24. 

 



…TAKO ALI DRUGAČE PA SMO USTVARJALI… 
 

 
 

 
PREDSTAVITVE ŠOTOROV 
 
 
MEDVEDI  
 
Mi smo medvedi, 
 in to je ful vredi.  
 
Štirje smo novi,  
Domen nas vodi. 
Nismo veliki, 
smo pa nabriti. 
Domen je iz Cela, 
Krečotova dva iz Žalca, 
tota dva iz Maribora. 
 
Mi smo medvedi, 
in to je ful vredi.  
 
Borovnice, maline in med, 
so nam prav tako dobre 
kot sladoled. 

Seveda, saj nas je pet. 
Posebni smo prav vsi 
In to se nam ful dobro zdi. 
 
Mi smo medvedi, 
in to je ful vredi.  
 
Krečo starejši ima rad živali, 
nasmejan je Krečo tamali. 
Domnu badminton leži, 
mi pa v navijanju uživamo vsi. 
Darjanu jezik leti, 
Julija pa za vse poskrbi. 
 
Mi smo medvedi, 
in to je ful vredi.  

 
 



99,9 MEGA ♥ 
 
Od Bistre do Kraja, 
kjer tol'ko se stvari nam dogaja. 
Lucija in Maja, 
tud' Urša se na to že privaja. 
 
ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ 
 
Tale Bistra res je prava stvar 
in naš šotor ta je božji dar. 

Že jeziki naši modri so, 
saj črnice rade zobamo. 
Naše krive noge 
Raduho so osvojile 
in nasmeh naš pove, nismo žuljave še. 
 
Če bi se lahko še enkrat rodil,  
bi zopet bil planinc. 

 
 
PRVI ŠOTOR NA DESNI 
 
Prvi šotor na desni, 
mi nismo čisto resni. 
Imamo malo plesni, 
saj smo prvi šotor na desni. 
 

Prvi šotor na desni, 
mi radi pojemo pesmi. 
Notri nas je sedem, 
šotor je zaseden.  

 
NI (hik), DA NI  
 
V dolino Bistre v tabor smo prišli, 
da v hribe bi zahajali. 
Sonce, smeh in vedno čisti gorski zrak, 
Nam pojejo refren, ki ga pozna že vsak. 
 
Ni, da ni; ni, da ni; ni da niiiiii, 
nidanidanidani. 
 

Dobra družba in veliko bedarij, 
glave naše in telo razbistri. 
Matijek, Luki, Nina v šotoru smo, 
skupaj najraje tole pesem pojemo. 
 
Ni, da ni; ni, da ni; ni da niiiiii, 
nidanidanidani. 

 



TV BISTRA 
 
OTROŠKI PROGRAM  
(najmlajši udeleženci: Domen, Jan, Petra, Tjaša ter Breda, Magda in Darja) 
 
Gor' pod Peco je votlina, 
Kralj Matjaž v njej še spi,  
tam njegova vojska silna 
noč in dan samo smrči. 
Heja bumbarasa, heja bumbarasa… 
 
Kralj Matjaž ima zaklade, 
a ne najde jih vsak, 
le planinsci mladi našli 

smo zlatnik in srebrnik. 
Heja bumbarasa, heja bumbarasa… 
 
Kralja glasno smo motili, 
ga za brado cukali. 
Še za hip ga nismo prebudili, 
zato v dolino smo odšli. 
 
Heja bumbarasa, heja bumbarasa… 

 
 
VREMENSKA NAPOVED  
 (planinska vremenoslovka: Tjaša Skubic) 
 

Sledi vremenska napoved.  

Danes je bilo po večini sončno in deževno.  

Pa poglejmo, kako bo jutri. Nad večjim delom Jamajke se bodo jutri razprostrli oblaki. Vmes 
lahko nastane tudi kakšen tornado, ki nas bo dosegel v soboto.  

Kako bo jutri v Sloveniji? Tabor mladih planincev v Bistri bo jutri dosegel val hladne fronte. 
Zaradi tornadov na Jamajki lahko tam padajo tudi žabe. Kako kaže: Kot sem že omenila je v 
soboto možnost tornada, pojavljale pa se bodo tudi čvekalne plohe. V nedeljo pa bo mokro in 
suho, občasno tudi vlažno.  

