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TABORNIŠKE NOVICE  „ JEZERSKO 2007 ” 
 
 

 
 
 
 
Predpriprave na tabor se začno, ko se konča prejšnji tabor, torej eno leto. Veliko sestankov in 
telefonskih pogovorov je potrebno, da vse gladko teče. Da pripravimo lokacijo in vsa 
potrebna opravila okrog skupne organizacije, nato pa enotedenski  program dejavnosti in 
proučevanje pohodov in tur, ki so primerne za otroke v predvideni lokaciji. Potem pa razpis in 
prijavnica za otroke, informiranje, sestanek s starši, prehrana, material za delavnice, tehnični 
pripomočki, organizacija prevoza, strokovni in tehnični kader… 
Mislim, da so bile letos te priprave dobre, saj tabor ocenjujemo kot odlično izpeljan in voden. 
Mladi planinci so na planinskem taboru preživeli teden dni aktivnih počitnic. Program, ki smo 
si ga zastavili smo pridno in odlično realizirali, saj je bilo tudi ugodno vreme. Pohodi: na 
Visoki vrh, Jezerski vrh, Ledinski vrh, Jenkovo planino, Pristovški storžič, Jezersko – mejni 
prehod so bili dobro organizirani in vodeni. Tekmovali smo v orientaciji, bivakirali na 
prostem, šli na nočni pohod v čudoviti zvezdnati noči, ustvarjali v likovni, glasbeni, 
novinarski, igralski, delavnici, se naučili Jezersko himno, spoznali GRS (gorska reševalna 
služba), se zabavali ob tabornem ognju s harmoniko, iskali skritega prijatelja, se preizkusili v 
plezalnem vrtcu… 
Dnevi so prehitro tekli, toliko čudovitega smo videli, doživeli, spoznali…pa ohranimo lepe 
spomine in naj se nam še posebej vtisne v spomin to, da smo začutili lepote gorskega sveta v 
družbi pravih planinskih prijateljev. Mladi planinci hvala vam za lepa doživetja in aktivno 
sodelovanje. Vsemu kadru, ki je bil 24 ur na dan z otroki  in pomagal po vseh svojih močeh 
pa izrekam veliki HVALA! 
                                                                           predsednica PD G. RADGONA Verica Fartek 
 
 
Na letošnjem taboru na Jezerskem, smo imeli požrtvovalne vodnike, ki so skrbeli za 
udeležence tabora. 
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Skupino No name je vodil Marjan Golja, Kekčeva banda je pripadala Borisu Farteku, 
Gorski angelčki so ubogali Verico Fartek in Bruno Švagan, Darinka Pučko je bila 
nadomestna mama Triglavčkom, Suzana Regoršek je vodila Gorske pume, Nikolaj 
Regoršek je vodja M.Bean in g.Fižilček, Elica Koroševič je skrbela za Kekce. Med tednom 
so priskočili na pomoč še planinski vodniki: Rado Marhold, Borut Mauko in Marjan Kokol. 
 
NO NAME KEKČEVA 

BANDA 
GORSKI ANGELČKI KEKCI 

Urška Šantl 
Sonja Neger 
Daša Flisar 
Laura Pihler 
Sara Vidmar 

Rok Lorenčič 
Luka Ploj 
Tilen Kocbek 
Srečko Streniša 

Maša Julija Žnuderl 
Urška Subašič 
Lucija Bukošek 
Doris Sterniša 

Neja Orgolič 
Mario Klemenčič 
Eva Balaško 
Jan Rantaša 

TRIGLAVČKI GORSKE PUME M.BEAN,G.FIŽOLČEK  
Tim Veberič 
Žiga Holc 
Nikolaj Fras 

Nika Korošak 
Maja Regoršek 
Nika Vučak 
Katja Zorko 

Miha Regoršek 
Benjamin Koroševič 
Koser 
Luka Hamler 
Aljaž Kocet 
Matic Vučak 
Luka Grah 
Aljaž Razboršek Mlakar 

 

 
 
Seveda na taboru ne bi preživeli brez tehničnega kadra: Štefan Žalodec, Jaro Razboršek, 
Angela Sterniša, Darko Fekonja, Uroš Švagan, Boris Pučko, Dani Rajh Smeško, Frenk Fartek, 
Marinka Kolarič.  
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URNIK 
Delo in življenje v tako veliki družini, kot je bila naša mora potekati organizirano, zato so naši 
vodniki za vsak dan sproti pripravljali urnik 
 
