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NA KRATKO O TABORU

Tabor Drežniške Ravne 2010 je potekal v
šotorih (velikih vojaških in par manjših) na
tabornem prostoru na travniku poleg točke
»pri koritu« nad Drežniškimi Ravnami od
26. junija do 28. avgusta 2010 in je nudil
zavetje 9 eno tedenskim izmenam iz skupno
22 PD.
Izmene tabora v organizaciji PD Žalec in
PD Prebold od 24. do 31. julija se je
udeležilo 46 udeležencev iz Žalca, Petrovč,
Prebolda in okolice, pa tudi iz malce
oddaljenih koncev Slovenije (Postojna,
Maribor, Celje, Bloke, ...).

Tabor Drežniške Ravne

Vodstvo tabora je sestavljalo 8 vodnikov
PZS (od tega ena tudi dipl. medicinska
sestra), 1 mentorica PS, 3 pripravniki za
vodnika
PZS,
kuharica
z
dvema
pomočnikoma, trije dodatni pomočniki za
delo z otroki in en ekonom/voznik. Dodatno
so bili delno prisotni še en vodnik PZS, ena
pripravnica za vodnika PZS, pedagoška
delavka in zdravnica. Za prevoze v taboru
smo imeli dva kombija.
Vodstvo tabora

Izvedli smo 11 planinskih izletov (Kobariški
Stol, Krasji vrh 2x, planina Zaprikraj in
muzej na prostem, slap Curk 2x, Krn 2x,
slap Krampež, Koseška korita, lovski muzej
v Drežnici), kopali smo se v Nadiži, ogledali
smo si muzej v Kobaridu. Udeleženci so
ustvarjali različne izdelke iz naravnih
materialov in se igrali igre z žogo in tudi
tiste brez nje. Med tednom je potekalo tudi
ocenjevanje šotorov. Ob večerih smo imeli
taborni ogenj (ko je dopuščalo vreme) in
dogodke ob njem.
Pogled na taborni prostor (sredi slike) z Matajurja.

Zaključek letošnjega planinskega tabora pa se je zelo razlikoval od planiranega in običajno
izvedenega dela. Četrtek zvečer nam je postregel z nevihto z zelo močnim vetrom, ki nas je
prisilil, da smo sredi noči popolnoma izpraznili en spalni šotor, delno še drugi in sami podrli
šotor za jedilnico, da nam ga ni odneslo. Poleg jedilnice, ki smo jo sami podrli, je veter delno
podrl (moč vetra je bila vidna na zlomljenem ogrodju šotorov (3x zlomljene debele kovinske
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palice velikih vojaških šotorov)) en spalni šotor, prevrnil je dva WC-ja, s dodatno uporabo
plezalne vrvi pa nam je uspelo rešiti kuhinjski šotor. Na srečo je bil del tabornega prostora zidan
objekt, kamor smo lahko v noči evakuirali udeležence iz dela šotorov.

Ogrodje jedilnice po viharni noči

Podrt spalni šotor št. 4(starejše punce)

Petkovo jutro je prineslo odločitev o predčasnem zaključku tabora – avtobusni prevoz za
udeležence in nujno spremstvo je prišel po kosilu – večji del vodstva pa je ostal v taboru in
poskrbel za popravilo škode in omogočil normalen pričetek tabora za naslednjo izmeno (PD
Gornja Radgona), ki se je pripeljala v soboto.

Tabor Drežniške Ravne
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KAJ VSE SMO POČELI
sobota, 24.07.2010:
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico,
športne igre, spoznavni večer brez tabornega
ognja, ker je pihal veter.
nedelja, 25.07.2010:
1. skupina: Breginj – Kobariški Stol –
Kobarid
2. skupina: tabor – Krasji vrh – tabor
3. skupina: tabor – planina Zapleč – planina
Zaprikraj – muzej na prostem in nazaj
4. skupina: tabor – slap Curk – tabor
Popoldan športne igre; pisanje, risanje in
spretnostne dejavnosti.
Zvečer taborni ogenj.

