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Jezersko 2007 
 

Uvod 
 

Mladinski odsek planinskega društva Snežnik je letošnje poletje izpeljal že osmi 
poletni mladinski gorniški tabor. Pripravili smo ga v sodelovanju z OPD Koper, PD 
Piran, PD Hrpelje-Kozina, PD Šentjošt, PD Podpeč Preserje in tokrat prvič s PD 
Kobarid. Tudi letos smo se podali pod platneno streho. Taborili smo ob 
Planšarskem jezeru  v naročju idilične pokrajine na Jezerskem. 
Tabora se je udeležilo 29 otrok starih od 6 do 20 let. Imeli smo tudi nekaj 
udeležencev iz sosednje Hrvaške, tako da je tabor dobil mednarodni pridih.  

Na taboru smo opravili 3 planinske izlete, najbolj izkušeni pa so odšli na 3 – dnevno turo po Kamniško 
Savinjske Alpe. Organizirali smo večere ob tabornem ognju, orientacijski pohod, taborne igre, plezalni 
vrtec, kopali smo se v Planšarskem Jezeru, bivakirali in se učili preživetja v naravi… 
Da pa spominov na ta planinska doživetja ne bomo vrgli v koš, smo pripravili to glasilo, v katerem 
nastopate v vlogi mladih novinarjev udeleženci planinskega tabora na Jezerskem.  
   
Seveda pa se bi na koncu zahvalil vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri pripravi in izvedbi letošnjega 
tabora, saj le tako lahko ohranimo drugačen, predvsem pa zdrav način preživljanja počitnic za naše 
planince.  
  
Aja, kam pa gremo naslednje leto? Še ne vemo, vsekakor pa si že danes lahko rezervirate drugi teden v 
juliju 2008. Do takrat pa lep pozdrav in se vidimo na planinskih izletih. 
 

Vodja MGT Jezersko 2007  
in vodnik PZS na taboru, 
Andrej Novak - Čuk 
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Jezersko 2007 
 
 

Moje priprave na MGT Jezersko 2007 
 

Kako hitro mine leto! Zdi se mi, da smo komaj zaključili opravke z lanskim taborom 
(poravnali račune, pospravili opremo), že je začel klicati Čuk- naš novi vodja tabora 
v letu 2007. Natančno in z veliko odgovornostjo se je lotil dela (pravijo, da mu je 
dal Mrmrwn dober »plonk«). Vprašanja: »Kaj misliš o tem, kaj naredimo, da bi bilo 
bolje, čmo taku al drgači?« Telefonskim družbam smo odmerili velik kos stroškov. 
E-pošta je tekla skoraj dnevno.  
V februarju smo naredili prvi in edini sestanek. Prisotni Čuk, Vlado, Tina, Beti, 