SOBOTA 14. 7. 2007 
12.15 
 
 
 
 
 
19.00 
 
 
 
21.30    

Prihod v tabor, pozdrav in dobrodošlica PD Slivnica pri  Celju, PD Dramlje, 
PD Luče 
Izmenjava izkušanj 
Selitev v šotore in namestitev 
Red v taboru 
Ogled tabora 
Sprehod v okolico tabora, pogovor, spoznavanje 
Večerja 
Spoznavni večer, petje slovenskih ljudskih pesmi Tri planike, Na planincah 
in Trzinka 
Počitek 

NEDELJA 15. 7. 2007 
7.00 
 
15.20 
16.20 
17.00 
19.00 
20.00 
21.30 

Vstajanje,  zajtrk 
Odhod na turo : Visoki vrh ( 6 ur) 
Kosilo 
Analiza ture 
Predavanje: tehnična oprema, zdravstveno-higienski na taboru 
Večerja 
Družabni večer ob ognju s Smeškom 
Počitek 

PONEDELJEK 16. 7. 2007 
7.00 
8.00 
 
14.30 
15.30 
16.00 
19.00 
19.30 
21.30 

Vstajanje, zajtrk 
Odhod na turo: 1. skupina: Jezerski vrh (1459 m) 
                         2. skupina: Izvir slatine in Jenkova domačija 
Kosilo 
Analiza ture 
Predavanje: orientacija, kartografija (dve skupini) 
Večerja 
Igra Skriti prijatelj; navodila in žrebanje svojega skritega prijatelja 
Počitek 

TOREK 17. 7. 2007 
6.00 
6.30 
7.00 
 
8.00 
15.30 
16.30 
17.00 
19.00 
21.00 
21.30 
23.00 

Vstajanje za 1. skupino, zajtrk 
Odhod na turo  1. skupina: Ledinski vrh (2108 m), celodnevna tura 
Vstajanje 2. skupina, zajtrk 
Odhod na turo 2. skupina: Jenkova planina (1495 m) 
Kosilo  
Analiza ture 
Ogled muzeja 
Večerja 
Družabni večer s Smeškom, mlajša skupina 
Odhod na bivakiranje, starejša skupina 
Nočni pohod po Jezerskem, mlajša skupina 
Počitek 

 URNIK 
SREDA 18. 7. 2007; dan za počitek in dejavnosti v taboru 
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8.00 
8.30 
9.00 – 13.00 
 
 
13.30 
15.00 
17.00 
18.30 
19.00 
 
20.30 
21.30 

Vstajanje 
Zajtrk 
Plezalni vrtec (šotor 2) 
Likovne delavnice (slikanje, oblikovanje das mase) 
Prispevki za bilten 
Kosilo 
Orientacija – tekmovanje 
Planinska šola: vozli, markirane planinske poti, risanje markacij 
Večerja 
Predavanje gorskega reševalca o gorski reševalni službi (reševanje 
ponesrečenca iz gora) 
Družabni večer: tekmovanje v hranjenju s kitajskimi palčkami 
Počitek 

ČETRTEK 19. 7. 2007 
7.00 
8.00 
8.30 
15.30 
16.30 
17.00 
 
18.00 
19.00 
 
 
20.00 
21.30 

Vstajanje, zajtrk 
Odhod na turo: Prislovški storžič (1795 m),  starejša skupina 
Mlajša skupina Jezerski vrh (1259 m) 
Kosilo 
Analiza ture 
Predavanje: prva pomoč (dve skupini) 
Prispevki za bilten 
Večerja 
Planinski mnogoboj: tekmovanje v šaljivih planinskih igrah (metanje 
planinskega čevlja, hoja z zavezanimi nogami, hoja s hoduljami, nošenje 
prijatelja) 
Razkritje skritega prijatelja 
Počitek 

PETEK 20. 7. 2007 
7.00 
8.00 – 13.00 
 
 
 
 
14.00 
15.00 
 
18.00 
19.00 
20.00 

Vstajanje,  zajtrk 
Plezalni vrtec 
Likovna delavnica: barvanje majic 
Dramska delavnica 
Glasbena delavnica 
Novinarska delavnica 
Kosilo 
Sprehod po Jezerskem (po skupinah) 
Priprava ognja za zvečer 
Planinski krst 
Večerja 
Zaključni večer ob tabornem ognju, vsaka skupin se predstavi s svojo 
izbrano točko, ognjemet, podelitev priznanj  

