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NA KRATKO O TABORU
Izmene tabora PD Ţalec se je udeleţilo 43 udeleţencev (40 otrok in trije spremljevalci mlajših)
iz Ţalca, Petrovč in okolice, pa tudi iz malce oddaljenih koncev Slovenije (Celje, Prebold,
Gomilsko, Braslovče, Maribor, Postojna, , ...).
Vodstvo tabora je sestavljalo 10 vodnikov PZS, 2 pripravnika za vodnika PZS, kuharica s
pomočnikom, dve učiteljici/mentorici, in en ekonom/voznik. Dodatno so bili delno prisotni še
dva pripravnika za vodnika PZS, zdravnica in pomočnik za delo z otroki. Za prevoze v taboru
smo imeli dva kombija.
Izvedli smo 12 planinskih izletov (Veliki vrh v Košuti, Kofce gora, Planinski dom na Kofcah 2x,
Stegovnik 2x, Košutnikov Turn 2x, Bukov hrib, planina Javornik, Mala Košuta in planina Dolga
njiva), kopali smo se v Trţiču, ogledali smo si Stegovniški slap, tekmovali smo v planinski
orientaciji. Izvedeno je bilo predavanje iz orientacije, prve pomoči in vaje iz planinskih vozlov.
Izvedli smo spuščanje po vrvi (»abzajl«). Udeleţenci so pisali prispevke za »Rukzak«, ustvarjali
različne izdelke iz naravnih materialov in se igrali igre z ţogo in tudi tiste brez nje. Med tednom
je potekalo tudi ocenjevanje šotorov. Ob večerih smo imeli taborni ogenj in dogodke ob njem.
Deţ nam je med taborom včasih ponagajal, malce je premešal tudi vrstni red dejavnosti, vendar
smo uspeli izvršiti vse zastavljene cilje in naloge in tako uspešno zaključili tabor.
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KAJ VSE SMO POČELI NA TABORU

sobota, 30.07.2011:
prevoz, nastanitev,
seznanjanje z okolico, izlet
do Stegovniškega slapa,
nadaljnji program prepreči
deţ.

Stegovniški slap

nedelja, 31.07.2011:
1. skupina: planina Dolţanka – Dom na
Kofcah – Kofce gora – Veliki vrh v Košuti
– Dom na Kofcah – planina Dolţanka
2. skupina: planina Dolţanka – Dom na
Kofcah –Kofce gora – Dom na Kofcah –
planina Dolţanka
3. skupina: Pod Krnico – planina Spodnja
Dolga njiva – planina Zgornja Dolga njiva –
Mala Košuta – in nazaj
4. skupina: tabor – Bukov hrib in nazaj
popoldan: športne igre; pisanje, risanje in
spretnostne dejavnosti;
taborni ogenj – spoznavni večer
4. skupina na izletu

ponedeljek, 01.08.2011:
plezanje – spuščanje ob
vrvi; športne igre; risanje
in spretnostne dejavnosti;
predavanje in vaje iz
orientacije in prve pomoči;
taborni ogenj –
predstavitev šotorov
Vaje iz prve pomoči

torek, 02.08.2011:
1. skupina: Pod Krnico – planina Spodnja
Dolga njiva – zahodna pot na Košutnikov
Turn – Košutnikov Turn– vzhodna pot na
Košutnikov Turn – planina Zgornja Dolga
njiva – planina Spodnja Dolga Njiva – Pod
Krnico
2. skupina: tabor – Stegovnik – tabor

3. skupina: planina Dolţanka – Dom na
Kofcah – in nazaj
4. skupina: cesta proti Kalu – Dom na
Kofcah – in nazaj
popoldan: pisanje, risanje in spretnostne
dejavnosti; športne igre;
taborni ogenj – krst novih vodnikov
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Gamsi nas gledajo (in mi njih)

sreda, 03.08.2011:
1. skupina: : tabor – Stegovnik – tabor
2. skupina: Pod Krnico – planina Spodnja Dolga njiva –
vzhodna pot na Košutnikov Turn – Košutnikov Turn –
vzhodna pot na Košutnikov Turn – planina Spodnja Dolga
Njiva – Pod Krnico
3. skupina: Dom pod Storţičem – Javorniško sedlo – planina
Javornik – tabor
4. skupina: Pod Krnico – planina Spodnja Dolga njiva –
planina Zgornja Dolga njiva – in nazaj
popoldan: športne igre; pisanje, risanje in spretnostne
dejavnosti;
taborni ogenj – krst novih udeleţencev
Tako pa nosimo čisto posodo

četrtek, 04.08.2011:
športne igre; pisanje, risanje in spretnostne
dejavnosti; tekma v planinski orientaciji;
taborni ogenj – razglasitev rezultatov
športnih iger
petek, 05.08.2011:
kopanje na bazenu v Trţiču; piknik; športne
igre; pisanje, risanje in spretnostne
dejavnosti;
taborni ogenj – zaključni večer, razglasitev
rezultatov orientacije in ocen šotorov,
planinske poroke