Še posebno obvestilo: Če se odpravljate v Egipt, vam tega ne priporočam, saj od tam poročajo 
o hudih poplavah, predvsem v puščavi. Če pa se odpravljate v hribe (še posebej z mladimi 
planinci iz Žalca), lahko pričakujete poplavo smeha in dobre volje. 

Z vami sem bila Plahta Šotorovski. Lahko noč. 

 
 
 
INTERVJU Z VODJEM TABORA MATIJEKOM  
(planinska novinarka: Eva Posedel) 
 
Lep pozdrav v oddaji Slavni se predstavijo. Z vami sem Sarjana Mirovski, moj nocojšnji gost 
pa je vodja tabora Bistra 2005 Matijek Rojnik.  
 

1. Kako ste postali šef tabora?  
Zadel sem na loteriji. 

2. Kako bi odgovorili na mojo besedno zvezo JE, DA JE? 
Ni, da ni. 
 



 
 
 
      3.   Od kod vzdevek Drvar? 
Od davno. 

4. Glede na to, da ste šef tabora in je to zelo stresno delo, kako oblažite ta stres? 
Na različne načine. 

5. Kateri izmed vodnikov vas najmanj uboga? 
Žuža. 

6. Ali poješ pod tušem? 
Da. 

7. Kakšne barve boksaric najraje nosiš na planinskih turah? 
Črne. 
 
 
TEDNIK  
(voditelja Nejc Šporin in Veronika Turnšek) 
 

Lep pozdrav i dobar dan iz oddaje Tednik. Z vami bova Asibor Marduljevič in Gertruda 
Omladijevič.  

Lep pozdrav. Na vrsti so novice tedna iz tabora Bistra: 22. tabor Bistra na Koroškem je in bo 
potekal od minule do prihodnje sobote. V kolikor smo uspeli izvedeti, je tabor na zunaj videti 
vredi, ko pa slišiš komentarje, pa NI, DA NI! Ob taboru teče potok Bistra, v katerem je 
prijetna hladna voda za vroče dni. Sedaj pa se izpred najlepšega hleva doline Bistra oglaša 
naša dopisnica Dikseta Vigradovski. 

 



POROČILO  
(planinska dopisnica:Ariana Volpe, napisala Maja Golec) 
 

Po zgodnjem jutranjem vzponu proti najlepšemu vrhu Koroških Alp je odprava II B prišla do 
prvega in (seveda zadnjega) baznega tabora na višini 1669m. Vseh 17 članov odprave je bilo 
vseskozi izpostavljeno nevarnosti visokofrekvenčnih sončnih žarkov, zato je moralo 
zdravstveno osebje podvzeti resne ukrepe pred vremenskimi vplivi. Na srečo se je vse dobro 
izšlo, zato z veseljem sporočamo, da so nekaj minut do dvanajste osvojili vrh Mount Ursula. 
Ekipa TV Bistra je izredno ponosna, da je lahko medijsko spremljala ta dogodek. 

Za TV Bistra v živo iz Mount Ursula Dikseta Vigredovski 

 
 
ODBOJKA V TABORU: ALI PREPOZNATE IGRALCA, KI JE TOL E 
KOMENTIRAL?  
(ob poslušanju in gledanju nasilne odbojkarske tekme dobesedno zapisala Manca Birsa) 
 
XXYY: Sej ne znaš servirat, sej ne znaš servirat ! 
             A boš spet igral ping pong? Ti nimaš 5 dek volje do življenja. Dej, zbud se! 
             M… tenisač! A sem te tk sprovociral, da ne boš več igral? 
             Pa dej, brez veze, jaz bom šel raje ven. 
             Dej, porini stolp z M… vred. 
             M… najlepši, najboljši… 
             Hej, moj apartma bi rad še kak dan stal… 
 
Ekipa TV Bistra se opravičuje M… za trpljenje, ki mu je bilo povzročeno s strani vodnika, 
igralca XXYY. 
 