SOBOTA 21. 7. 2007 
8.00 
 
12.00 

Vstajanje, zajtrk, pospravljanje šotorov in tabornega prostora, 
fotografiranje, kosilo 
Pozdrav naslednji izmeni: PD Žalec, PD Prebold 
Vožnja proti domu 
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HIMNA  
 
 
Smo šli na Jezersko, 
v planine zopet mi 
tam gori na koroškem 
kjer so veseli vsi. 
Smrčimo po šotorih, 
nas Smeško gor budi 
in išče po prostorih 
zaspance zadnje si. 
 

Planinci radgonski veseli mladi vsi 
to smo ta pravi vsi prijatelji, 
po planini plazimo, 
po potoku lazimo 
dokler ne mine še en dan. 

 
Ko pridemo s ture 
utrujeni prav vsi 
sezujemo si žule 
pa hitro k vodi vsi. 
pa pride tista ura, 
ko zvonec zazvoni, 
to znak je za lakotnike 
so prvi pri Jaroti. 
 

Planinci radgonski veseli mladi vsi 
to smo ta pravi vsi prijatelji, 
po planini plazimo, 
po potoku lazimo 
dokler ne mine še en dan. 

 
Minevajo nam dnevi, 
je teden naokrog, 
planinci smo ta pravi 
in vedno lahkih nog.  
 

Planinci radgonski veseli mladi vsi 
to smo ta pravi vsi prijatelji, 
po planini plazimo, 
po potoku lazimo 
dokler ne mine še en dan. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Računalnike smo na dopust poslali 
mi pa na Jezersko odpotovali. 
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TEKMOVANJE V ORIENTACIJI 
 
V sredo so se na tekmovanju iz orientacije pomerile štiri ekipe. Vsi tekmovalci so pokazali 
veliko znanja. Tekmovale so naslednje ekipe: Podstrešje (Laura, Daša,Sonja, Urška), Plesnivi 
kruh (Beno, Aljaž, Aljaž), Kekčeva banda (Rok, Srečko, Tilen, Luka) in  Usrani diksi (Miha, 
Matic, Luka, Luka). 
Vrstni red: 

1. mesto ekipa PODSTREŠJE 
2. mesto ekipa PLESNIVI KRUH 
3. mesto ekipa KEKČAVA BANDA 
4. mesto ekipa USRNI DIKSI 

Vsem tekmovalcem iskrene čestitke. (Sladke nagrade so pojedli takoj po podelitvi.)  
 

       
 
ŽIVLJENJE NA TABORU 
 
V soboto ob 8. uri smo se zbrali na Trgu svobode, kjer nas je že čakal avtobus. Ko smo bili 
vsi, smo šli na avtobus. Vozili smo se štiri ure.  
Ko smo prišli do Jezerskega smo vzeli kovčke in odšli v šotore. Ko smo razpakirali, smo šli 
na kosilo. Zvečer smo imeli spoznavni večer. 
Drugi dan smo šli na Veliki vrh. Hodili smo 6 ur. 
V ponedeljek smo šli na manjšo turo. 
V torek smo šli na Jenkovo planino. Ogledali smo si tudi muzej, tam so stare stvari od leta 
1573. 
Na taboru so mi najbolj všeč vodniki. 
                                                                                                             Maša Julija Žnuderl 
 
 
V SOBOTO SMO SE Z TABOTNIKI ZBRALI PRED ŠOTORI. POTEM SMO SI 
POSTLALI POSTELJE IN SE ODPRAVILI NA KRATEK SPREHOD. KO SMO 
PRIŠLI NAZAJ SMO IMELI SPOZNAVNI VEČER. POTEM SMO ŠLI SPAT. 
DRUGO JUTRO SMO VSTALI IN IMELI ZAJTRK. POTEM SMO SE ŠLI 
PRIPRAVIT ZA TURO. ŠLI SMO NA VELIKI VRH. BILO JE NAPORNO. 
HODILI SMO ŠEST UR. KO SMO PRIŠLI NAZAJ SMO BILI VSI ZELO 
UTRUJENI. KO SMO SI ODPOČILI, SMO SE LAHKO IGRALI. POTEM JE 
ZAZVONIL ZVONEC. KOSILO JE BILO PRIPRAVLJENO. PO KOSILU SMO SE 
SPET IGRALI. POTEM JE SPET ZAZVONIL ZVONEC ZA VEČERJO. PO 
VEČERJI SMO SE ŠE MALO DRUŽILI IN ODŠLI SPAT. 
 