Jadranka in jaz smo potrdili kraj tabora 2007, termin in sprejeli zadolžitve. Vedeli smo, da moramo biti 
racionalni, da nebi porabili več kot smemo, kar je mogoče le, če bo udeležencev več kot 25. Fiksni 
organizacijski stroški so tako veliki (ogledne ture, prevoz opreme, postavitev/ pospravljanje tabora, 
avtobus, priprava hrane, zdravila, oprema, bivanje…), da ne prenesejo manjše udeležbe. Hkrati pa vedno 
težimo k temu, da bi bila cena tabora sprejemljiva za večino staršev in primerljiva cenam podobnih oblik 
letovanja v občini (taborniki, skavti, kolonija). Napisali in izrekli smo mnogo prošenj. 
Izkazalo se je, da nas sponzorji oz donatorji že dobro poznajo. Podarili so nam veliko hrane in rekvizitov 
za nagrade za mlade planince. Prijavili smo se na mnoge razpise in programe, ki so obljubljali denar za 
naše prizadevanje. Prejeli smo lep mošnjiček od g. župana in prepričali Ministrstvo za šolstvo in šport, da 
imamo dober preventivni program. Naši vodniki,(vodnice!) imajo dobre veze pri sponzorjih, tako da smo 
dobro obloženi štartali v priprave.  
Letos smo tabor postavili in peljali v soorganizaciji s PD Slavnik, PD Piran, PD Šentjošt, PD Koper, PD 
Kobarid in PD Podpeč Preserje. 
Opravili smo kar dobro reklamno kampanjo (Snežnik, plakati, zloženke, predstavitev Čuka in Mrmrwna po 
šolah ). Izostali so le prispevki na roditeljskih sestankih, kar pa bomo težko dosegli. 
Za prijavljene otroke smo sklicali roditeljski sestanek. Poskusili smo razbliniti morebitne  strahove in jih 
prepričati, da bodo otroci varno taborili in planinarili. Povedali smo jim, da so izkušnje, ki jih bodo 
doživeli neprecenljive vrednosti. Tabor je mesto, kjer otroci trenirajo mnoge doma osvojene veščine in 
mesto, kjer se naučijo novih. Trenirajo življenje v skupnosti, ki ga je na žalost vedno manj, kjer povezani 
z naravo spoznavajo novo možnost, kjer bodo lahko »odklapljali« probleme sodobnega sveta. 
In smo šli novim dogodivščinam naproti.  
Drugi del, o izvedbi berite v pričujočem zborniku, za obujanje spomina na lepo preživet teden v juliju 
2007. 

 
Predsednica PD Snežnik Ilirska Bistrica 

in mentorica na taboru 
       Darinka Dekleva 
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Jezersko 2007                            Sobota, 21.7.2007 
 

 
Ob 9h pripelje avtobus. Udeleženci iz Kopra in Ilirske Bistrice naložijo svojo 
prtljago ter se odpravijo na enotedenski planinski tabor na Jezersko.  
V Ljubljani se nam pridruži Špela. Skupaj nadaljujemo pot mimo Kranja, 
prek doline Kokre do Planšarskega Jezera na Jezerskem, kjer imamo 
postavljen tabor. Sledi namestitev, kosilo, spoznavanje Jezerskega, 
spoznavne igre, skriti prijatelj in priprava na turo in večer ob tabornem 
ognju s kitaro v naročju.  

    Andrej Novak – Čuk 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
  

 
 
 
Planinci 
Pri nas na taboru se imamo zelo lepo. Zajtrk, kosilo in večerja so odlični. Vsak drugi dan gremo 
na izlet. Takrat vstanemo zelo zgodaj. Na pohodih se zelo zabavamo. Ko smo na taboru se ponavadi 
kopamo v jezeru. Zvečer, ko se zberemo ob ognju, pa prepevamo.  
Na taboru mi je najlepše kopanje v jezeru in obmetavanje z blatom. Lepo mi je tudi bilo, ko smo z 
vodo polivali vodnike. 

Darja Šenkinc, 2. skupina 
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Jezersko 2007                          Nedelja, 22.7.2007 
 

 
Dan predviden za ture. B–skupina ob 5h zjutraj odrine na tridnevno turo v Kamniško- 
Savinjske Alpe. 3. skupina odide na turo na Ledinski vrh. Najmlajši se odpravijo na 
ogled slapa Čedca. Popoldne sledi čofotanje v Planšarskem jezeru. Večer preživimo ob 
tabornem ognju.    

 
                  Andrej Novak – Čuk  

 
 
IzletIzletIzletIzlet    na Slap na Slap na Slap na Slap Čedcaedcaedcaedca 
 

Že naslednji dan ko smo prišli na tabor, smo odšli na turo. Odšli smo na slap 
Čedca. Z nami so šli štirje vodniki, a vodil nas je Andrej Mohar. Vstali smo ob 6-
ih, se namazali z sončno kremo in najedli. Štartali smo ob sedmih. S sabo smo 
vzeli kratko in dolgo majico, vetrovko, kapo s šiltom, kratke hlače, pijačo in 
hrano. Nekaj časa smo hodili po ravnem nato smo zavili na pot proti slapu Čedca. 
Pogosto smo spremljali pot na karti in čas na uri. Hitrejšim se nam je zdel ritem 
prepočasen. Pot ni bila preveč strma. Nisem imela občutka za čas, vendar sem na 
vrhu vedela, da smo hodili dve uri in dve sekundi. Gor smo pojedli, nekateri so 
odšli bližje slapu in si ga ogledali. Izvedela sem, da je slap najvišji v Sloveniji 

(132m). Vreme je bilo lepo, pot in vodniki so mi bili zelo všeč. Vesela sem, ker sem se udeležila ture 
in izvedla veliko novega.  