4. skupina pred izletom na slap Curk

ponedeljek, 26.07.2010:
Plezanje na umetni steni v kampu Koren;
ogled slapa Kozjak; športne igre; pisanje,
risanje in spretnostne dejavnosti; taborni
ogenj.
torek, 27.07.2010:
1. skupina: Drežnica – južna pot – Krn –
južna pot – Drežnica
2. skupina: planina Kuhinja – Krn – planina
Kuhinja
3. skupina: tabor – Krasji vrh – tabor
4. skupina: Drežnica – slap Krampež in nazaj
Popoldan športne igre; pisanje, risanje in spretnostne dejavnosti.
Zvečer taborni ogenj in predstavitev šotorov.

Krn

sreda, 28.07.2010:
Ogled muzeja v Kobaridu; kopanje v reki Nadiži,
športne igre. Zvečer taborni ogenj in krst novincev.
četrtek, 29.07.2010:
1. in 2. skupina: ogled Koseških korit
3. skupina: tabor – slap Curk in nazaj
4. skupina: ogled lovskega muzeja v Drežnici
Popoldan predavanja (vozli, zgodovina planinstva,
planinske poti).
Večerna nevihta z dežjem in vetrom, nočna selitev
udeležencev v hišo, nočno podiranje jedilnice.
Kopanje v Nadiži
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petek, 30.07.2010:
Po viharni noči organiziranje zajtrka v kuhinji (podrta jedilnica); organiziranje prevoza za
udeležence; obveščanje staršev zaradi prihoda domov en dan prej, pakiranje opreme
udeležencev; prevoz udeležencev in najnujnejšega spremstva domov.
Večina vodstva je ostala in pomagala pri
urejanju tabornega prostora za zanamce.
Popravljanje posledic neurja (popravljanje
poškodovanega
ogrodja,
postavljanje
jedilnice, enega spalnega šotora, popravilo
postavitve kuhinje).
sobota, 31.07.2010:
Zadnja popravila, pospravljanje, sprejem
naslednje izmene, odhod, prevoz domov.
Ponovna postavitev jedilnice

IZLETI
NEDELJA, 25. julij 2010
Zgodaj zjutraj smo se s kombijem odpeljali
do Breginja. Po planinski poti smo se
odpravili proti Kobariškemu Stolu. Med
potjo smo imeli nekaj postankov za slačenje
in pitje. Malo pod vrhom smo se ustavili pri
cerkvi svete Marjete. Pri cerkvi smo bili le
kratek čas, saj je bila napoved za tisti dan
slaba. Na vrhu smo se ustavili za malico, ko
smo pojedli in se odpočili, smo se odpravili
proti Kobaridu. Pot nas je vodila čez greben
in se nato strmo spustila v Kobarid. V tabor
smo se vrnili živi in zdravi, vendar rahlo
utrujeni.
Grega Birsa

Breginj – Kobariški Stol – Kobarid

Na poti proti vrhu Stola

tabor – Krasji vrh – tabor
Iz tabora smo se peš odpravili na naš vrh po
dokaj strmi poti, ki nas je pripeljala na cesto.
S ceste smo nato zavili na planinsko pot, ki
nas je vodila po lepi gozdni mulatieri, ter
kasneje po kamenju do našega cilja. Po
krajših postankih za slačenje in pitje smo se
malo pred vrhom ustavili pri kaverni iz I.
svetovne vojne in si jo tudi ogledali.
Udeleženci, oziroma otroci so bili zelo
navdušeni.
Na vrhu, s katerega smo imeli zelo lep
razgled na vse strani neba, smo imeli tudi
daljši postanek za malico. Z vrha smo se

odpravili po manj strmi poti kot smo jo
ubrali proti vrhu. Pot do tabora je minila
brez kakšnih posebnosti.
Ana-Marija Rijavec

Stran 5 od 16

Skupina na Krasjem vrhu

RUKZAK 2010

tabor – planina Zapleč – planina Zaprikraj – muzej na prostem in nazaj
Vstali smo se ob osmi uri zjutraj. Po končanem zajtrku, ki je bil dober, smo se pripravili na
odhod. Udeleženci so imeli nahrbtnike že pripravljene. Ko sem preštel vse pohodnike, smo
pričeli z hojo iz tabora. Pot je bila za nekatere udeležence pohoda kar izčrpajoča. Na poti smo
imeli več postankov med katerimi smo se oblačili, slačili, pili, jedli, krpali žulje ter nabirali
novih moči za preostanek poti. Pohodniki so bili mlajše starosti zato smo morali vodniki še
posebno paziti na njihovo varnost, zdravje in koncentracijo.