Tekmovanje v vlečenju vrvi

sobota, 06.08.2011:
zadnja popravila, pospravljanje, sprejem naslednje izmene, odhod, prevoz domov
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POROČILA IZLETOV
NEDELJA, 31. julij 2011
Veliki vrh v Košuti
Z dvema kombijema smo se odpeljali do obcestnega parkirišča v Globoki dolini in od tam sledili
oznakam za Kofce. Zaradi mokrega terena je bila v jutranjih urah pri hoji potrebna še posebna
previdnost. Starostna struktura otrok je narekovala pogostejše krajše počitke, med katerimi so
otroci povečini pili in grizljali suho sadje. Pot nas je vodila preko planine Dovţanke in se
vzpenjala do pašne ograje, ki smo jo prečili in preko travnika v naslednjih nekaj minutah dosegli
kočo na Kofcah. Tam smo imeli prvi daljši počitek in malico, saj nas je čakal bolj strm del poti
proti Kofce gori. Večina otrok se je z veseljem soočila z izpostavljenim pobočjem, dolgim nekaj
deset metrov, le eno udeleţenko je strah prignal do solz. Navezali smo jo na vrv, jo med hojo
varovali, vendar je šele osebni dotik vodnika (roka v roki) pomagal, da je premagala strah in
izpostavljeno pobočje. Pri nadaljevanju poti do vrha Kofce gore ni imela več teţav.
Na grebenu smo naredili nekajminutni
počitek za okrepčilo in osveţitev, nato pa
nadaljevali z razmeroma nezahtevno potjo
tik pod vršnim grebenom do Velikega vrha
Košute (2088 m). Pomalicali smo, si
ogledali sosednje vrhove in se slikali, nato
pa so nas deţne kaplje pregnale v dolino.
Proti koči na Kofcah smo se vračali po
drugi, poloţnejši in nezahtevni poti, kjer
smo srečali zgolj eno daljšo jeklenico za
oporo pri hoji navzdol.
Na grebenu Kofce gore

Po ponovnem odmoru pri koči na Kofcah smo se po prvotni poti spustili do izhodišča, kjer sta
nas ţe čakala kombija.
Otroci so turo opisali kot zanimivo, saj so nekateri med njimi prvič prekoračili višinsko mejo
2.000 m. Tudi vodniki smo bili zadovoljni z razpletom, saj razen dveh ţuljev in premaganega
strahu pred višino nismo imeli teţav.
Martina
Kofce gora
Kombija sta nas odpeljala po cesti proti
planinam pod Košuto in nas odloţila malce
pod planino Dovţanko. Z zmernim tempom
in vmesnimi počitki smo v dobri uri prišli do
Doma na Kofcah.
Tukaj smo naredili daljši postanek, nato pa
se odpravili proti grebenu Košute. S poti
proti Velikemu vrhu v Košuti smo zavili
desno na pot na Kofce goro. Povečana
strmina poti in nekaj zahtevnih mest so
opazno zmanjšala tempo hoje in povečala
pogostost kratkih počitkov, vendar je celotna
skupina brez teţav prisopihala na Kofce
goro.
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Na vrhu smo se razgledali in odločili, da je čas za malico. Vsak udeleţenec je imel svojo
konzervo paštete ali rib, vodniki pa smo iz nahrbtnikov potegnili kruh, sir in paradiţnik, ga
narezali in vsak si je vzel, kar mu ustreza.
Ko smo pomalicali in smo se hoteli še malo spočiti, pa je začelo rahlo deţevati, zato smo se
odpravili na pot po grebenu proti Velikemu vrhu. Ko smo dospeli do poti, ki vodi od Doma na
Kofcah direktno na Veliki vrh, smo srečali prvo skupino iz našega tabora in se glede na
dosedanji tempo hoje, potreben čas in dogovorjen čas povratka odločili, da se na Veliki Vrh ne
bomo povzpeli, ampak smo se kar začeli spuščati proti Domu na Kofcah.
Z vmesnim počitkom pri Domu na Kofcah smo v dobrem vzdušju prispeli do ceste ravno takrat,
ko sta se pripeljala kombija, tako da smo se brez čakanja vkrcali in vrnili v tabor.
Matjaţ

Koča na Kofcah

Mala Košuta
Starostna paleta otrok, ki so se podali na Malo Košuto je bila dokaj uravnoteţena, povprečje je
bilo okoli devet let.
Polni pričakovanj prvega pohoda na taboru, smo se z vozili zapeljali do izhodišča Pod Krnico.
Zelo primerne vremenske razmere so nas spremljale ves čas vzpona. Ta je bil v prvem delu dokaj
strm, tehnično pa nezahteven, saj smo hodili po široki vlaki. V pogovornem tempu smo po pol
ure hoda prišli do planine Spodnja Dolga njiva in se z enako vnemo zagrizli v naslednjo strmino,
ki nas je pripeljala do pašnikov na planini Zgornja Dolga njiva. Za nami je bilo ţe več kot uro
hoda, čas pa je ob prijetnem kramljanju ( dodobra smo se spoznali ) hitro minil. Konji, krave,
telički in oslički so nas nekoliko upočasnili, naši mladi pohodniki so seveda uţivali v njihovi
druţbi. Na koncu planine, se je začelo brezpotje. Sprva povsem nezahtevno in glede na travnato
podlago zelo prijetno za hojo.
Naš vrh je bil ţe dobro viden, imeli smo ga tako-rekoč na dlani. Ker je Mala Košuta na katero
smo se vzpenjali z juţne strani na severno zelo prepadna, smo se odločili, da malicamo in
počivamo na ravnici tik po vrhom. Po pribliţno pol ure počitka se je bilo kar teţko ločiti od zelo
razgledne točke.
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Oslička in »oslički«

V naslednjih desetih minutah smo bili na
vrhu in jo prav zaradi njegove
izpostavljenosti hitro ubrali po drugi strani
nazaj proti Zgornji Dolgi njivi. Nekaj
metrov hoje po prepadnem robu je razkrilo
strah pri dveh udeleţencih, s pomočjo
vodnikov pa sta ga hitro premagala. Po
vrnitvi na markirano pot teţav ni bilo več.
Zgovornost otrok je pričala o njihovi dobri
volji, ki smo jo s postankom pri igralih na
Spodnji Dolgi njivi le še okrepili. Po dobrih
štirih urah smo se vrnili na izhodišče in se
polni lepih vtisov odpeljali nazaj v tabor.
Peter

Bukov hrib
Na izlet smo se podali peš iz tabora. Pot je potekala po makadamski cesti, saj je takšen teren
najbolj ustrezal najmlajšima udeleţencema ki sta štela pet let. Med vzponom ki je trajal slabi 2
uri smo imeli številne krajše postanke, namenjene prigrizkom in nabiranju jagod. Na sedlu pod
Bukovim hribom smo imeli daljši postanek za malico. Na vrh Bukovega hriba se zaradi teţko
prehodnega rastja nismo podali. V tabor smo se vrnili po isti cesti.
Grega
TOREK, 2. avgust 2011