 

ZA URJENJE NAŠIH SIVIH CELIC… 
 
UGANKE 

 
1. Kaj je to? Radi hodimo po njej in je visoka.  
(GORA) 
2. Kaj je to? Zelo so uporabni in zavežemo jih z vezalkami? 
(PLANINSKI ČEVLJI) 
3. Kaj je to? Je trda in če jo imaš na sebi, si varen. 
(ČELADA) 
4. Kaj je to? Zelo je uporabn v taboru in v njem prespimo. 
(ŠOTOR) 
5. Kaj je to? Vsak večer smo ob njem. 
(OGENJ) 
6. Kaj je to? Po njem se orientiramo. 
(KOMPAS) 
7. Kaj je to? Nujno jo potrebujemo, saj je obvezen del opreme. 
(VODA) 
8. Kaj nam dela senco? 
(KAPA S ŠILTOM) 



9. Kaj je to? Prvi dan smo se vzpeli nanjo. 
(RADUHA) 
10. Kaj je to? Je v bližini tabora. 
( reka Bistra) 
11. Cel teden ga obdarujemo in smo prijazni do njega. 
(SKRITI PRIJATELJ) 
12. Leti, pa nima kril. 
(BALON) 
13. Potrebujemo jo ponoči. 
(SPALNA VREČA) 
14. Cel teden smo v njem. 
(ŠOTOR) 
 
                                                                   (Anja Šket) 
 
ABC ZA PLANINCE (pripravili Medvedi) 
 
A – armafleks 
B – baterija 
C – cepin 
Č – čutara 
D – dnevnik 
E – erika (planika) 
F – frend 
G – gojzarji 
H – hoja 
I – iglavci 
J – juhej 
K – kompas 
L – ljubezen do narave 

M – markacija 
N – nahrbtnik 
O – ogenj 
P – prusik 
R – Raduha 
S – spalka 
Š – šotor 
T – tura 
U – uhojena pot 
V – vodnik 
Z – zaponka 
Ž – žig 

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

Poišči besede: 
Orientacija 
Naloge 
Tek 
Kompas 
Mapa 
Ekipe 
Pas 
Napor 
Voda 
Alpe 
Sok 
Gozd 
Dan 
Žeja 
Kisik 
                                            (Eva Posedel) 



 

 
 
Z našega plezanja 
 
 
Če prebereš naprej, je mlečna jed, če prebereš nazaj je zver in mesojed. (SIR) 
 
PLANIKA   +   NOS   +   INES  +   PALICA  =  ??? (PLANINEC) 
 
BISER   +    TRAK  = ???   (BISTRA) 
 
POMARANČA   +   HODNIK = ??? (POHOD) 
 
 
OSMEROSMERKA 
 
Č E V L J I A M G O R A 
K E V L E E C G C O I V 
V K L O A P E G T C N U 
I R H A D J P O H O D I 
U R V Z D A Š U H L M V 
L U M Ž H A N O R A K O 
 

Poišči besede: 
 
Čevlji 
Gora 
Vrv 
Anorak 
Voda 
Pohod 
Peca 
Čelada 
Šotor 
                                                  
(orientacijska skupina Počasnih) 

 
 



…ORIENTACIJA NAS JE (M)UČILA… 
 

 
 
 
V petek, 29.7.05 smo imeli orientacijo. Na progo smo se odpravili kot 4. V naši skupini smo 
bili: Ariana Volpe, Lara Volpe, Nejc Šporin in Domen Obrez. Opravili smo vse kontrolne 
točke. Vmes smo tekli, hodili in skakali po kamnih. Prispeli smo na cilj. Končno konec! 
 
                                                                                                                              Ariana Volpe 
 
DESET POMEMBNIH STVARI PRI ORIENTACIJI 
 

1. Ne hodi s poti! 
2. Ne obupaj! 
3. Tudi na koprive se da navaditi, ker so maline hujše! 
4. Smola je učinkovito depilacijsko sredstvo! 
5. Blato je tvoj prijatelj! 
6. Ograja ni tvoj prijatelj! 
7. Potok je tvoj rešitelj! 
8. Imej visoko moralo! 
9. Odpravi se na pravi hrib! 
10. Na koncu bodi vesel, da si preživel! 

 
                                                                                   Matic Švab 
 
 



ORIENTACIJA 
 
Ob 10. smo se zbrali,  
rukzak smo Tomažu dali 
in na pot smo se podali.   
 
En za drugim smo hodili, 
se na poti malo izgubili, 
točke nobene nismo zgrešili. 
 