Počitek na poti

V rovih iz prve svetovne vojne

Ob poti smo si ogledali muzej na prostem iz prve svetovne vojne. V njem so pohodniki videli
kaverne katere so jim bile zelo všeč. Na tej točki smo imeli tudi daljši počitek na katerem smo
malicali. Po končani malici smo se odpravili nazaj v tabor. Med potjo nazaj smo jedli gozdne
jagode.
Pohod se je končal v skladu z predhodnimi načrti. Nazaj v tabor smo prispeli vsi dobre volje in
polni energije, bili so le manjši problemi z žulji katere je naša medicinska ekipa zelo hitro
zakrpala.
Domen Meža
tabor – slap Curk – tabor
Z najmlajšimi udeleženci ture smo se iz
tabora peš odpravili proti slapu Curk.
Začetek našega pohoda je obeležil zajec, ki
je pred našimi očmi zbežal preko travnika in
botroval izbiri imena za skupino. Glede na
to, da so otroci ves čas potrebovali
motivacijo, so nam prav prišle štiriperesne
deteljice, gozdne jagode, veliko mravljišče,
napajalno korito in robide, s katerimi smo
razbili monotonijo hoje. Po dobri uri hoje
smo nekaj sto metrov pred slapom naleteli
na jeklenico, ki je bila napeta zaradi boljšega
občutka pri hoji po listnati poti in ne zaradi
zahtevnosti terena. Otroci so brez

strahu in navdušeni pozdravili ta izziv, saj so
dobili občutek, da se v svoji hoji lahko
kosajo z odraslimi.
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Jeklenica pred slapom Curk

Slap je zaradi pomanjkanja padavin
presahnil, žalost pa smo hitro potolažili s
»piknikom«, ki smo si ga organizirali ob
povratku na prvi primerni jasi.
Pot domov je minila v veselem vzdušju, saj
je pot vodila zgolj navzdol in proti težko
pričakovanemu kosilu. V tabor smo se vrnili
brez poškodb ali težav, zgolj za statistiko pa
naj omenim, da smo na poti oskrbeli en žulj.
Martina Knapp
Malica za lačne želodčke

PONEDELJEK, 26. julij 2010
kamp Koren – slap Kozjak in nazaj
Po plezanju na umetni steni smo se iz kampa
Koren odpravili proti slapu Kozjak. Vročina
je že pred poldnevom pokazala svoje zobe,
zato smo bili hvaležni senci gozda, ki nas je
spremljala dve tretjini poti. Prvi, manj
zanimivi del poti nas je vodil po
makadamski cesti preko polja do gozda,
nato pa smo imeli priložnost opazovati
smaragdno Sočo na levi strani poti. Med
potjo smo si ogledali tudi ostanke stavb
(utrdb) iz časa Soške fronte.

Slap Kozjak

Pot do slapu Kozjak se je vsekakor izplačala, ko smo prišli do cilja. Še največji nergači v skupini
so obmolknili, ko so zagledali veličastne barve in dimenzije slapu. Nekaj minut smo si vzeli za
opazovanje narave in se preizkusili v metanju »žabic«, nato pa smo se po siti poti vrnili do
kampa Koren, kjer nas je čakal kombi in odpeljal do tabora.
Martina Knapp

Tako pa plezamo

Lepotica med rekami – Soča
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TOREK, 27. julij 2010
Vstali smo ob peti uri zjutraj in se odpravili
na zajtrk. Po zajtrku smo se k kombijem
odpravili proti izhodišču ture. Pot nas je
vodila med pašniki in se kmalu začela bolj
strmo vzpenjati. Kmalu se je pred nami
odprl lep razgled na Drežnico, nadeljevali
smo po grebenu ter se kmalu priključili na
pot ki pride iz planine Kuhinja. V zadnjem
delu postaja pot vedno bolj strma in kamnita
a še vedno dovolj široka. Od zavetišča
nadaljujemo v smeri Krna katerega
dosežemo po desetih minutah hoje. Na vrhu
smo pomalicali, in se odpravili proti taboru.
Razdelili smo se v dve skupini hitrejšo ter
počasnejšo tako smo napredovali hitreje. V
tabor smo se vrnili po slabih treh urah ne
preveč zahtevnega spusta.
Grega Birsa