                                                                         
URŠKA ŠUBAŠIČ 
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VPRAŠALI SMO ZA VAS…… 
 
Katja Zorko je   naredila nekaj intervjujev. 
Kot prvega je imela v delu Nikolaja Regorška, ki je letošnji pedagoški  vodja tabora. 
Koliko si star?  33 let. 
Kakšno številko čevljev nosiš?  43. 
Kakšni so tvoji hobiji? Počivanje in spanje. 
Ti je všeč na taboru? Ja. 
Ko si bil star 6 let, si se kdaj polulal v posteljo? Ja. 
Imaš rad živali? Ja. 
 
Drugi gost Katjine klepetalnice je bil kuhar Jaro. 
Koliko si star? 43 let. 
Koliko let že hodiš na planinske tabore? Letos sem tretjič. 
Koliko let že kuhaš? 20 let. 
Koliko številko čevljev imaš? 43. 
Kakšni so tvoji hobiji? Glasba. 
Kaj bo danes za kosilo? Juha, pečen piščanec, krompir in solata. 
 
Smeško je odgovarjal takole: 
Koliko si star? 44 let. 
Koliko imaš številko čevljev? 43. 
Kakšni so tvoji hobiji? Glasba. 
Bi se rad poročil? Ne. 
Ti je všeč na taborjenju? Je. 
So ti všeč živali? Ja. 
 
 
TORKOVA ZGODBA 
V TOREK 17. 7. 2007, 
KO SMO SEDELI V 
JEDILNICI IN SE 
POGOVARJALI, KAKO JE 
SMEŠKO POTOVAL PO 
DRUGIH DRŽAVAH. MENI 
JE BILO ZELO FAJN 
POSLUŠATI. SAJ 
PRIPOVEDUJE ZELO 
ZANIMIVO. TUDI POTUJE 
NA ZANIMIV NAČIN. 
SKORAJ VSE DRŽAVE JE 
PREPOTOVAL Z  
AVTOŠTOPOM. 
                    
Lucija Bukošek        
 

 
 
 
 
MENI JE NA TABORU 
NAJBOLJŠE, DA 
SPIMO V ŠOTORIH. 
                                       
              A. R. M.                 
 

LEDENINE 
 
VSTALI SMO OB 6,00 
IN IMELI ZAJTRK. 
NATO SMO SE 
ODPELJALI DO GOZDA. 
PRIPRAVILI SMO SE 
NA HOJO. IN SMO 
HODILI, HODILI IN 
SMO PRIŠLI DO 
KRANJSKE KOČE. TAM 
SMO POPILI ČAJ IN 
SMO HODILI DO 2108 
METROV NADMORSKE 
VIŠINE. 
PRIŠLI SMO ZDRAVO.   
LUKA GRAH 
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NOČNI POHOD 
 
 
VČERAJ   ZVEČER  JE SMEŠKO 
PRIPOVEDOVAL SVOJE 
DOGODIVŠČINE. KAKO JE HODIL S 
SVOJIMI  PRIJATELJI PO TUJINI.  
PO KONČANEM PRIPOVEDOVANJU SMO 
ŠLI NA NOČNI POHOD. BILO JE 
JASNO,  ZATO SMO VIDELI  
VELIKO ZVEZD. 
UTRUJENI OD NOČNEGA IN 
DNEVNAGA POHODA, SMO SI 
PRIVOŠČILI TOPEL ČAJ. POTEM 
SMO ŠLI SPAT. 
  