Razpotje na Dolgi njivi

Košutnikov Turn
Z dvema kombijema smo se odpeljali do parkirišča pod Krnico in se po markirani poti s
prečenjem dveh potokov v četrt ure povzpeli do planine Spodnja Dolga njiva. Po kratkem
okrepčilu smo zavili levo v gozd in se v ključih pričeli dvigati proti Košutnikovemu turnu. Do
roba gozdne meje so otroci hodili brez večjih teţav, nato pa je zaradi neporaščenih sončnih
pobočij brez sence bilo potrebnih več počitkov in veliko motivacijskega pregovarjanja, da smo
sploh kam napredovali. Stanje se je izboljšalo po vstopu v skalnati del poti, ki nas je vodila trmo
navzgor do mejnega grebena z Avstrijo. Preostalo nam je še zaključnih 20 minut skalnega
plezanja do vrha, med drugim mimo skoraj neopaznega okna. Ravno na tem delu je bila potrebna
posebna previdnost, saj je bilo skalovje krušljivo, ob najmanjši nepozornosti pa bi lahko prišlo
tudi do zdrsa. Velik izziv je bilo premagovanje strmega, 10 m visokega skalnega skoka, kjer smo
trenirali čisto pravo plezarijo in se z njo postavili ob bok odraslim plezalcem.
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Slovenska stran grebena v megli

Na vrhu smo se ob kriţu
spočili, pomalicali in si ţal
zaradi megle ogledali le
avstrijsko
polovico
razgleda.
Za sestop smo izbrali
daljšo, vendar bolj poloţno
vzhodno pot, ki nas je
preko grap in juţnih ostenj
Košute vodila do Zgornje
dolge njive. Čas smo si
krajšali s prepoznavanjem
in fotografiranjem rastlin, s
svojim obiskom pa nas je
počastila tudi skupina
gamsov. Med rušjem pred

Na vrhu

Zgornjo Dolgo njivo smo
se sladkali z gozdnimi
jagodami, na planini sami
pa so nas pozdravile prosto
pasoče se krave.
Tik pred zaključkom ture
smo se ustavili še v koči na
Dolgi njivi, kjer smo se
razveselili ţiga, ki ga na
vrhu nikakor nismo našli.
Do parkirišča je šlo
skorajda samo navzdol,
kljub temu pa smo ohranili
previdnost pri hoji, saj so
bile noge po nekaj urah
hoje ţe utrujene.

Na parkirišču nas je čakalo še eno presenečenje: kombijev kljub dogovoru ni bilo, signala za
mobilne telefone pa tudi ne. Po četrt urnem čakanju smo se po cesti peš odpravili v dolino. Na
veliko začudenje vodnikov se otroci niso preveč pritoţevali, pot pa so si krajšali s petjem raznih
šaljivih pesmi. Preizkusili smo se tudi pri hoji po »brezpotju«, ko smo sekali ovinek in prečili
ozek pas gozda. Po izstopu na cesto pa smo v daljavi zagledali kombija in ju še bolj navdušeno
pozdravili. V tabor smo se vrnili nasmejani.
Martina
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Greben Košute, kot smo ga videli s Stegovnika v torek

Stegovnik
Po zajtrku smo se iz tabora kar peš odpravili po makadamski cesti, ki je vodila mimo tabora proti
osrčju doline, v kateri smo preţivljali naš tradicionalni planinski teden. Hoja se je pričela
zmerno, saj smo se morali najprej ogreti. Po pol ure hoda nas je pot vodila desno v hrib skozi
brezpotje, ki je bilo zaradi prejšnjih izmen ţe tako shojeno, da bi mu lahko rekli »večpotje«. Spet
smo se povzpeli na cesto, s katere smo spet kmalu skrenili na planinsko pot. Vsake toliko smo se
ustavljali na kratkih počitkih, da so otroci lahko nekaj spili in na hitro pojedli kakšen grizljaj
energije.
Pot nas je kasneje vodila strmo v pobočje
Stegovnika. Vsi razen ene deklice so brez
teţav premagovali vse ovire. Ko pa smo
prišli do luknje v skali, opremljene z
jeklenicami, pa naša junakinja ni upala več
naprej. Preizkusili smo vse moţne metode
prepričevanja in varovanja, ampak skala,
prepad in jeklenica so bili prevelik zalogaj.
Z njo je ostal vodnik Matjaţ, mi pa smo
nadaljevali pot naprej. Kmalu zatem smo
zaradi slabo zavezanega čevlja doţiveli še
rahel udarec v gleţenj in tako smo izgubili
še vodnika Nejca in še eno udeleţenko, ki
sta se počasi vračala v dolino. Sami pa smo
nadaljevali pot na greben Stegovnika. Na
vrhu grebena smo naredili prvi daljši
počitek, vendar smo ob pogledu na oblake
pot hitro nadaljevali do vrha, kjer smo se
Pot skozi naravno okno na Stegovnik
slikali, in nazaj na greben, kjer smo pojedli zasluţeno malico.
Na začetek grebena smo se vrnili zato, da bi bili v primeru poslabšanja vremena zelo hitro pod
gozdno mejo
Pot navzdol je potekala brez zapletov. Pri pašniku smo se našli tudi z Matjaţem in Nejcem ter
nesrečnima puncama, ki pa sta doţivele vsaka svojo posebno turo. Matjaţ je s svojo udeleţenko
odšel na sosednji vrh, Nejc pa je nabral celo vrečko gob.
Tako smo se vsi skupni in polni novih doţivetij ponosno vrnili v tabor, kjer nas je ţe čakalo
kosilo.
Črt
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Dom na Kofcah (3. skupina)

Na poti navzgor do doma na Kofcah

Z dvema kombijema smo se okrog 8:20 ure najprej odpeljali
iz tabora do manjšega parkirišča v Globoki dolini. Od tam
smo nato pričeli hojo ob pribliţno 9-ti uri po ozki poti ter
sledili oznakam v smeri za Kofce. Pot je ves čas potekala po
gozdu. Po dobrih desetih minutah hoje smo prispeli do potoka
Dolţanka, ki smo ga prečili preko mostička iz dveh desk in
prispeli na Planino Dolţanka. Tu je bila potrebna previdnost
zaradi spolzkih tal. Od tam naprej se je pot pričela strmo
vzpenjati. Ker so bili otroci mlajši je bil tempo hoje
počasnejši in temu primerno sem predvidel nekaj krajših
postankov, kjer so se otroci povečini okrepčali s sadjem,
korenjem in pili dosti vode. Vreme je bilo delno oblačno,
tako da hujše vročine ob poti ni bilo.