Drežnica – južna pot – Krn in nazaj

Pogled s Krna na Krnsko jezero

Planina Kuhinja – Krn in nazaj
Po zajtrku so udeleženci vzeli vsak svoj
nahrbtnik, katerega so pripravili že en dan
prej. S kombiji smo se odpeljali do planine
Kuhinja. Tam se je začela naša pot.
Udeleženci pohoda so dobro hodili. Med
potjo proti Krnu smo imeli več manjših
postankov za slačenje in pitje. Daljši
postanek smo naredili na koči pod Krnom,
kjer smo malicali. Po daljšem postanku smo
nadaljevali pot na vrh Krna. Na vrhu smo
krstili nekaj udeležencev, ker je bil to njihov
najvišji osvojeni vrh doslej. Po krajšem
postanku smo se hitro odpravili v dolini.
Vreme se je v hipu poslabšalo, tako kot je
bilo napovedano. Po poti navzdol ni bilo
večjih težav z udeleženci. Nekaj jih je imelo
težave z pomanjkanjem kondicije, vendar so
na planino Kuhinja prišli vsi zdravi in

nasmejani ter polni energije. Tukaj smo
počakali, da je po nas prišel kombi. S
kombijem smo se vrnili nazaj v tabor ki je
bil v Drežniških Ravnah.
Domen Meža

Na vrhu Krna

tabor – Krasji vrh - tabor
Hoja se je začela v taboru, od koder smo krenili po zajtrku in pregledu opreme. Teren nam z
naklonom ni prizanašal, zato smo kaj hitro odložili vrhnja oblačila. Hitrost hoje smo prilagajali
najpočasnejšim udeležencem in se po potrebi ustavljali za krajša okrepčila. Gozd nam je dolgo
časa zastiral pogled na cilj, zato so nekateri otroci postali prav neučakani.
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Slabo voljo smo razbili s raznimi besednimi
in miselnimi igricami. Energija skupine se je
dvignila, ko smo prispeli do mesta, kje smo
zavili desno, hkrati pa z leve strani zagledali
pot, ki nas bo kasneje pripeljala nazaj z vrha
(t.i. »krožni promet«). Oskrbeli smo en žulj
in pohiteli proti vrhu. Radovednost nas je
ustavila za par minutk, ko smo prišli do
porušene utrdbe iz časa Soške fronte. Kukali
smo skozi line in poskušali podoživeti
dogodke tedanje vojne.
Počitek na poti na Krasji vrh

Na vrhu so nas pozdravile ovce in nam dale
jasno vedeti, da smo tam zgolj obiskovalci.

Krasji vrh (pogled s Krna)

Drežnica – slap Krampež in nazaj

Hodili smo tudi pod slapom

Gibali smo se po njihovem »stanovanju«,
kar so nam signalizirali kupi iztrebkov, ki jih
je bilo toliko, da smo komaj poiskali
primeren prostor za malico.
Po žigosanju dnevnikov in užitku ob
krasnem razgledu, ki se nam je odpiral na
vse strani neba, smo se po drugi poti
odpravili nazaj proti domu. Soča nas je ves
čas spremljala globoko v dolini. Enega
izmed postankov smo naredili na atočki, od
koder smo videli naš tabor.
Kot vedno, je tudi tokrat pot nazaj minila v
prijetnem vzdušju, predvsem pa hitreje,
fizično in psihološko, kot vzpon.
V tabor smo se vrnili rahlo utrujeni,
vendarle pa zadovoljni, da smo osvojili
Krasji vrh.
Martina Knapp

Z najmlajšimi smo so s kombiji odpeljali do
Drežnice. Iz Drežnice smo se peš odpravili
proti slapu Krampež. Na poti smo videli tudi
sončno uro, ki je bila zelo zanimiva. Pot do
slapa Krampež je minila hitro in brez težav.
Med potjo smo imeli krajše postanke in si
ogledovali razne znamenitosti.
Ko smo prišli do slapa, ki je bil zelo lep in
pod katerim je bil tudi tolmunček, smo imeli
daljši postanek za piknik. Otroci so zelo
uživali.
Po pikniku smo se po isti poti odpravili
nazaj do Drežnice, kjer so nas čakali
kombiji.
Ana-Marija Rijavec
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ČETRTEK, 29. julij 2010