                                
ŽIGA HOLC                       
 
 
 
 

NOČNI POHOD 
 
Včeraj ob 21.30 uri smo šli na nočni pohod. 
Na sprehod smo šli s svetilkami, da bi v temi 
videli pot. Šli smo po travniku in po cesti. Po 
poti smo se ustavili pri gozdu. Tam smo 
slišali glasove nekaterih živali. Počasi smo 
hodili proti taboru. Ko smo prišli smo popili 
vroč čaj in pojedli buhtelj z marmelado. Ko 
smo vsi pojedli in popili smo odšli v šotore. 
Počasi smo odšli spat. Naslednji dan nas je iz 
spalnih vreč vrgel Smeško s svojo 
harmoniko. Hitro smo se oblekli in umili in 
se šli ven igrat. Zaslišali smo zvonec in hitro 
smo si šli umit roke. Odhiteli smo k kuharju 
Jarotu, kjer smo dobili zajtrk.  Hitro smo 
pojedli in odšli smo na likovno delavnico. 
Tam smo se razdelili v dve skupini. Ena je 
pisala prispevke za bilten, druga pa 
izdelovala izdelke iz das mase. 
                                                                          
Katja Zorko 

 
KEKEC 
 
 
Na Jenkovi planini sta Luka in Smeško 
prikazala odlomek iz filma Kekec. Smeško je 
oponašal Bedanca, Luka pa Kekca. Bedanec 
(Smeško) je ujel Kekca (Luka) in je iz njega 
hotel narediti klobase in zaseko. Kekec mu je 
srečno zbežal. Ves zadihan je pritekel do 
enega starega gospoda. Povedal mu je da je 
srečal Bedanca. Star gospod ga je prijazno 
sprejel in ga pomiril. Ta odigrani odlomek je 
Boris tudi posnel. Tako se je končal naš izlet 
na Jenkovo planino. 
 
                                                                           
Aljaž Kocet 
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PESEM O VODNIKIH 
 
Smeško nas vϋtrma gor bidi, 
tepa od Laure gor dobi. 
Suzana se za deco sekira, 
za ture jim rukzake pakira. 
Verica nas s fϋčkecon straši, 
fse nas pod kontrolo drži. 
Jaro po skledi mašira, 
Gelika pa nas k jestvini coj tira. 
Darko in Bruna sta 1. na tabor prišla, 
upajmo ka neta takoj odišla. 
Boris Fartek je tak hteja pivo piti, 
tak ka neje šteja z nami stave zgibiti. 
Pajki je letos z Vesno priša, 
zato je v pondelek že odiša. 
Radota mamo radi fsi, 
samo kaj, če mu šef dukšega dopusta ne 
pisti. 
Nikolaj si je celo familijo s sebo pripela, 
upajmo ka de jih cele domu odpela. 
Boris Pučko ma take šprinte pri smrčaji, 
kar pa nas ful moti pri spaji. 
Uroš nam je krompir lϋpa, 
samo ka bi se nam prikϋpa. 
Darinka nam evrokrem maže, 
pazi, ka se okoli vϋst ne zamaže. 
Elica je dobra dϋša, 
naše težave rada poslϋša. 
Frenki nam je jesti pripela, 
drugi den pa se je že domu odpela. 
Kokola smo lani na Storžič vodili, 
pa je tak bia zmantrani, ka so ga letos na 
Ledine nej pistili. 
Marjan in Štefan drϋg drϋgemi grozita, 
se po tabori podita. 
Tepa Marjan ugoden kamen iše, 
da ga Štefani v glavo zabriše. 
Do zaj še jima neje nič uspelo, 
mogoče de se drugo leto pa začelo. 
  
                              Skupina NO NAME 

VČERAJ SMO VSTALI OB 7.00. 
ŠLI SMO NA  JENKOVO 
PLANINO. OD TABORA SMO 
ŠTARTALI OB 8.00. VSI SMO 
ŠLI PROTI  JENKOVI PLANINI. 
NEKATERI SMO NA POTI 
OMAGALI, ZATO SMO SE Z 
VODITELJI VRNILI NAZAJ V 
TABOR. KO SMO PRIŠLI NAZAJ 
V TABOR SMO SE ŠLI UMAVAT. 
KO SMO SE UMILI SMO SE ŠLI 
IGRAT. ZVEČER NAM JE SMEŠKO 
GOVORIL KAM JE POTOVAL. KO 
JE VSE POVEDAL SMO ŠLI NA  
NOČN POHOD OKOLI 
JEZERSKEGA. KO SMO PRIŠLI S 
POHODA SMO PILI TOPEL ČAJ 
IN SE ODPRAVILI K POČITKU. 
NAJBOLJŠE NA TABORJENJU MI 
JE SMEŠKO IN DA JE POLEG 
JEZERA. 
                            