Azimut pri Bibi določili, 
Cenetu smo vozel naredili, 
in Katjo iz nezavesti smo zbudili. 
 
Joj, koliko poti zgrešili smo, 
a na cilju vseeno vsi veseli smo. 
 
                                              Črt Ferant 

 
 
V petek, 29.7.05 smo imeli orientacijo. Naša skupina se je imenovala Ta pridni. Imeli smo 3 
kontrolne točke. Prva je bila pri kmetiji Osojnik. Druga je bila pri taboru. Tretja pa na ovinku. 
Za pot smo rabili 49 minut. 
 
                                                         Sergeja Cehner, Žiga Kreča, Marko Koceli, Andrej Žohar 
 
 
ORIENTACIJA 
 
Kako se pravi, 
Orientiranje v naravi? 
Orientacija? 
 
Pri orientaciji paziš, 
Da se ne izgubiš 
In da žuljev ne dobiš. 

 
Naloge, naloge, naloge, 
Orientacija, orientacija, orientacija, 
Kakšna je markacija? 
 
                                          Ariana Volpe 

 
 
 

 
 
 

P laninec gre na orientacijo 

O rientacija se je začela 

Č as teče zelo hitro 

A mpak planinec teče 

S unkovito preteče vse točke 

N a list dobi podpise 

I  n se vrne v tabor 
 
                                       Skupina Počasnih  

 
 



ORIENTACIJSKA PESEM 
 
Ta pr'u smo zalutal, 
pol pa smo nazaj zbežal, 
8 minut zaostal. 
 
Na prvi točki ni blo nč, 
zato hitr' šli smo preč. 
 
Na drugi točki smo zapeli, 
nato pa kot rakete naprej leteli. 
 
 

 
 
Sandi na 3.točki je bil, 
v senci ležal 
in se nam smejal. 
 
Potem začel je spraševat, 
kaj v hribe moramo jemat. 
 
Potem smo Sandija zapustili, 
se v tabor na cilj vrnili. 
 
                Bine Birsa in Veronika Turnšek  

 
 
 
ORIENTACIJA  
 

Prva skupina orientacije Fantastičnih 4: Bine Birsa, Darjan Fras, Eva Posedel in Veronika 
Turnšek. Orientacijo smo začeli takole: izbrali smo napačno smer in ko smo že 5 minut hodili, 
smo ugotovili, da smo izbrali napačno pot. V 3 minutah smo se vrnili ter tekli naprej po pravi 
poti. Matijeka oz. 1.KT smo našli na travi ob cesti, kjer ni bilo nobene naloge (je pa res 
prijazen); do druge in tretje kontrolne točke smo večinoma tekli, saj smo ju našli brez 
problema. Pri Katji F. smo zapeli Čuk se je oženil v kanonu. Ko pa smo prišli do Sandija, smo 
morali našteti opremo za v hribe.  

Glede na to, da smo 8 minut lutali in smo pozabili rešiti vprašalnik, rešili smo ga namreč malo 
kasneje. Izenačeni smo z 2. skupino, potegujemo se za 1. mesto, zato upamo, da smo ta spis, 
oziroma zadnjo nalogo opravili bolje kot oni. 

                                                                                                             Veronika Turnšek 
 
 
 
ORIENTACIJA PO ČASNIH 
 
Odpravili smo se drugi. V naši ekipi smo: Anja Šket, Tjaša Skubic, Luka Brinovec in Jaka 
Ožir. Takoj ko smo začeli, smo najprej pogledali na zemljevid. Zagnali smo se proti prvi 
točki. Vmes smo iskali najrazličnejše bližnjice. Končno smo prišli do prve točke. Tam smo 
dobili podpis, nato pa hitro nazaj do tabora, kjer se je nahajala druga točka. Tam smo morali v 
kanonu zapeti pesem Čuk se je oženil. Spet smo dobili podpisa. Bili smo že zelo utrujeni, 
ampak smo vseeno prispeli še do tretje, zadnje točke. Tam smo povedali, kaj vse je potrebno, 
če greš v hribe. Tudi to smo opravili. Potem pa hitro nazaj v tabor. Končno konec! 
 