Koseč – Koseška korita – Koseč
Zaradi slabega vremena smo se na pod
podali kasneje kot ponavadi. Združili smo
prvo in drugo skupino saj je bila napoved
zelo slaba. Podali smo se na krajši krožni
ogled koseških korit. Po nas je najprej vodila
navzdol mimo petih slapov. Ogledali smo si
tudi potočne rake. Po dveh urah hoje je
pričelo deževati, zato smo pospešili korak in
kmalu prispeli na cesto, kjer nas je pobral
kombi in nas odpeljal proti taboru. V tabor
smo se vrnili blatni in premočeni.
Grega Birsa

Dva od slapov v Koseških koritih

tabor – slap Curk in nazaj
Pot smo pričeli v taboru. Iz tabora smo se
peš odpravili po planinski poti proti slapu
Curk. Med potjo smo imeli nekaj postankov
za slačenje ter pitje. Malo pred slapom je
bila tudi žičnata ograja, katero smo
premagali brez težav. Pri slapu smo bili le
kratek čas, saj je bila napoved za tisti dan
slaba. Na poti nazaj proti taboru je začelo
zelo deževati. Razdelili smo se na dve
manjši skupini - na hitrejšo ter počasnejšo.
V tabor smo vsi prišli živi in zdravi, vendar
premočeni.
Ana-Marija Rijavec
Kje pa je slap?

Na poti proti Krnu

Panoramski pogled z vrha Krna
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POSTAVLJANJE PLANINSKEGA TABORA
Planinski tabor se za otroke začne v soboto,
ko pridejo z avtobusom na taborni prosor.
Tam vidijo postavljene šotore, kuhinjo,
jedilnico, taborni prostor,... Vendar se
večina otrok ne vpraša, kako pa se je to
postavilo.
Odgovor na to je akcija postavljanje tabora.
Tri dni pred prvo izmeno se predstavniki
planinskih društev zberejo v Celju, Žalcu in
Prekopi. Tu naložijo na tovornjake vse
potrebne stvari za tabor. To so palete, pene,
šotori, kuhinjska oprema, kopalnica,...
Tabor med postavljanjem

Nato sledi vožnja do tabornega prostora in seveda samo postavljanje. Delo poteka v več
skupinah. V prvem dnevu se postavi prvi spalni šotor, ter seveda kuhinja. Glavnina postavljanja
pa je v drugem dnevu. Takrat se postavijo vsi ostali šotori, kopalnica, mize in klopi v jedilnici ter
vse druge potrebne stvari. Tretji dan pa sledijo še lepotni popravki, tako da je za prvo izmeno
tabor postavljen v nulo.
Za razliko od ostalih taborov (Dovje, Jezersko), je bila letos vožnja do tabornega prostora zelo
dolga. Na postavljanju je bilo 25 ljudi, zato se je tabor postavil neverjetno hitro. Kasneje pa se je
izkazalo, da ni nihče računal na močno primosrsko burjo, tako da je imela izmena Žalec-Prebold
kar nekaj težav s šotori.
Andrej Žohar

TABOR DREŽNIŠKE RAVNE
Letos smo se PD Prebold in Žalec podali v
Julijske Alpe . Tabor je bil postavljen v
Drežniških Ravnah. Vreme nam je služilo
prvih nekaj dni. V teh dneh smo se podali na
različne ture. V nedeljo smo odšli prva
skupina na Kobariški stol. Pot je bila
zanimiva, a ker je bil to prvi pohod tega
tabora, smo bili malce počasni in kasneje
tudi utrujeni. Vendar nas je na koncu gospod
Podpečan 'nagradil' s sladoledom.
'Nagradni' sladoled po izletu

Ponedeljek je bil namenjen plezanju. V bližnjem kampu smo plezali po umetni plezalni steni.
Nato pa smo odšli do bližnjega slapu, ki je bil zelo lep in pravljičen. Torka se nismo ravno
veselili, saj je bil na sporedu najdaljši pohod. S prvo skupino smo odšli na Krn. Ta pohod začuda
ni bil tako težki in veliko lepši, kot pa prejšnji. Pot do vrha je bila lepa, polno rožic smo lahko
videli, tudi planiko. Srede smo se vsi veselili, saj smo se odšli kopat.
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Brr, Brr

Še pred tem pa smo si odšli ogledat
Kobariški muzej, ki nam je povedal veliko o
soški fronti in tistem času. Po ogledu smo se
namočili v sicer zelo mrzli reki Nadiži.
Večini je voda zelo prijala, saj nam je vmes
v taboru skoraj zmanjkalo vode in se nismo
mogli dobro stuširati. V četrtek naj bi bil
pohod, a ga ni bilo, saj so bile napovedane
padavine. Kljub napovedim zjutraj ni bilo
dežja, zato smo odšli na krajše pohode oz.
sprehode, na katerih smo si ogledali različne
zanimivosti. Na koncu se je napoved
uresničila saj je začelo močno deževati.