 

Neža M. Slosar, 2. skupina 
Naporen Ledinski vrhNaporen Ledinski vrhNaporen Ledinski vrhNaporen Ledinski vrh    
 

Zbudili so nas nekaj minut čez 5.00. Počasi smo se pripravili in odšli. Ker smo 
štartali z 20 minutno zamudo, je bilo ozračje prvih nekaj minut napeto. Kmalu 
so se tudi vodniki omehčali in se skupaj z nami smejali in pogovarjali. Čez 
približno 3 ure smo prispeli do Koče na Ledinah, ki je pod Ledinskim vrhom. 
Tam smo pomalicali, se malo odpočili, nato pa odšli naprej. Najprej smo šli 
sedlo, s sedla pa še na sam 
Ledinski vrh. Res je, da smo 
hodili dolgo (tja in nazaj 

skoraj 10h), ampak se je splačalo zaradi čudovitega 
razgleda. Ko smo prispeli nazaj v tabor smo vsi 
popadali v šotore, nato pa je bilo kosilo.  
 
Urša Strle, 3. skupina 
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Jezersko 2007                   Ponedeljek, 23.7.2007 
 

 
Dan počitka v taboru. B–skupina se potepa po Kamniško Savinjskih Alpah. 
Tretja in druga skupina v taboru tekmujeta v tabornih igrah. Zabave ne 
manjka. Popoldne se odpravimo na krajši sprehod do Jezerske Slatine. 
Zvečer priprava na turo, kajti naslednji dan odrinemo na Češko kočo.     

 
           Andrej Novak – Čuk 

  
 
Taboriada 
Na začetku taborjade smo se razdelili v štiri skupine. Jaz sem bila z Nežo, 
Klaro, Borutom, Darjo in Ano. Prva igra se je klicala pihanje žogic. 
Druga pa  moka. Nato so bile še štiri igre. 
 
Iva Š. Slosar 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Pokušina Jezerske Slatine 
 

Odšli smo ob 3.00 uri, prišli pa smo ob 5.00. Ko smo prispeli 
do izvira  zdravilne pitne vode smo se začeli polivati z vodo. Ko 

smo poskusili zdravilno vodo ni bila nič kaj dobra. In ko smo 
prispeli do gostilne, smo z vsem veseljem kupili sladoled. Jaz sem se      

na tem izletu imela zelo, zelo, zelo lepo! 
          

Ana Primc, 3.skupina 
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Jezersko 2007                          Torek, 24.7.2007 
 

 
Jutro se začne z Bergočevimi vižami… Sledi vzpon na idilično Češko kočo. 
Popoldne izdelujemo razglednice, katere pošljemo domov s pozdravi s tabora. 
B–skupina se vrne s ture po Kamniško Savinjskih Alpah. Večer pokvari nevihta s 
točo. 

   Andrej Novak – Čuk  
 
 
Izlet na Češko kočo 1543 m 
 
Ob 5.00 (zjutraj) nas je zbudil prelepi glas harmonike. Naš 
harmonikaš / budnik je bil Andrej Bergoč. Ko smo se preoblekli, 
obuli in umili smo šli na odšli na zajtrk. Po zajtrku smo se 
odpravili na Češko kočo. Nekaj časa smo hodili po ravnem, nato 
pa smo se strmo vzpeli. Hodili smo po gozdu, nato pa po kamnih. 
Na nekaj predelih smo se oprijemali jeklenice. Na 1543m 
nadmorske višine smo končno dosegli Češko kočo. Vsi veseli smo 
popadali na klopce in se odžejali. Med počitkom smo kartali, se 
pogovarjali in si v dnevnike vtisnili žig. Po enournem počitku smo 
se odpravili nazaj v Planinski tabor.  