                                                                                                                     Skupina POČASNIH 
 



ORIENTACIJSKI PRIPOMO ČKI 
 
Kompas 
Pijača 
Zemljevid 
Pisalo 
Primerna obutev in obleka 
 
                                                      Eva Posedel 

 

Orientacijo Počasni začeli smo drugi. 

Hitro smo zagnal se, da prvi bi v cilj prišli. 

Prvo točko našli smo, 

Drugo pa iskali smo (druge točke nismo iskali – to smo napisali zaradi rime). 

Potem pa hitro še do tretje 

In v tabor v zavetje. 

Skupina Počasnih 
 
 
 

 
 
Tako pa smo zaključili našo orientacijo, s piknikom v Koprivni.  
 

 



SPOROČILA SKRITIM PRIJATELJEM 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dragi skriti prijatelj! Hvala za frutabelo.  
Sergeja 

Hvala za čudovit naravni zajtrk 
(borovničke)????? 

Dragi skriti prijatelj! 

Hvala za sončka in šopek. 

Domen 

Seos s.p.! Pojutrišnem začnem 
hujšat! Hvala! Tanx! Danke! 

Julija 

Mm, mnjam, ne razvajaj me 
preveč, dragi s.p. Hvala! 
Breda 

Dragi s.p. Hvala za 
čudovitega slončka! 
Lucija 

S.P. Hvala za 3 

bonbone. 

Eva 

Hvala za frutabelo. 
Lara 

Skriti prijatelj! Hvala za 
smokije! 
Tjaša Ž. 

EEEJ! Moja proteza ti je 
hvaležna! Pa jaz tudi. 
Julija 

Dragi skrivni prijatelj! Hvala 
za gozdne sadeže in bonbon 
ter risbico. 
Darjan S.P. Hvala za borovnice 

in maline. 

Matic 

s.p. Hvala za pošto. 
Katja F. 

S.P. Hvala za vse; moja sestra 
se je zadnjič zmotila. 
Ariana 

Hvala za pismo! 
Tjaša S. 

Dragi s.p.! Hvala! 
Grega 

Dragi skriti prijatelj! Hvala za rožice in 
lesko z lešnikim. Pa hvala za frutabelo. 
Preveč me razvajaš. 
Nina 

Hvala s.p. za vse majhne 
pozornosti! 
Cene 

Hvala, s.p. 
Veronika 

Hvala za vse. 
Nejc B. 

Hvala za slončka, sedaj 
me ni več strah ponoči. 
Petra 

Skrit prijatelj! Hvala ti 
za čudovito NATUR 
presenečenje. FACA SI! 
Maja 

Hvala! 

Alenka 
Skrit friend, 
ti si ful faca. 
Nejc Š. 

Hvala za čudovite 
bombone – zelo 
dobri! 
Vera 

Skriti prijatelj, hvala za Corny! Še 
krt k naprej! P.s. Sam preveč pa 
tud ne! 
Nejc Š. 

Hvala za 
bonbone! 
Lara 

Hvala za liziko in sok! 
Lara 

Dragi s.p., hvala za 
frutabelo in 
čokolado, bila je 
zelo okusna. 

Urša 

Vitergin mi je zelo dober. Hvala! 
Jan Hvala za presenečenja! 

Katja F. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

…DOGAJALO SE JE TUDI… 
 
JURČKI 
 
S kombijem smo se odpeljali do Knezove kmetije. Po travniku smo odšli v gozd nad cesto. 
Kmalu smo zagledali prve jurčke. Odrezali smo jih z nožem, jih očistili in odložili v zabojček. 
Našli smo veliko lepih, zdravih jurčkov. Klaus je vse posnel s kamero. Veseli smo se odpeljali 
v tabor. Jurčke smo vsi pojedli za kosilo.  
                                                                                                                                Tjaša Žohar 
 
PRVI DAN 
 
Zjutraj sem se zbudila doma. Ob 9.45 pa smo se iz Petrovč odpravili na tabor Bistra. Najprej 
smo odšli še v Žalec po ostale otroke, nato pa v Bistro. Ko smo prispeli, smo najprej imeli 
kosilo, nato pa smo se razvrstili po šotorih. Popoldne smo odšli še na kratek sprehod, zvečer 
pa smo imeli spoznavni večer. 
 