Deževalo je ves preostanek dneva in še tudi noč. Bilo je zelo mrzlo. Ko se je zvečerilo sta veter
in dež pokazala svoje zobe. Šotor št. 4 (tudi moj) so evakuirali. Dekleta smo se porazdelila po
ostalih šotorih. Naš šotor se je ponoči podrl. Vodniki pa so raje kar sami podrli tudi jedilnico, da
se ne bi uničil šotor. Izkušnja je bila neprijetna a hkrati zanimiva. Nihče ni bil poškodovan, kar
gre v zahvalo našim vodnikom, ki so stvar profesionalno vzeli v roke in niso zganjali panike.
Petek je na žalost bil naš zadnji dan tabora (za udeležence, vodniki so ostali). Imeli smo zajtrk in
potem še kosilo, nato pa smo se odpravili domov.
Letos mi je tabor bil zelo všeč. Kljub pomanjkanju vode in nesreče z vremenom sem uživala in
se bom tega tabora še udeležila. Saj tu najdeš dobre prijatelje, zanimive ljudi, naučiš se
spoštovati gore itd. Hrana je odlična in tudi vodstvo je zelo sposobno in prijazno.
Zala Kotnik

SLAP CURK, 26.7.2010
V planinskem taboru sva se v ponedeljek zjutraj z mamico odpravila na slap Curk. Ko sva tako
hodila, sva videla drevo, ki je raslo navpično nad prepadom. Jaz sem splezal nanj in stal na njem,
mami pa je sedela na njem. Ko sva se na tem drevesu poslikala, sva odšla naprej.
Prišla sva do slapa, kjer me je mami hotela slikati. Potem sem mamico vprašal, če lahko grem
plezat po slapu. Dovolila mi je. Slekel sem si kratke rokave in začel uživati v plezanju po slapu.
Med plezanjem sem našel čudovit kamen s tremi plastmi, ki sem ga vtaknil v žep.
Ko je mami ocenila, da je bilo dovolj plezanja, mi je rekla, naj pridem dol, a nisem mogel.
Splezal sem še malo gor in se ustavil. Mami je z mobilnim telefonom poklicala očija. Na polički
v skali sem se moral držati eno uro. Potem sta prišla Eci in oči. Navezala sta dve gurtni skupaj,
tako da sta predstavljali bolj dolgo improvizirano varovalo. Podaljšano gurtno z veliko zanko na
koncu sta mi vrgla in zanko sem vtaknil pod pazduhi. Eci je splezal preko slapa na drugo stran in
me na melišču varoval ter mi na ta način pomagal priplezati gor.
Ker je bilo hladno in je name ves čas kapljala mrzla voda, mi je bilo zelo mraz. Po celem telesu
sem drgetal. Kljub temu sem s pomočjo varovanja priplezal na vrh slapa. Celotno dogajanje me
je tako utrudilo, da na koncu nisem mogel držati niti kemičnega svinčnika, da bi se podpisal v
knjigo. Ko sta mi starša dala suha oblačila, sem se kmalu ogrel in odšel do avtomobila. Ko smo
prispeli v tabor, sem z veseljem odšel v kamp Koren, kjer so nam vodniki pripravili umetno
plezališče, kjer sem ponovno užival v plezanju.
Na slapu Curk sem se naučil, da ne smem plezati nezavarovan.
Jan Kolšek
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SLAP CURK – OČETOV POGLED
K opisu Janove dogodivščine sem se odločil, da bom prispeval še svoje videnje.
Ponedeljek je bil namenjen plezanju. To je pomenilo nekaj voženj, a se je pričakovano miren
dopoldan kmalu spremenil. Darja in Jan sta odšla k slapu Curk, zaradi česar se je bilo potrebno
dogovoriti za nekaj sprememb v kadrovski zasedbi pri vožnji v kamp Koren. Naenkrat je
zazvonil mobilni telefon. Klicala me je Darja. Obšel me je zoprn občutek, ker me ponavadi
poredko pokliče, če mobilni telefon sploh vzame s sabo. Novica je bila res slaba: »Jan se je
zaplezal. Pridi pomagat!«
Menda je Jan na precej široki polički pod
slapom Curk. Kaj sedaj? Jaz nisem plezalec,
vodniki, ki se s plezanjem ukvarjajo, so
pripravljali umetno plezališče in s sabo vzeli
tudi celotno plezalno opremo iz tabora.
Hitro sem stopil po taboru in našel Ecija.
Super, šef tabora mi bo pomagal. Ker ni bilo
druge opreme, sem v avtu poiskal možne
pripomočke. En star prusik, nekaj gurten in
še vlečna vrv. Za silo bo. Greva, Eci!
Akcija.
Rožice pri slapu Curk