 
Urška Strle, 3. skupina 

 
    
Izlet na Češku kočuIzlet na Češku kočuIzlet na Češku kočuIzlet na Češku koču    
 
Dignuli smo se u 5 ujutro. U 6 sati smo krenuli na izlet 
do Češke koče. Penjali smo se po uzbrdi do vidine 1543m. 
jedva smo dočekali da dođemo gore. Došli smo nakon 2.30 
sata, tamo smo se susreli 3. skupinu, koju vodi Damjan! 
Pojeli smo pašteto, marmeladu. Pomalo smo se upustili i 
krenuli na tabor. Za po putu doma nas je zabavljao 
Andrej Mohar, koji nije htijo nositi mene i Helenu. Pa 
kad smo došli smo se odmorili i išli jesti palentu i 
gulaš. Bilo je ljepo i zabavno. Samo nije bilo dobro 
vrijeme i uz Andreja zabavljala nas je i Tina. 

 
                        Klara Sriča, 2. skupinaKlara Sriča, 2. skupinaKlara Sriča, 2. skupinaKlara Sriča, 2. skupina    
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Jezersko 2007                          Torek, 24.7.2007 
 

3 – DNEVNA TRUA B-SKUPINE PO KAMNIŠKO - SAVINSJKIH ALPAH 
 
Dobro jutro Slovenija! 
 
Naj vam na kratko predstavnim našo turo. Smo šli in smo pršli. In  kam smo pršili? Prvi 
dan smo se iz tabora na Jezerskem, kjer smo se aklimatizirali na 900m, podali na križev 
pot. Prvih 150 m višinske razlike smo pridobili z avtom. Tam smo hoteli iti na žičnico, a 
ker nismo tovor smo morali na Ledine peš.  Pot je bila na nekaterih delih kar zahtevna. Ko 
smo bili že skoraj pri koči, smo zaslišali pasji lajež, za katerega smo kasneje izvedeli, da 
ga je izvedel oskrbnik koče. Mogoče za njegova dejanja niso krivi  krive cigarete in alkohol 
ampak čaj iz planinskih zelišč. Od koče smo se takoj odpravili  na Koroško Rinko, 2433 m 
visok vrh, najvišji vrh, ki smo ga osvojili v teh treh dneh. Ker je to najvišji vrh se spodobi, 
da na njem tudi pomalicamo. Malica je bila vse te dni enaka: kruh, pašteta in še enkrat 
pašteta.  Po treh urah smo se preko Turske gore (2251 m), Soda brez dna in Kotličev 
prišli pod Brano. Tam smo pustili nahrbtnike in upali, da tam ni lopovov. Ker smo ravnali 
tako, in bili brez težkega tovora, smo prišli na vrh v slabe pol ure. Na vrhu je zelo pihali in 
smo odšli na Kamniško sedlo, ker smo prespali. Zvečer smo preganjali čas s škrebanjem, tako da je 22 ura prišla 
kmalu in odpravili smo se v spalnico, kjer smo takoj zaspali zaradi omamnih vonjev (prdcev). Noč bi bila kar mirna, 
če je ne bi kalila Romanova nočna dvotaktna motorka. 
Se nadaljuje, … 
Preden je petelin 3X zakikirikal smo mi že pili vroč čaj. Ko smo stopili iz tople koče je bilo mraz in vetrovno. Ker 
smo bili spočiti, smo v uri in pol prišli na Planjavo. Od tam smo se po brezpotju (ne počnite tega) spustili do 
Kamniškega sedla. Po polurnem počitku smo osvojili še 2 m višjo Planjavo. Tam smo se malo posončili, pojedli par 
paštet in se z nekoliko lažjimi nahrbtniki odpravili na Dom na Okrešlju (originalnega imena ne znamo napisati: 
Fresch...). Med 3 urno pavzo smo pojedli, se spočili, odžejali, sp**. Za večerni izhod smo si izbrali pot po strugi do 
izvira Savinje in dalje do slapa Rinke. V poznih večernih urah smo odigrali par partij briškole, odškrebali in odšli 
pod odejo. Dolgo nismo zaspali saj so nam po glavi rojile misli, kako bo osmerica fantov osvajala 2 BABI. 