                                                                                                                                 Tjaša Skubic 
 
 POHOD NA RADUHO 
 
Zjutraj smo se zbudili ob 6.30. Pripravili smo si nahrbtnik in pojedli zajtrk. Čakal nas je 7-
urni pohod. Med potjo smo se velikokrat ustavili. Na glavi smo imeli čelade, ki so nam zelo 
koristile, saj smo tudi plezali. Ko smo prišli na vrh, smo pojedli malico in se odpočili. Čez 
nekaj časa smo se odpravili nazaj v tabor. Bil je že skoraj večer, zato smo se zbrali ob ognju. 
Zapeli smo nekaj pesmi in šli spat. Ta izlet se mi je zdel zelo zanimiv in rada bi ga še 
ponovila. 
                                                                                                                                    Anja Šket                                                                                                    

Hvala! 
Andrej 

Ej, ful ti hvala za… 
Luka 

Dragi s.p.! Včasih nimam časa, 
včasih pozabim. Zahvaljujem se 
za vsa lepa darilca. Lep pozdrav!  
Matija (šefe) Hvala za cvetlično presenečenje! 

Maja 

Hvala! 
Luka Dragi s.p.! Tvoje frutabele 

so mi dale moč na izletu. 
Hvala! 
Biba 

Dragi s.p.! Hvala za vse. Darilo 
mi je zelo vše č. 
Lara 



 
 
POHOD NA PECO 
 

Zjutraj smo vstali ob 6.00 uri (bila sem v drugi B skupini). Najprej smo imeli zajtrk, nato pa 
smo se s kombijem odpeljali pod Peco. Pot smo nadaljevali peš. Bila je zelo strma, zato smo 
se pogosto ustavljali. Ko smo končno le prišli do koče, smo se tam spočili. Nekaj otrok je 
odšlo do vrha, ostali pa smo počakali pri koči. Med tem ko smo čakali na ostale, smo si šli 
ogledati še votlino Kralja Matjaža. Ko so ostali prispeli, smo skupaj odšli nazaj do kombija. 
Zvečer smo imeli krst.  

 
                                                                                                                            Tjaša Skubic 
 
 
DNEVNIK 
 

Bila sem cel teden v taboru. Imela sem se zelo lepo. Bila sem šestič v taboru. V soboto smo 
prišli in smo se najprej najedli, nato smo se odpravili v šotore. Nato smo se odpravili na 
sprehod. V nedeljo smo se zbudili ob 6.uri zjutraj in smo se najedli ter se počasi odpravili 
proti Raduhi. V ponedeljek pa smo se vstali ob 8. zjutraj in se odpravili plezat. Jaz nisem 
plezala, sem pa zato gledala. V torek pa smo se zbudili ob 6. uri zjutraj in smo šli na Peco. V 
sredo smo se zbudili ob 8. uri in ob 10. smo se odpravili v rudnik v Mežico, nato pa na bazen. 
V četrtek smo se zbudili ob 6. uri zjutraj in odpravili smo se na Uršljo goro. V petek smo se 
zbudili ob 8.uri zjutraj in se ob 10. odpravili na orientacijo in smo bili na vrsti tretji. 

 
                                                                                                                             Sergeja Cehner 
 
 
 



KO TI UTRINKI SPREMENIJO ŽIVLJENJE…  
 

     Začetek zgodbe nekateri že poznate: polni vozički hrane v trgovini z živili. Za začetek 
vzamemo tri vozičke…so že polni…12 litrov olja…10 kg sladkorja…60 konzerv Rio mare… 
120 paštet… gremo po nov voziček… In tako smo imeli, ko smo prišli na blagajno, polnih 6 
vozičkov. In to je bil šele začetek nakupovanja. 

     Pakiranje. Vsako leto sem bolj ponosna nase. Letos mi je uspelo spakirati v rekordne ½ 
ure. Bravo jaz! To pa delajo življenjske izkušnje. Ko točno veš, kaj v taboru rabiš (no ja, pa še 
vseeno preveč vzameš s seboj). Zato en dober nasvet za tiste, ki imate še vedno probleme s 
pakiranjem: vzemite eno kratko majico manj, ker dobite eno od planinskega društva. 