Tudi kuharica je šla z nami

Po nekako uri hoje se nam je na kratko iz gozda odprl pogled na greben Košute. Po kratkem
nadaljevanju skozi gozd smo prišli do pašne ograje, kjer se nam je prikazal pogled na Dom na
Kofcah. Po nekaj minutnem vzponu preko pašnika smo prispeli na kočo Dom na Kofcah (1488
m). Tam smo imeli nekoliko daljši počitek za okrepčilo (malica, pijača). Otroci so si napolnili
svoje planinske knjiţice s štampiljkami in ogledali ţivali – konje, osle in koze, ki so se
sprehajale okrog koče. Ker je sonce postajalo vse močnejše in so se oblaki razgrnili so se otroci
namazali s kremo za sončenje. Po daljšem počitku smo se nato spustili po isti poti nazaj do
izhodišča kamor smo prispeli ob pribliţno 13:20uri. Od tam sta nas kombija odpeljala nazaj v
tabor, kamor smo prispeli pribliţno ob 14:00 uri.
Pot je bila otrokom zanimiva, predvsem ţivali na koči in štampiljke. Tudi vodniki smo bili
zadovoljni saj na sami poti ni bilo nobenih zapletov z udeleţenci.
Andrej
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Dom na Kofcah (4. skupina)
Skupino so sestavljali otroci 4. skupine
starostnega obdobja 5 do 8 let skupaj z
odraslimi spremljevalci. Temu primerno
smo prilagodili tudi čas odhoda na turo.
Organizirali smo prevoz z dvema
kombijema nad planino Dolţanko, do
odcepa za Kal. Glede na starost in
sposobnost otrok smo formirali skupino, v
katero smo enakomerno razporedili vse
vodnike in odrasle spremljevalce. Vzpon
smo opravili po markirani poti, deloma po
kolovozu vse do doma na Kofcah. Tempo
skupine
sem
popolnoma
prilagodil
udeleţencem, njihovi kondiciji, z mnogimi
postanki ter počitki.

Mravljišče na poti

Glede na starost nekaterih najmlajših
udeleţencev smo pričakovali, da bo po
prvem zanosu ob začetku nastopila kriza pri
hoji. Uspešno smo jo premagovali z
verbalno motivacijo, z raznimi zgodbicami
ter opazovanjem narave in okolice. Vzpon
smo opravili v planiranem času in obsegu.
Na domu na Kofcah je sledil daljši počitek z
obilno malico. Posamezniki, ki so to ţeleli,
so se spoznali tudi z umetno steno poleg
doma.
Povratek smo izvedli po trasi vzpona. Sestop
je potekal brez posebnosti, kar se tiče
najmlajših. Ena udeleţenk je imela laţje
teţave s poškodovanim kolenom. Pri sestopu
sta ji pomagali obe vodnici, oba vodnika pa
sva vodila preostalo skupino do izhodišča.
Povratek v tabor Medvodje s kombijema.

»poškodovanci« so šli s «ta malimi«

Tura je potekala v skladu s planiranim, tako časovno kot tudi organizacijsko. Glede na strukturo
skupine sem planiral zadostno časovno rezervo. Poleg hoje in dosegu cilja smo naš čas porabili
ob postankih in počitkih za spoznavanje zanimivosti ob poti. Opazovali smo mravljišča, nabirali
gozdne jagode, maline ter borovnice. Spoznali smo gozdno rastlinje, opazovali gozdarja pri
spravilu lesa. Najmlajšim udeleţencem sem podal osnove varne hoje v hribe, potrebno opremo
za varno hojo, predvsem obutev ter pravilno pitje tekočine pri hoji. Ves čas je bila prisotna
verbalna motivacija s pripovedovanjem zgodbic, šal ter opisovanjem vsega zanimivega ob poti.
Tura je uspela v celoti, udeleţenci so bili zadovoljni in ne preveč utrujeni.
Bogdan
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SREDA, 3. avgust 2011
Stegovnik
Na turo smo odšli peš iz tabora in se mimo slapu podali po
sprva še razločni makadamski poti, ki je počasi začela
izginjati in se spreminjati v brezpotje. Pred vzponom po
najbolj strmem delu razrite gozdne poti smo se ustavili in se
primerno okrepčali. Naredili smo tudi »strategijo hoje«, da
otroci ne bi izgubili volje zaradi strmine. Zadnje sledi
utrujenosti po vzponu so izginile, ko smo prišli do
električnega pastirja in si s polno domišljije slikali moţne
scenarije, kaj vse bi se nam lahko pripetilo, če bi se dotaknili
ţice pod napetostjo.
Sledil je prijeten del poti – hoja po mehkih gozdnih tleh, mi
pa smo se ţe veselili prehoda skozi naravno okno, o katerem
smo se pogovarjali še v taboru. Ta del poti, prehod skozi
okno, smo vodniki speljali v več korakih.
Pot na Stegovnik

Po namestitvi in kontroli opreme so se otroci
ob stalnih navodilih najprej povzpeli skozi
prvo okno do prve »dvorane« (jeklenica).
Nato so po lestvi navzdol prešli v drugo
dvorano« in se končno skozi zadnje okno ob
drugi jeklenici spustili na uhojeno planinsko
pot. Do vrha smo potrebovali še 35 minut
vzpona, ki pa ga ni in ni hotelo biti konca.
Na vrhu smo si ogledali in poimenovali
vrhove, ki smo jih videli okoli sebe. Zaradi
rahlega vetra, ki je pihal, so otroci preoblekli
mokre majice. Po malici in daljšem odmoru
smo se po isti poti brez teţav vrnili v tabor.