Se nadaljuje, … 
Ob šesti uri zjutraj nas je stric Mrmrwn vrgel s poslje. 
Dogovorili smo se kdo bo dobil kateri del BABE. Velikem 
pričakovanju smo se preko Savinjskega sedla odpravili na 
osvajanje. Ilegalno smo prečkali mejo in 5 minut hodili po 
avstrijskih gorah, tako da se tej Odisejadi lahko reče tudi 
internacionalna tura. Zaradi slabe vremenske napovedi in 
grozečih temnih oblakov, ki so se zgrinjali od Rinke smo se 
odločili, da uberemo najkrajšo pot  v dolino. Roman je z 
obžalovanjem pogledoval proti BABINI bradavički, ki je bila 
dodeljena njemu. Sestopili smo preko Ledin, kjer nas je s 
spektakularnim nastopom pričakal naš stari prijatelj, 
oskrbnik  koče s pesmijo »Slovenija, od kod lepote tvoje«. 
Preko Žrela smo sestopili na Češko kočo, kjer smo 
pomalicali in odigrali partijo škreb. Mimo planine smo v uri 
in pol dosegli naš tabor. Vsi skupaj smo se vrgli v jezero, 
se stuširali, odžejali, nahranili, preoblekli ter se odpravili 
pisat naš potopis.     

 
Auuuuauuuuuu, živjo gamsi! 

B- Skupina(Barovič, Čuk, Geco, Mica, Strle) 
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Jezersko 2007                          Sreda, 25.7.2007 
 

 
Daljši jutranji počitek se nam je vsem prilegel… Dopoldne kviz o Jezerskem in ogled 
etnološke zbirke v Jenkovi kasarni. Popoldne nepozabno doživetje v plezalnem vrtcu. 
Večerja v »Taborni pizzeriji«  

 
                  Andrej Novak – Čuk  

 
    

Plezalni vrtecPlezalni vrtecPlezalni vrtecPlezalni vrtec    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kviz o Jezerskem 
 

 
          
 »PIZZERIJA TABOR« 
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Včeraj je bilo zelo 
lepo. Spuščali smo  
se po vrvi in plezali.  
 

Iva Š. Slosar 

Danes smo zjutraj vstali in 
imeli jutranjo telovadbo. 
Zjutraj smo imeli ogled 
muzeja in kviz. Potem smo 
šli še plezat. Vrhunec dneva 
je bil nakup v trgovini. 
Pizze so bile dobre 
 

3. skupina 

Včeraj smo pekli pizze. Bile so zelo 
dobre. Pizze so bil z gobicami šunko 
in sirom. Andrej Novak – Mrmrwn je 
spekel zelo dobre pizze. 
 

Avtor neznan  



 

Jezersko 2007                          Cetrtek 26.7.2007 
 
Izvirno bujenje z dvema pokrovkama… Dopoldanska orientacija s preizkusom znanja 
s področja planinstva. Popoldne priprava na bivakiranje. Postavitev bivaka ter 
predavanje dr. Darje Jenko o preživetju v naravi. Pečenje krompirja na bivaku. 
Spanje pod zvezdami na idilični jasi pod Golim vrhom.  

            Andrej Novak – Čuk
  

   
 

   ORIENTACIJAORIENTACIJAORIENTACIJAORIENTACIJA 

 

 
 

 
 

 

 

Bivakiranje in preživetje v naravi 
V četrtek smo popoldne odšli na bivakiranje. Spali smo na jasi blizu tabora. Najprej smo imeli 
predavanje o rastlinah. Potem smo si pripravili spalno vrečo. B – skupina si je izdelala bivak z 
leskovih vej. Mi pa smo spali brez bivaka. Marko je naredil vojaško stranišče. Zvečer smo kurili 
ogenj in pekli kruh na palici. Igrali smo se igro 
»čebula« z zabavnimi nalogami. 