Z avtom sva se odpeljala najdlje, kar je bilo možno, a s tem sva si skrajšala pot le za 15 minut,
saj je bilo kljub temu potrebno zadnjih 15 minut preteči oziroma hitro prehoditi. Verjetno se
nisem še nikoli tako hitro približeval cilju. Med tekom sem premišljeval, kako sta lahko Darja in
Jan naredila takšno neumnost.
Jan je stal na polički sredi slapa Curk, Darja pa je stala na vrhu. Zoprno. Samovarovanja ni bilo
možno izdelati, Jan pa se je od mraza že tresel. Ecijevo mnenje je bilo, da je najboljše, da
uporabiva gurtni, ju podaljšava in zanko vrževa Janu. Eci je splezal na drugo stran slapa in se
zgolj s planinskimi čevlji trdno vkopal v krušljivo »melišče«.
Jan je gurtno kmalu ulovil, si jo ovil pod
pazduhama in začel plezati do Ecija. To je
šlo precej gladko. Potem je Eci z gurtno
preplezal slap in podal gurtno meni, da sem
varoval Jana pri vodoravnem prečenju slapa.
Ko je priplezal do mene, sem ga objel, a
»plezarije« še ni bilo konec. Čakalo nas je še
nekaj metrov navpične, ne zelo strme, a
krušljive, poti. Eci je Jana varoval od zgoraj,
jaz pa sem bil za vsak slučaj pod Janom in
tudi to pot smo vsi trije skupaj hitro
premagali.
Ko smo prišli na vrh, sem najprej dejal, da
bi bilo sedaj oba, Darjo in Jana, potrebno
pošteno našeškati, da bi si zapomnila, da se
takšnih neumnosti ne dela. Namesto
šeškanja sem Jana objel in si šele takrat
pošteno oddahnil, Eciju pa se res iz srca
zahvalil. In zdaj še enkrat: ECI, HVALA!
Vasja Kolšek
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Hvala, Eci

ZGODILO SE JE
Planinski tabor je bil letos drugačen od
ostalih. Doživeli smo močno burjo z dežjem.
Bil je četrti dan in vodniki so nas zbudili ob
7. uri. Šli smo na zajtrk in nato na izlet.
Ogledali smo si Koseška korita. Lepo smo
hodili, si ogledovali slapove, ko nas je sredi
poti dobil dež. Najprej je malo škropilo, nato
pa se je ulilo kot iz škafa. Ko smo prišli do
konca poti, smo se skrili v kozolec in
počakali na prevoz do tabora.

Pod kozolcem čakamo na prevoz

Zvečer so nas starejše punce (šotor št. 4) prestavili v šotor majhnih punc, ker se je naš šotor začel
podirati, toda ob 1. uri zjutraj so nas vse skupaj prestavili v majhno kočico, ker je grozilo, da se
bo tudi ta šotor podrl. Zjutraj je še deževalo in pihal je veter. Popoldan je po nas prišel avtobus in
nas odpeljal domov.
Petra Žohar

Igramo se na mivki

Potočna raka iz Koseških korit

SREDA
V sredini tedna, to pomeni v sredo, smo se odšli kopat. Zjutraj smo se peš odpravili do avtobusa,
ki nas je odpeljal v muzej prve svetovne vojne. Muzej se nahaja v Kobaridu. Tam smo se
razdelili v dve skupini. Turistični vodnik nam je predstavil ves muzej in nam odgovoril na vsa
zastavljena vprašanja. V muzeju smo si tudi ogledali kratek film o vojni na soški fronti.