     Tri, štiri, zdaj! Tabor se začne. Akcija teče. Zunaj je dež, jaz pa se zbudim vsa zaležana in 
malo čudne volje. Pred planinskim društvom nasmejani obrazi, ki mojo jutranjo voljo 
čudežno spreobrnejo. Juhhhuuu, spet je tu tabor. Po ovinkasti cesti preko Slemena do Črne in 
nato v dolino Bistre (hvala, hvala moj želodec, da si se med ovinkasto potjo vzdržal). Prihod v 
tabor kot običajno. Z – D – R – A –V – O ! Zdravo! Zdravo! Zdravo! Črta in novopečenega 
vodnika Sandija pa je ob tem starokopitnem pozdravu kar oblil mrzel pot in sta razpisala 
nagradno igro za nov, boljši pozdrav. Igra je sicer potekala cel teden, a na žalost je ostal stari 
ZDRAVO. Očitno se variante kot so »H –E – J! Hej! Hej! Hej!« ali pa »Ž – I – V – J – O! 
Živjo! Živjo! Živjo!« ne slišijo najbolje. 

     Razvrstili smo se po šotorih. In že je prva noč. Na desni šef tabora, Matijek. Že spi. In na 
levi desna roka šefa, Luka. Tudi Luka že spi. No, tudi jaz sem že zaspana… Jutri se vstajamo 
ob 6.00. Ohhhh… 

     Kakorkoli že, prva noč je bila super, to pomeni, da sem spala kot ubita. Moja cimra pa sta 
imela malo problemov s spanjem. Ja, ja, Luka in Matijek že vesta, zakaj sem ravno jaz spala 
najbolje…(»Umivajo naj se samo umazanci«). Jutranjo budnico mi je pripravila starejša 
skupina, ki je vstala že ob 5.00 in ki ne pozna tihega govorjenja. »Ej, dej še men vodo 
natoč!«, »A si vzel malico?«, »Ha, ha, ha, ha, kok je zgodi…« To je bila lepa budnica. Vendar 
mi ni žal. Vstala sem se in odšla iz šotora v sveže jutro. S srednjo skupino smo odšli na 
Raduho. Uspešen dan in lep izlet. 

     Teden mi je kot vedno hitro mineval. Zgodnja vstajanja, ture, popoldanski počitki, 
odbojka, ogenj…Ustaljen bioritem v taboru. Res pa je, da je kljub enaki embalaži taborov, 
vsebina vsako leto tako različna, da ti prav vsak tabor ostane v spominu zaradi nekih posebnih 
dogodkov in še bolj posebnih trenutkov… 

     Korošci. Ja, moram priznati, da so nas premagali v odbojki. Mislim pa tudi, da trenirajo 
več kot mi, saj so dajali vtis, da je naše taborno odbojkarsko igrišče v bistvu njihov teritorij, iz 
katerega se ne mislijo umakniti. Pa Korošci, ki kradejo punce iz Štajerske. Obiskala nas je 
Marija, naša nekdanja vodnica, ki je srce pustila v dolini Koprivne. Vsesplošno gledano pa so 
se Korošci izkazali za dobre in prijazne ljudi. Ne bom pozabila domačega ribezovega soka pri 
kmetiji Knez… 

     Živali na taboru. Bivanje sredi narave ti prinese bližnja srečanja z različnimi živalmi. Zelo 
nezaželene so bile letos čebele, ki se nikakor niso spravile stran iz naše jedilnice. Poleg tega 
mi je šel malo na živce sosedov pes, še posebno ob 3.00 zjutraj. Vračanje iz Raduhe pa nam je 
omogočilo srečanje s kravami, pri čemer pa smo samo upali, da ni v bližini bikov. Noro pa me 
je navdušil enomesečni jagenjček na koči pod Peco, ki je bil bolj mehek od vseh mojih 
plišastih igrač. 



     Letošnji tabor je minil v znamenju NI DA NI-ja. O tem ne mislim kaj dosti pisati, saj me je 
strah, da se bosta najpogostejša uporabnika te besede fraze močno zavzela za svoje avtorske 
pravice in mi zagrenila življenje, zato naj ostane le pri tem: NI (hik), DA NI.  