Na vrhu Stegovnika

Otroci so bili ponosni nase, saj so opravili najdaljšo turo v celotnem času trajanja tabora. V
primerjavi s skupino, ki je pot prehodila en dan prej, pa smo bili hitrejši za celo uro in pol, kljub
temu, da je bila hitrost hoje prilagojena starosti otrok.
Skupno je tura s počitki trajala 8 ur.
Martina

Greben Košute – pogled v sredo
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Košutnikov Turn
Skupina sestavljena z otroci 2. skupine, 8 otrok starosti do 12 let in 5 odraslih vključno s tremi
vodniki. Udeleţencem sem pred odhodom podal osnovne informacije glede planirane ture,
pregledali smo vso potrebno opremo ter oblačila in obutev. Z dvema kombijema smo se iz tabora
Medvodje odpeljali pod planino Sp. dolga njiva, kjer je bilo izhodišče ture. Skupina mi je bila
poznana, saj sem dobil informacije iz predhodnih tur glede posameznikov, njihovih navad in
kondicijski sposobnosti. Vzpon smo izvedli mimo koče na Sp. dolgi njivi po markirani poti do
odcepa na Zg. dolgi njivi, nadaljevali pa po vzhodni poti na vrh Košutnikovega turna. Vodnike
in odrasla spremljevalca sem porazdelil vzdolţ skupine. Glede na razpoloţenje ter tempo, smo
otroke enakomerno rotirali vzdolţ skupine. Malo več pozornosti je zahtevalo prečenje preko
travnatih strmali pod vrhnjim delom Košutnikovega turna. Udeleţence sem seznanil s pravilno
tehniko hoje na takšnih poteh. Ob poti smo opazili tudi ostanke ţične ograje iz preteklosti, ki je
nekoč potekala po mejni črti. Ob obmejni tabli sem izvedel tudi krajšo predavanje iz zgodovine
ter gibanje v obmejnem pasu v takratnem času. Na vrhu Košutnikovega turna je sledil krajši
počitek, z opisom panorame.
Prvi del povratka smo izvedli po trasi vzpona, to je po vzhodni poti do konca vrhnjega dela.
Glede na lepo vreme in da se nebi vračali po isti poti, smo pod vrhnjim delom Košutnikovega
turna prečili po neoznačeni poti na zahodno pot. Udeleţencem sem sproti podajal osnove tehnike
hoje po nemarkirani poti, na kaj moramo biti pozorni pri sledenju poti, ter seveda pozornost na
varnost, ki je bila ves čas prisotna. Po zahodni poti smo sestopili do Spodnje dolge njive in mimo
koče na izhodišče ture. S kombijema smo se vrnili nazaj v tabor Medvodje.
Kondicijska pripravljenost skupine je bila v redu, na solidnem nivoju, čeprav je v zadnjem delu
vzpona pri posameznikih ţe bila prisotna utrujenost. Vse teţave na poti smo premagovali z dobro
voljo, ter neprestano debato in pogovori med seboj. Udeleţenci so bili zelo zadovoljni z
doseţenim, da smo izvedli kroţno turo, ter da smo del poti prehodili izven markirane poti, ter s
tem nekoliko popestrili monoton sestop. Tura je potekala v zmernem tempu, efektivni čas hoje
6h. Tura je uspela v celoti, spremljalo nas je čudovito, ne preveč vroče vreme.
Bogdan
Planina Javornik

Storžič s planine Javornik
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Dobra vremenska napoved je narekovala nov pohodni izlet ţe dan po predhodnem. Vreme je bilo
res čarobno. S kombijema smo se zapeljali do Doma pod Storţičem, kjer smo se najprej
pogovorili o poti, ki nas čaka. Do Javorniškega sedla se je steza vila po strmi gozdni poti.
Otrokom se je poznala utrujenost - posledica preteklega dne. Tempo je bil zato nekoliko
počasnejši, vmesno sladkanje z gozdnimi sadeţi pa toliko bolj prijetno. Ampak krizne trenutke
posameznikov smo hitro rešili s pogovori. Ko smo prispeli na sedlo in se je pot zravnala, je tudi
korak postal urnejši.
Področje pašnikov je navdušilo udeleţence,
še bolj pa slikanje na pobočju, kjer se je v
ozadju kot kulisa bohotil Triglav. V slabih
dveh urah smo bili na planini Javornik.
Sonce nas je polenilo in podaljšalo postanek
na dobro uro. Siti smo pot nadaljevali po
stezi, ki se je sprva zelo zlagoma spuščala
med travniki in gozdovi. Čudovita
pokrajina, tehnično za pohod povsem
nezahtevna. V zadnjih dveh urah smo se
spustili proti našemu taboru, po vodnikom
dobro znanemu brezpotju.
Med ovcami

Z radostno pesmijo na ustnicah so prišli v naše začasno domovanje in s tem nazorno pokazali
kakšen dan je za nami. Za turo smo potrebovali šest ur, a po začetnih motivacijskih teţavah ni
bilo nobenih teţav več, saj je bila tura resda kar dolga, a po tehnični plati nezahtevna.
Peter

Planina Zgornja Dolga njiva
Z kombijem smo se odpeljali do parkirišča
pod Krnico, in se po makadamski cesti
podali prosti Dolgi njivi. Vzpon je trajal dve
uri in pol. med potjo smo imeli postanke za
pitje, in nabiranje jagod. Ko smo prišli do
koče je sledil daljši postanek namenjen
malici. Na koči so bile številne ţivali ki so
se jih razveselili predvsem najmlajši. Proti
parkirišču smo se vrnili po krajši markirani
poti, prečkali pa smo tudi dva potoka.
Udeleţenci so bili z izletom zadovoljni. V
tabor smo se s kombijem vrnili malo po 13.
uri.
Izlet je potekal brez zapletov.
Grega
Uživamo pred planšarijo
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Kljub poletni vročini so nam moţgančki malo še sluţili in v zavetju domačega šotora smo
spesnile tole:

Napaka
V šotor vselile smo se
in kar hitro napako našle.
Ponoči je smrčala,
podnevi pa nas v hribe gnala.
Vedno je lepo v stilu,
s kapico, očali in v mini krilu.
Svoja potolčena kolena razkazuje
in nas s hrano oskrbuje.
Kljub napaki ga imamo rade vse.
Ţe veste, kdo je naša napaka?
Biba mu je ime.