Avtor neznan, 2. skupina 
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Jezersko 2007                          Petek 27.7.2007 
 
Prebudili smo se v naročju planin. Jutranja tura na Goli vrh. Popoldne čofotanje in 
priprava na večerne poroke, planinske krste z izdelavo šopkov ter poročnih 
prstanov. Turnir v odbojki in med dvema ognjema z sosednjim taborom. Poroke v 
taborni cerkvi. Poročna večerja. Zadnji večer v taboru…  

        Andrej Novak – Čuk
  

   
 Tura na Goli vrh 

 
 

 
 
 

 

 
 
Športne igre s sosednjim taborom 

  
 
 
              
 Čofotanje v jezeru 
 

                               »Mali Videk« 
 

Mali Videk, bistra glava        
tisti ki je s hruške pal. 

Danes zjutraj brez pozdrava 
se na tabor je podal. 

Nekaj pomni mali Videk, 
kdor slovenske zemlje bo željan, 

naj ubije ga svinčena toča o blisk in grom 
o blitva vroča na dno razpenjenih valov. 

                                                            
     U.Z. 3. skupina 
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Jezersko 2007                          Petek 27.7.2007 
 

Planinski krst 
Vsakega novega udeleženca planinskega tabora je potrebno tudi krstiti. Letos je za krst poskrbel 
sodnik Andrej Novak – Mrmrwn, ki je bral obtožnico in rabelj Andrej Mohar, ki je udeležencem delil 
udarce.  
 
Udeleženci krsta in njihova obtožnica: 
 
Domen Fila- Bobek 
Najmlajši udeleženec tabora, toda povsod prvi. Obtožen napada  
in okupacije šotora mentoric, nakar, glej čudo, se je z njima še spoprijateljil! 
Žiga Abram - Žabca 
Dokler si ni našel novega bivališča pri mentoricah, 
 je živel kot Robinzon. Ni nadlegoval zobne ščetke, 
 niti brisače. Smilile so se mu umazane majčke in hlače  
(Kaj bi se preoblačil?). Po hribih je poskakoval kot žaba. 
Klara Sriča - Zmagovalka 
Iz slabotnega otroka se je razvila v pravo planinko in razmetavala  
svojo energijo! V šotoru je skrbela za red in marsikatero reč vrgla čez prag. 
Helena Rosič - Partnerica 
Vedno in povsod v Klarini družbi. Skrbela je za komunikacijo z osamljenimi člani tabora z mednarodno udeležbo. Uživala je v 
lepotah slovenskih gora, čeprav ni povsem zadovoljna z njihovo višino. 
Martina Grlica - Ne mogu 
Med nami je izvajala hitri tečaj hrvaškega jezika. Iz njenega besednjaka so se nam najbolj vtisnile v spomin: NEDA MI SE, 
DOSADNO MI JE, NEČU. 
Lorina Rosič - Nemogu i ja 
Zvesta črna Martinina sopotnica in njena asistentka. Na začetku je obetala mnogo talentov, ki jih zaradi zahtevnih službenih 
obveznosti (asistentke) ni razvila. 
Šafran David - Pips 
Se kar naprej smeje, in razmetava šotor. Na tabori je zastopnik Pipsa in Autana. V dobri družbi izkušenega veterana Tadeja 
Škapina se je hitro naučil vseh planinskih in kozjih veščin. 
Jerančič Špela - Turistični žulj 
Je prišla na tabor z velikim navdušenjem. Ostal ji bo v spominu po vlogi čuvajke MGT Jezersko in po nežnih masažah njenega 
nesojenega sostanovalca. 
Darja Šenkinc - Zmešnjavca 
Uspešna na strmih pobočjih je bila vzor svoji skupini mentoricam in vodnikom! V taboru se je prelevila v centrifugo ki je po 
šotori povzročala nered. 
Ana Primc - Zlata 
Še en primer dobre planinke in zmešnjave v šotoru!! Se veliko smeji, očarljive nasmeške pa prikrivajo dolgi lasje. Najraje 
poliva vodo po šotoru. 
Andrej Smajila (Geco) - Zaspana twrbca 
Preveč se ureja, boji se višine, vedno okoli pasu nosi polno nenavadnih stvari. Gor hiti, dol »žlajfa«. Pol poti se ni pravilno 
vpisoval. Zdrsnil je, ko se je igral na »zajli«. Je edini rdeč v skupini. 
David Valenčič (Mica) - Fizički 
Govori prepočasi in »razločno«, uporablja računalniške okrajšave, kruši kamenje ves čas, iz ušes mu visijo drati (posluša 
muziko), da hodi namesto v hribe v jame, da se ne vzpenja ampak spušča. Veliko govori o svojem delu na Euro MB.  
Mirko Valenčič - Kihec 
Obtožen je jutranjega bujenja s kihanjem in obhodov. Star planinski kozel, pa prvič na taboru!! Bil je močan, a tih steber 
našega tabora in njegovega vodstva. Vedno pripravljen vskočiti na pomoč in dati pameten nasvet. 
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Jezersko 2007                          Petek 27.7.2007 
 