Avtor neznan 
                            

 
V soboto smo prišli v tabor. Tam smo si 
naredili postelje. Potem smo šli na pohod. 
V nedelj smo šli na Visoki vrh. Bilo je 
lepo. V ponedeljek smo šli na Jezerski 
vrh. Tudi lepo, saj smo snemali Kekca. V 
torek smo šli na Jenkovo planino, tudi 
lepo. V sredo smo šli na plezalno steno. 
Zelo lepo. V četrtek smo šli na Pristoški 
Storžič. Zelo lepo. Imeli smo planinski 
mnogoboj. Na taboru smo se imeli lepo. 
                                         Srečko 
 
 
KO NA JEZERSKO SEM PRIŠLA, 
VESELA SEM BILA. 
PRIJATELJE SEM SREČALA 
IN Z NJIMI SE ZABAVALA. 
 
                              URŠKA ŠANTL 

 
 
 
 
 NOČ NA PROSTEM 
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Noč iz torka na sredo smo prespali zunaj. 
Najprej smo se zvečer s spalkami odpravili 
na planjavo, kjer smo si naredili bivak. 
Ponoči so se pojavile lepo sijoče zvezde in 
opazili smo zvezdni utrinek. Noč smo mirno 
prespali. Zjutraj so se začele dreti krave, ki 
so nekatere zbudile. Pospravili smo spalne 
vreče in odšli nazaj v tabor, kjer nas je čakal 
topel zajtrk. 
                                                                          
Beno Koroševič Koser 
 

 
IZLET NA JENKOVO PLANINO 
 
 
Vstal sem ob sedmih. Potem sem se 
preoblekel in odšel na zajtrk. Po zajtrku smo 
se odpravili na pot. Na poti smo se večkrat 
ustavili in pili. Štefan nam je povedal nekaj o 
markacijah. Po počitku smo se odpravili na 
planino. Na polovici poti smo malicali. 
Potem smo se razdelili v dve skupini. Ena 
skupina je šla dalje proti vrhu, ena pa nazaj 
proti taboru. Bil sem v skupini, ki je šla proti 
vrhu. Kmalu smo prišli na vrh. Na planini 
smo šli do neke lesene hišice, tam smo 
snemali film o Kekcu. Ko smo ga posneli, 
smo se vrnili v tabor. 

         
                Aljaž Razboršek Mlakar 

 

 
 
 
 
 

 

 
   
 
Na Jenkovo planino smo šli ob 8.30. Vrnili smo se ob 14.00. Bili smo na višini 1495 metrov. 
Prišli smo do mejnega kamna. Tam smo si preoblekli mokre majice. Potem smo šli do majhne 
hiše na kateri je bilo vse leseno, razen ključavnice. Tam smo snemali Kekca. Luka je bil 
Kekec, Smeško pa Bedanec. Snemali smo prihod planincev, Kekca, ki je iskal Rožleta in 
Bedanca, ki je nesel Kekca. Potem smo se vrnili k nahrbtnikom in smo šli nazaj. Dol je bilo 
lahko hoditi, vendar so nas boleli prsti. Ko smo prišli nazaj sem delal darilo za skritega 
prijatelja. Nato sem šel na most in opazoval vodo. Ko je zazvonil zvonec, smo šli na večerjo. 
Po večerji smo šli na nočni sprehod. Ko smo se vrnili smo bili vsi zaspani. 
 
                                                                                                            Matic Vučak 
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SPALI SMO V BIVAKU 
 
Ko smo prišli iz Ledinskega vrha, smo spakirali spalne gobe in vreče ter odšli v bivak. Ko 
smo prišli v bivak, smo si pripravili spalne vreče. Potem smo šli na sprehod. Ko se je 
zvečerilo, smo jedli čips in se pogovarjali. Potem smo šli spat. Zjutraj smo se pogovarjali 
kako je kdo spal v bivaku. Potem smo pospravili spalne gobe in spalne vreče. Na poti smo 
srečali slepca, ki se je vijugal čez cesto. V bivaku je bilo bolj toplo kot v  taboru.  
Želim si še večkrat spati v bivaku. 
 
                                                                                                                   Miha Regoršek 
 
 
 
 
NA TABOR SMO SE 
PELJALI Z 
AVTOBUSOM. VOZILI 
SMO SE 4 URE. KO 
SMO PRISPELI SMO 
ZLOŽILI NAHRBTNIKE 
IN KOVČKE NA KUP 
PRED ŠOTORI. POTEM 
SMO SE VSELILI V 
ŠOTORE. 
DRUGI VEČER SMO 
PELI NAŠO HIMNO. 
 