Biba leze…
Biba leze, biba gre,
da bi prišla do gore,
do gore do tiste gore,
kamor vsakdo pač ne more.
Biba nas je gor vodila,
pod Stegovnikom pustila,
ker brez bibe smo ostali,
sami smo se gor podali.
Taka je bila zadeva,
pot se vlekla je kot čreva.
noge so nas ţe bolele,
dolge ure so trpele.
Biba na čelu kolone

Helikopter je brnel,
cel je tabor onemel,
bilo jih strah je ko hudič,
nam pa ni bilo prav nič.
Kdor tej storiji ne verjame,
naj na vrh se sam poda,
da le strah ga ne zajame in nikol ga ne
spozna.
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Šipov šotor
Vsi štirje pišemo se Šip,
pred nami varen prav noben ni hrib.
Zato je kriv naš dedo,
ki je v gore spravil tud babico Bredo.
Pri letih treh sem bil na vrsti jaz,
letos pa še za Matica je prišel ta čas.
Šipov šotor

Domen Šip

Nogometna tekma Fantje : Punce
Prvi polčas
09:00
1 : 0 Svit
09:15
1 . 1 Petra
rumeni karton – Manja

Ekipa fantov

Drugi polčas
01:00
1 : 2 Katarina
04:00
2 : 2 Aljaţ
05:00
2 : 3 Ines
rdeči karton – Manja (2 min izključitve)
rumeni karton – Ines
rumeni karton – Biba

Ekipa deklet

11:30
2 : 4 Biba
rumeni karton – Petra
13:00
3 : 4 Aljaţ
13:15
3 : 5 Petra
14:30
4 : 5 Aljaţ
Končni rezultat 4 : 5 za dekleta.

Sodnik
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Ekipe deţurnih so tekmovale v orientaciji, odlikovale pa so se tudi drugače. Udeleţenci so
se razpisali o taboru na različne načine – eni pesniško, drugi s pravo epsko širino, enkrat
povsem resno, drugič pa hudomušno. Sami se prepričajte o literarnih talentih med
letošnjimi udeleţenci.
DRUŢINA LOGAR (Maja, Matej, Mateja)

Družina Logar

Po dolgem času, pravzaprav po dobrih tridesetih letih, me je
spet doletelo veselje, da sem se udeleţil planinskega tabora.
Ko sem bil nazadnje v taboru, sem bil star pribliţno toliko,
kot sta zdaj moja starejša otroka, ki sta edina polnopravna
udeleţenca letošnjega tabora, medtem ko smo najmlajša hči,
ţena in jaz le na obisku za dva dni. Moji mladostni tabori tudi
niso bili planinski, temveč taborniški, a to je le nepomembna
podrobnost.
Ana in Luka sta se dobro vključila, vidim, da uţivata in se
imata lepo, čeprav ni vse tako udobno in njima prilagojeno
kot doma. Opravila sta nekaj resnih planinskih pohodov, ki so
spoštovanja vredni glede na njuno starost. Ţe pred obiskom
tabora v Medvodju sem si ogledal zemljevid okolice in kot
navdušen gorski kolesar ugotovil, da si bom namesto
pešačenja privoščil eno kolesarsko turo. Ker nisem bil na
domačem terenu, sem se drţal samo cest, ki so vrisane na
zemljevidu.

Tako sem prikolesaril do Košutnika in naprej, veliko gor in malo dol, do planine Pungart. Tam
sem z malo teţkim srcem odprl ogrado z napisom:«Hud bik, pozor!« in se odcijazil naprej po
strmini. Na srečo je bil breg dovolj strm ravno tedaj, ko sem bil najbliţe čredi, tako da sem peljal
s hitrostjo povprečne krave, smrdel pa najbrţ tudi podobno, tako da tisti »hud bik« ni niti opazil,
da ne sodim tja. Kakor koli ţe, čreda je bila kmalu mimo, jaz pa ţe na planini Šija. Na
zemljevidu se tu sicer cesta konča in je ni do planine Kofce, zato sem za najboljšo varianto
povprašal oskrbnika. Občudoval sem tudi njegovi napol udomačeni kavki. Po lepem kolovozu do
Kofc, ki ga po sledeh v blatu očitno pogosto uporabljajo tudi kolesarji, sem se spustil po cesti
skozi Globoko dolino do Jelendola. Zadnji kilometri do Medvodja so mi bili sicer ţe malo
odveč, v celoti pa je bila to lepa, ne preveč zahtevna popoldanska tura za dobri dve uri.
Kot druţino nas je vodstvo tabora povabilo, da se udeleţimo tekmovanja v orientaciji. Vseh
devet ekip je vzelo tekmo zelo zares, tako da smo jih kljub njihovi mladosti komaj dohajali. In za
nameček smo na cilju, ko bi moral biti po vsej pravici konec, dobili v roke list papirja, na
katerega naj bi napisali prosti spis o taboru. No, pa ga imate!
Tabor
V taboru vsi smo mladi
in imamo se res radi,
(razen tistih, ki so v vladi)!

Ob robu stranišča stojijo,
priznam, da kar malo smrdijoi
in nam jutra zamorijo.

Ti kričijo in hitijo,
se našga švica veselijo,
nas pa noge ţe bolijo.