     »DA Penthouse«, vikend hišica za šotorom, ki so si jo postavili fantje, je navdušila celoten 
tabor (samo lastnika travnika ne, ampak bo že preživel). Zelo izvirno. In užitkarsko. Sploh, ko 
je bila tam senca in kakšen časopis… 

     Večeri. Glasbeni in neglasbeni. Evropska in neevropska kultura (zasluge gredo Črtu in 
Žigi). Pa čaščenje bogov, TV Bistra, krst, Križnik in morski pes… 

 
 
     …večer se umirja. Udeleženci počasi odhajajo v šotore. Le še nekaj nas je pri ognju. Tudi 
mi smo že zaspani. Ležimo na klopcah in gledamo v nebo. Kako je svetlo. Utrinek! Videla sem 
utrinek! Še eden in še eden in še eden… Pravljično. Spet verjamem v utrinke! 
 
                                                                                                                                 Nina Maček 
 
 
MOJ PRIJATELJ SVETI JAKOB 
 

Pri nas v Mariboru, pa verjetno še kje, pravimo, da je petek dan 'za metek'. Metek kot 
metafora za dober žur, pravo akcijo, itd. 

Tudi mi v taboru smo ga dočakali, akcijo, oziroma orientacijo. Obrestovalo se je gledanje 
Rambota 1, 2, 3 in 4 ter vsa nadaljevanja Macgyverja, kajti take avanture nisem doživela že 
odkar so nam v bloku za cel dan odklopili elektriko. Ob 10.00 ga vžgemo Tomaž, Matic, Črt 
in jaz mimo XXXX mlina? navzgor, se posladkamo pri Nini, zašvicamo pri 32º C, se 
ugreznemo v blato, zmotimo Ceneta in vežemo, rešujemo Katjo S. in v daljavi zagledamo 
belo cerkev Svetega Jakoba. Pri meni se pojavijo prvi dvomi o osvojitvi 4.KT. Ob vseh 
urezninah, ki so jih dobile moje noge, bi lahko naredili zemljevid. Teple so nas maline, leske, 
smreke, ograja, suhe veje, koprive pa spadajo v posebno kategorijo. Bolečo! 

Sveti Jakob je pritrkaval za ob enih, ko smo pri Bibi določili azimute. Peca je na 45o, karkoli 
že to pomeni, kontra na 190o pa Raduha. Za konec smo do Koprivniške šole naredili blatni 
tobogan.  

V glavnem se moram zahvaliti fantom za potrpljenje ob jamranju ter vsem vodnikom, ki so 
vedeli, da mi bo ratalo, saj sem bila najstarejša na orientaciji. Naslednji mesec pa bom nosila 
dolge hlače, da se mi te brazgotine zacelijo… 

Hvala vsem, drugo leto se vidimo! 

 
                                                                                                                                      Julija Fras 
 
 

 
 
 



…KAJ MI JE BILO NA TABORU VŠEČ IN KAJ NE… 
 
 
DA 
 
� vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, 

vse, vse, vse, vse 
� kopanje 
� bazen 
� ljudje 
� šef tabora 
� vzdušje 
� novi vodnik 
� hrana 
� ture 
� vzdušje 
� vreme 
� vodstvo 
� reka 
� plezanje 
� druženje 
� ogenj 
� Peca 
� Krst Križnika 
 

 
 
NE 
 

o Dežurstvo 
o Jutranje vstajanje 
o Smrad iz WC-jev 
o Dež 
o Vroče sonce in opekline 
o Žuželke v šotoru 
o Jutranja telovadba 
o Menjanje šotora 
o Ture 
o Tuširanje 
o Papirčki po tleh 
o Temperatura vode 
o Glasnost in čvekanje ponoči 
o Pes šef tabora 
o Pospravljanje šotorov 
o Orientacija (prehuda) 
o Kondenz 
o Namestitev v belih šotorih 
o Trajanje tabora  

 
 
 
 



 

 
 
 
Najlepše se zahvaljujemo sponzorjem in donatorjem, brez katerih bi naš tabor ne bil 
takšen, kot ste ga lahko vsaj malce spoznali na pričujočih straneh: 
 
Novem car interior design d.o.o. 
Feniks d.o.o.  
Mladinska komisija PZS 
Mestna skupnost Žalec 
Nova KBM 

Hmezad – Računalniški Center 
Mlekarna Celeia 
Prva osnovna šola Žalec 
Smučarski klub Gozdnik Žalec 



 