                     
JAN RANTAŠA 

VČERAJ SMO ŠLI NA 
NOČNI POHOD. NA 
POHODU SMO SI 
SVETILI S SVETILKO. 
KER JE NEBO BILO 
JASNO, SMO 
OPAZOVALI ZVEZDE NA 
NEBU. UTRUJENI OD 
DNEVNEGA IN NOČNEGA 
POHODA SMO SE 
VRNILI POLNI 
DOŽIVETJA NA 
ZASLUŽEN POČITEK. 
 
                    

TIM VEBERIČ 
 

 
TEŽAVE MODERNE TEHNOLOGIJE 
 
V sredo smo dopoldne šli  na plezalno steno. Ker je stena v bližini trgovine, smo vsi 
pričakovali, da bomo šli nakupovat. Ko smo s tovarišico Bruno prišli do trgovine, je bila le-ta 
zaprta, ker je zmanjkalo elektrike. Nekaj časa smo čakali pred trgovino, nakar smo se odločili, 
da bomo odšli nazaj proti taboru. Po 300 metrih za nami priteče deklica in zakliče: ,, Gospa 
tok je pršu!'' Kot kure brez glave smo zdirjali nazaj proti trgovini. Takoj, ko smo pritekli do 
trgovine, je spet zmanjkalo elektrike. Malo smo še počakali in ko je elektrika spet prišla, smo 
bili kot strela hitro spet v trgovini. Kmalu se je za blagajno začela nabirati vrsta. Trgovka nam 
je povedala, da ne dela računalnik. Skoraj smo prišli ob živce. Urška je svetovala naj prižgejo 
ekran. Trgovka je prižgala ekran. In glej ga zlomka! Računalnik je spet delal. Tako smo 
zavijali z očmi, da so nam skoraj padle iz jamic. 
Sama pa sem začela premišljevati, kako je bilo, ko v trgovini še niso imeli elektrike in 
računalnikov.  
                                                                                                                      Sara Vidmar 
 
 
V soboto zjutraj sem vstal ob šestih, se oblekel ter odšel v Radgono. Ob osmih smo z 
avtobusom odšli na Jezersko. Imeli smo tri postanke. Ko smo prišli, smo si najprej uredili 



                                                                       12                                                             

 

postelje. V nedeljo smo imeli prvo turo. Šli smo na Visoki vrh (1459 m), kjer smo videli izvir 
vode in mlinček. Drugi dan smo šli na Jezerski vrh (1218 m), kjer smo videli carino in 
gostilno. V torek smo šli na Jenkovo planino (1495 m). Tam je bilo zelo zanimivo, saj smo 
snemali film o Kekcu in Bedancu. Kekec je bil Luka Hamler, Bedanec pa Smeško. V sredo 
smo šli na plezalno steno, nato pa v trgovino. V četrtek smo šli na Pristovški storžič (1795 m). 
Na pol poti smo se razdelili. Osem nas je šlo na vrh, drugi pa proti taboru. Na vrhu smo videli 
križ. V petek smo si barvali majice, pisali za bilten ter plezali. 
 
                                                                                                              Tilen Kocbek 
 

    R        I       
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DONATORJI: 
 
OBČINA GORNJA RADGONA 
ARCONT  d.o.o. 
UNIGO, NIKOLAJ REGORŠEK 
OO RDEČEGA KRIŽA GORNJA RADGONA 
ZLATKO ŠAJHAR  s.p. 
PEKARNA RŽ, MIRJANA FEKONJA s.p. 
NLB – POSLOVANLNICA GORNJA RADGONA 
REFLEX  d.o.o., GORNJA RADGONA  
EXTERFER  d.o.o., LJUBLJANA 
ŠKOF VLADIMIR, s.p.  VERŽEJ 
MIBRA d.o.o., HOČE 
EPI SPEKTRUM  d.o.o. MARIBOR 
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA 
OBČINA RADENCI 
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trudili smo se ohraniti originalne zapise 
otrok, vsebinsko tako, kot so jih sami 
sestavili. 
 
Izdajatelj: PD Gornja Radgona 
Spletna stran: www.pdradgona.si 
Urednica: Verica Fartek 
Tehnična obdelava: Marinka Kolarič 
Naklada: 70  izvodov 
Julij, 2007 
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