Muzej I. svetovne vojne v Kobaridu

Po ogledu muzeja smo se z avtobusom
odpeljali do reke Nadiže. Tam smo najprej
pojedli okusno malico, ker smo že vsi bili
zelo lačni. Čeprav je bila voda ledeno mrzla,
smo se skoraj vsi namočili. Najpogumnejši
pa so nekaj časa plavali v vodi. Ko se je
odprla majhna trgovinica, smo si kupili
sladolede in sladkarije. Ker nam je bilo
dolgčas, smo se na mivki lovili. Čeprav letos
nismo odšli na bazen, smo se vseeno
zabavali.
Tjaša Žohar
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ZAKLJUČNE MISLI
Letos smo imeli že 27. planinski tabor, že petič z mladimi planinci PD Prebold. Tabor se je
odvijal v Drežniških Ravnah, na tabornem prostoru ki je bil za nas nov.
Planinske izlete smo izpeljali v nedeljo in torek, ter delno v četrtek, razdeljeni smo bili v štiri
težavnostne skupine, prilagojene starosti in zmogljivosti naših udeležencev.
Ostali dnevi in popoldnevi po turah so bili izpolnjeni z različnimi aktivnostmi: plezanje,
ustvarjanje ogrlic in zapestnic, skakanju po trampolinu, igranju badmintona, nogometa in
odbojke, ocenjevali smo urejenost šotorov, učili smo se vozlov, poslušali smo predavanje
markacista in predavanje o zgodovini planinstva, si ogledali muzej I. svetovne vojne v Kobaridu
in se kopali v reki Nadiži.

Vozlamo

Športne igre

Za neizpolnjevanje plana pa je bili krivo vreme, ki nam jo je zagodlo, kot še nikoli v vseh
prejšnjih 26. taborih. Orkanski veter je delno podrl tabor in povzročil skrajšanje tabora za
udeležence za en dan, vodstvu povzročil dodatno delo obnove tabora za naslednje izmene,
finančno pa nas je udarilo po žepu, kajti prezgodnji odhod je podvojil stroške prevoza (namesto
avtobusa v soboto, ki je pripeljal naslednjo izmeno in bi nas odpeljal domov smo morali naročiti
poseben prevoz za petek). Vendar smo tudi to preizkušnjo prestali in se z novimi izkušnjami
podajamo v naslednje tabore.
Letos je bilo na taboru 46 udeležencev in 23 članov (nekateri samo delno) vodstva, kar je v
zlatem povprečju udeležbe glede na prejšnja leta, in več kot lansko leto. Vodstvo si vsako leto
prizadeva, da bi se naši udeleženci vračali v tabor in preživljali čas med hribi, v naravi in med
prijatelji tako starimi kot novimi.
Nejc Balažič, vodja tabora
Mladinski odsek PD Žalec
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Zahvala vsem sponzorjem, ki so nam tudi v letošnjem letu s svojim prispevkom pomagali k
uspešni izvedbi planinskega tabora.

SEZNAM SPONZORJEV TABORA DREŽNIŠKE RAVNE 2010:

Dax d.o.o.
Občina Prebold
NOVEM Car Interior Design d.o.o.
Mestna skupnost Žalec
Mladinska komisija PZS
Juteks d.d.
Contex Novi d.o.o.
Eurel d.o.o.
Minerva d.d.
C- Ring Informatika d.o.o.
Mlekarna Celeia d.o.o
Sadex d.o.o.
Don Don d.o.o.
Banko Helena s.p.
Žito d.d., PC Gorenjka Lesce
Pekarna Postojna d.o.o., enota Savinjski
kruhek
Pekarna Uduč, Uduč Cveto s.p.
Klasje Celje d.d.

Engrotuš, PE Cash&Carry
Pekarna Peternel, Natalija Peternel s.p.
Ribic Rajko s.p.
PE Rib'ca, Alja Skalin s.p.
Sadjarstvo Mirosan d.d.
Mesarstvo Čas, Ervin Čas s.p.
Pekarna Brglez, Roman Brglez s.p.
Mladinska knjiga Celje
Mercator d.d. blagovnica Prebold
Mesarstvo Vrhovšek, Rado Vrhovšek s.p.
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