Od vsega najboljša je hrana,
če ti je le ne ukrade kakšna vrana
ali v luknjo odnese podgana.
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Ţulj

Le kje je še tako lepo?

Ţulji, rane in skrbi,
le kje se ti vse to godi?

Gorski zrak,
kanja leti pod oblaki,
vršaci štrlijo v nebo,
le kje je še tako lepo?

A ko se tekma razglasi,
bolečina otopi
in tekmovalnost zaţivi!

Potok ţubori,
ţabe regljajo,
v drevju ptice ţvrgolijo,
le kje je še tako lepo?
Slap se čez skale vali,
veseli otroški glasovi,
pesem in smeh,
le kje je še tako lepo?

Palačinke z marmelado
čakajo nas za nagrado.
Ţulji, rane in skrbi
zvečer se spet priplazijo
in se še razbolijo,
ko otroci k staršem prihitijo.

To je veseli smeh v taboru Medvodje!!!
Ekipa »SREDA« (Tjaša Ţohar, Domen Šip, Tilen Lednik, Jaka Kriţnik)
Planinci
Mi planinci smo,
v hribe hodimo,
na Košutnikov turn
z lahkoto splezamo.
Imamo vse,
kar nucamo,
poker in fuzbal špilamo,
ob športnih igrah uţivamo.
Nasmejana ekipa »Sreda«

Če se pa deţ ulije,
se vsak v šotor skrije.
dokler sonce ne posije.

Takrat pa srce spet hitreje bije,
lahko se po taboru podimo
in se neskončno veselimo.
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V taboru je vsak dan nekaj posebnega. Najbrţ je bilo tako tudi letos. Jaz sem namreč prišla šele v
torek. Najprej se mi je zazdelo, da je udeleţencev malo, pa so mi povedali, da se vsi še niso
vrnili s ture. Zvečer, ko smo se zbrali ob tabornem ognju, sem prepoznala kar nekaj obrazov od
lani, večino pa sem videla prvič. Med krstom novih vodnikov smo se od srca nasmejali in
mislim, da ni bilo nikogar, ki bi ob ognju zaspal.
V četrtek smo imeli tekmovanje iz orientacije. Sodelovala sem v 5. skupini. Dogovorili smo se,
da bomo vso pot do 3. točke zelo hitro hodili, nazaj grede pa bomo tekli. Dobro nam je šlo, saj
smo malo pred kontrolno točko prehiteli dve skupini. Do cilja nismo imeli nobenih teţav, dosegli
smo celo najhitrejši čas. Vriskali smo od veselja!
Tjaša

↓
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
3
4
5
6
7
8

Najljubši šport večine v taboru
Predmet, po katerem lahko skačemo
Najvišji del gore
Dejavnost, ki je potekala v četrtek
Kraj, kjer se lahko skopamo
Najvišji vrh Slovenije
Oseba, ki skrbi za nas udeleţence
Brez česa bi na izletu dehidriral
Kaj nas vedno pelje na izlet

9

Ekipa »NEDELJA« (Ţiga Kreča, Manja Kavčič, Tjaša Tacer, Rishi Valmiki Kuder)
Uganke
1. Krogec bel in rdeč, planincem kaţe pot. ______________
2. Včasih suh, včasih debel, brez njega na rami planinc ni vesel._____________
3. Si v klanec s tem pomagamo, tudi navzdol bo z njima laţje šlo. ________________
Utrinki iz tabora

Ekipa »Nedelja«

Letos sem v tabor prišel kot gost samo
za tri dni. Udeleţil sem se pohoda na
Košutnikov turn. Pričakoval sem naporen
vzpon. Kljub počasnemu tempu mi je ţe
zgodaj postalo vroče. Tempo je bil ves čas
enak, čeprav je vodnica zatrjevala, da bo
postal hitrejši. Preostali del pohoda sem se
blazno dolgočasil. V tabor sem se vrnil s
tremi četrtinami energije. Od naslednjega
pohoda sem pričakoval več.

No, pa sem bil zvečer poplačan! Kmalu po 21. uri sem doţivel najlepši uţitek tega dne, če ne kar
svojega ţivljenja. Moj oče ţe mnogo let posveča svoje ţivljenje planinstvu, zato je tudi postal
pripravnik za planinskega vodnika. V taboru je navada, da »novopečene« vodnike krstijo z
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dobrim udarcem po zadnji plati. Lahko sem se od srca nasmejal. A kljub temu sem vedel, da oče
trpi, zato sem čutil z njim.
Naslednji dan sem se zbudil v sveţe planinsko jutro. Na ţalost sem vedel, da me tudi tokrat
ne čaka prav zahtevna tura. Prvi del poti smo hodili po brezpotju. Ţe takoj po prvem postanku so
se pričeli kazati znaki pomanjkanja kondicije. Ob vseh naporih in znojenju smo pravzaprav
presenetljivo hitro dosegli vrh. Podoben je bil tudi sestop. Ostalo pa ţe veste: tarok, malo
dolgega časa, nato pa zabaven večer ob tabornem ognju s planinsko poroko.
Ţiga
Ekipa »SOBOTA 1« (Aljaţ Pečnik, Katarina Drame, Lovro Kavčič, Luka Čeh Breţnik)
Izpoved Hitrega in čistega
Pravkar smo se vrnili z utrujajoče
orientacije. Če se samo spomnim vrhunca…
Raje bom povedal po vrsti, kot so hiše v
Trsti.
Pred tekmovanjem sem dobro pripravil
svoj nahrbtnik. Moj planinski moto je
namreč:«Bolje je biti pripravljen preveč kot
premalo!« Ko sem iz šotora prikorakal s
svojim velikim nahrbtnikom, so se moji
cimri samo smejali.