Poroke 
Obred je vodil naš »taborni župnik« Andrej Grlica. V cerkvi na taboru, so si na planinski način za 
dobo enega leta priznali zvestobo naslednji pari: 
 

 

Ženin:   Nevesta: 
Andrej Mohar  &  Urška Vrh 
Andrej Smajila      & Urša Strle 
Andrej Novak       &   Neža Marija-Slosar 
Vid Vičič   &  Špela  Jerončič 
Erik Keš   &  Ana Primc 
Rok Borovničar  &  Darinka Dekleva 
Domen Fila  &  Iva Štefanja-Slosar 

 
Ob poroki iskreno čestitamo! 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Zaključni večer ob tabornem ognju 
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Jezersko 2007                          Sobota 28.7.2007 
 
Jutro… Zadnje na taboru. Bujenje s samokolnico in kuhalnico s strani 
udeležencev. Po zajtrku pospravljanje tabora, čiščenje šotorov. Ob 13h odhod 
proti domu, ob 16h prihod domov. Ostanejo le še lepi spomini na enotedensko 
doživetje.… 

Andrej Novak – Čuk  
 

   

  

 

Udeleženci 

mladinskega gorniškega 

tabora 

Jezersko 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Vodstvo 

mladinskega 

gorniškega tabora 

Jezersko 2007 
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Jezersko 2007                     Rezultati tekmovanj 
 
 

Rezultati tekmovanj 
 
Na taboru so se odvijala številna tekmovanja:  
 
Taboriada 
Zmagovalno ekipo so sestavljali: 
 

• Martina Urbančič 
• Helena Rosič 
• Žiga Abram 
• Martina Grlica 
• Patricija Vadnjal 
• Urška Zupančič 

 
Orientacija 
Zmagovalno ekipo so sestavljali: 
 

• David Valenčič 
• Martina Grlica 
• Lorina Rosič 
• Tadej Škapin 
• Domen Fila 
• Urška Vrh 
• Erik Keš 

 
Iskalec bonbonov 
Največ bonbonov je zbral: 
 

• Rok Borovničar 
 
Kviz o Jezerskem 
Zmagovalka kviza o Jezerskem je: 
 

• Patricija Vadnjal 
 

 
 

Vsem zmagovalcem čestitamo! 
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Jezersko 2007                              Seznam prebivalcev 
 

Poimenski seznam udeležencev MGT Jezersko 2007: 
 

Ime in priimek:    Skupina:  Kraj: 
Žiga Abram   2   Knežak 
Rok Borovničar   2   Koper 
Domen Fila   2   Jasen 
Martina Grlica   2   Rijeka 
Lorina Rosič   2   Rijeka 
Helena Rosič   2   Rijeka 
Neža Marija Slosar  2   Jelšane 
Iva Štefanja Slosar  2   Jelšane 
Klara Srića   2   Rijeka 
Tadej Škapin   2   Ilirska Bistrica 
David Šafran   2   Ilirska Bistrica 
Darja Šenkinc   2   Šembije 
Martina Urbančič  2   Bač 

  Špela Jerončič   3   Ljubljana 
Erik Keš    3   Knežak 
Lea Marinovič   3   Koper 
Ana Primc   3   Tominje 
Urška Strle   3   Koritnice 
Patricija Vadnjal   3   Koritnice 
Vid Vičič   3   Ilirska Bistrica 
Urška Zupančič   3   Koper 
Urška Vrh   3   Ilirska Bistrica 
Andrej Barovič   B   Šembije 
Martin Novak   B   Knežak 
Andrej Smajila   B   Podgrad 
Domen Strle   B   Koritnice 
David Valenčič   B   Ilirska Bistrica 

 

Poimenski seznam vodstva MGT Jezersko: 
 

Ime in priimek:    Skupina: Kraj:   Zadolžitev na taboru: 
Elizabeta Benigar  3  Ilirska Bistrica  Vodnik  
Andrej Bergoč   3  Koseze   Vodnik  
Jadranka Čosić   2  Ilirska Bistrica  Mentor  
Darinka Dekleva   2  Ilirska Bistrica  Mentor 
Vlado Dekleva   2  Ilirska Bistrica  Vodnik, Ambulanta 
Žiga Gostinčar   2  Koper   Vodnik  
Andrej Grlica   3  Rijeka   Vodnik 
Marko Lučič   B  Ilirska Bistrica  Tehnični vodja 
Andrej Mohar   2  Rijeka   Vodja 2. skupine 
Andrej Novak – Čuk  2  Knežak   Vodja tabora 
Andrej Novak – Mrmrwn  B  Bač   Vodja B. skupine 
Damjan Pipan   3  Rijeka   Vodja 3. skupine 
Dušan Rolih     Ilirska Bistrica  Kuhar 
Roman Tratar   B  Vir pri Stični  Vodnik 
Tina Turkovič   2  Ilirska Bistrica  Vodnik 
Mirko Valenčič   3  Kilovče   Mentor 
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Jezersko 2007                              Seznam sponzorjev 
 

 

 

 

 

Zahvala 
 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi 
 Mladinskega Gorniškega Tabora Jezersko 2007. 

 
S finančnim prispevkom nam je pomagal: 

g. Anton Šenkinc, župan občine Ilirska Bistrica 
 

Z materialnimi prispevki so nam pomagali: 
Tuš Trgovina d.o.o., Celje 
Bife Keš, Joža Keš s.p., Bač 
Javor Pivka d.d., Pivka 

Avtoprevozništvo Barbiš, Renato Barbiš s.p. 
Merkantil d.o.o., Knežak 
SKB Banka, Ilirska Bistrica 
Mobitel d.d., Ljubljana 

Teles d.o.o, Ilirska Bistrica 
Pivka perutninarstvo d.d., Pivka 

Farma Hrvatič, Hrvatič Franc s.p., Mala Pristava 
Okrepčevalnica Trnovo, Urbančič Simon s.p., Ilirska Bistrica 

Belin d.o.o., Ilirska Bistrica 
Pizzerija Maestro, Mario Štefančič s.p., Ilirska Bistrica 
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Jezersko 2007                                Kolofon 

 

KolofonKolofonKolofonKolofon    

 

Izdal :     MOPD Snežnik, Ilirska Bistrica 
 

  Zbral in uredil :  Andrej Novak - Čuk 
     Oblikovanje :  Andrej Novak - Čuk  
       Fotografije :  Vlado Dekleva, Andrej Novak, Andrej Grlica 
     Mirko Valenčič, Damjan Pipan, Roman Tratar  
 
     Knežak, september 2007 
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