Ekipa »Sobota 1«

Na pot smo se Hitri in čisti (ime naše ekipe) odpravili z zemljevidom in kompasom. Ni bilo
dolgo, ko smo se izgubili (no, začasna okvara). Vendarle smo srečno prisopihali do prve
kontrolne točke, narisali merjasca, a zanj dobili samo 10 točk (ga. Karmen je bila ZELOOO
kritična) in »odšvicali« naprej.
Do vsake naslednje kontrolne točke je bila pot bolj strma, teţavna in zahtevna. A smo vsaj
za petje, vozlanje, prvo pomoč in pantomimo dobili po dvajset točk. Ko smo ţe mislili, da nas bo
od vročine in napora pobralo, smo vendarle srečno našli zadnjo točko, potem pa samo še hitro do
cilja!
A kaj bi to! Čakajo nas palačinke! Splačalo se je!
Luka ČB
Ekspresno poročilo
Vsi v naši skupini radi hodimo v hribe, zato nam je v taboru
zelo všeč. Povzpeli smo se ţe na Veliki vrh, Stegovnik,
Košutnikov turn in Kofce. Prevzel nas je tudi Stegovnikov
slap nedaleč od tabora.
Všeč nam je hrana, naša kuharica odlično kuha. Zabavni so
večeri ob tabornem ognju, kjer smo bili vsi planinci, ki smo
prvič v taboru, tudi krščeni. Moram se pritoţiti (ha, ha…), da
smo bili kljub pravilnim odgovorom pošteno tepeni.
Mogoče najmlajši ţe pogrešajo starše, večini pa je ţal, da bo v
soboto vsega konec.
Katarina
Ekipa »Sobota 1«
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Planinci

Himna Hitrih in čistih

Pravi planinci smo,
saj redno v hribe hodimo.
V taboru tako nam je všeč,
da domov sploh nočemo več.
Jutri gremo na bazen v dolino,
zjutraj jemo kosmiče ali čokolino.
Čeprav nas kdaj ţulijo gojzarji,
tečemo v hrib prav vsi.

Mili, mili, spiraj, spiraj,
le nikar se ne obiraj!
A pazi, Aljaţ, neroda,
da ostane cela posoda.
Če pa kaj se ţe razbije,
se hitro pred vodniki skrije.
Katarina

Brez naslova
Hitra anketa med člani skupine
Sveţ zrak, gorsko okolje
dajeta nam dobre volje.
Zato v Medvodje smo prišli,
da v planine hodili bi.
Dobro jemo in pijemo,
naslednje leto spet pridemo.

Vprašanje: Kaj vam je bilo v taboru
najbolj všeč?
Lovro: « Ko smo šli v hribe.«
Aljaţ: »Večeri ob tabornem ognju.«
Luka: » Vsakodnevne avanture.«
Katarina: » Ko so očistili stranišča.«

Saj vsak planinec pravi
poleti v tabor se odpravi!
Uganka
Pika, pika, pikica,
to je lepa slikica.
Ena manjša, ena večja,
ena bela, ena rdeča.
Kaj je to?

Ekipa »ČETRTEK« (Svit Podpečan, Anka Peternel, Ines Pusovnik, Luka Logar)

Ekipa »Četrtek«

V soboto, 30. julija, nas je avtobus odpeljal
iz Ţalca proti Medvodju. Nekaj kilometrov
iz Trţiča, v ozki Dolţanovi soteski, se je
moral avtobus ustaviti pred kamnitim
tunelom. Naprej ni več mogel, saj je bil
previsok. To nalogo sta potem opravila oba
kombija, ki sta nas pripeljala do tabornega
prostora. Tako se je začel za nas naporen, a
vesel teden.
V nedeljo nas je čakal prvi pohod.
Vodniki so nas razdelili v štiri skupine. Prva
in druga sta odšli na Kofce, tretja se je
odpravila na Malo Košuto, najmlajši pa so
odšli na Bukov vrh.
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Po prihodu v tabor smo bili precej utrujeni, a smo si povrnili moči z odlično večerjo, ki nam jo je
pripravila naša kuharica, gospa Marta.
Ponedeljek je bil za mnoge kar precej adrenalinski, saj smo se peš potrudili do bliţnjega
plezališča, kjer so nam vodniki pomagali pri spustu z vrvjo z vrha skale. Čeprav je bilo
marsikoga strah, smo bili na koncu vsi ponosni, da smo prestali ta izziv.
V torek smo se spet odpravili v gore. Ko smo se vrnili v tabor in se ţe najedli, nas je malo
začelo skrbeti za drugo skupino, ki se je zamujala s sestopom s Stegovnika. Priznamo, da smo
kar malce s strahom pogledovali proti vrhu, kjer je kar nekaj časa kroţil helikopter. Najbrţ je
imel vajo, naši so se namreč utrujeni, a celi in zadovoljni vrnili v tabor.
Najbolj smo uţivali ob večerih, ko so vodniki pripravili (tudi z našo pomočjo) in zakurili
taborni ogenj. Ob njem smo peli, se zabavali, praznovali rojstne dneve, pekli jabolka,
organizirali dvojno planinsko poroko in krstili pet novih vodnikov ter vse udeleţence, ki so se
prvič udeleţili tabora.
Pesmi, ki smo jih prepevali, so bile podobne tej:
Mi smo v planinski tabor šli,
da bi stare spomine obujali,
saj naš tabor je kul
in privablja jih ful.
Imamo se fajn,
saj mladi planinci smo,
ki na vse hribe zmoremo.

Športne igre

Do konca tedna smo se pomerili še v športnih igrah, se naplavali v bazenu v Trţiču (hura za
pice!), tekmovali v orientaciji, vodniki pa so za nas pripravili piknik. Super je bilo! V taboru smo
res uţivali, čeprav je bilo naporno, a vedno zanimivo, saj smo spoznali veliko novih prijateljev in
se nauţili naravnih lepot. Vsekakor se bomo drugo leto spet vrnili!
Ekipa »PONEDELJEK« ( Matija Kreča, Ana Logar, Filip Turk, Lan Podpečan)

Druga skupina na Stegovniku
Na pot smo krenili ob pol sedmih
zjutraj, sredi noči tako rekoč… Peš iz
tabora, nobene pomoči kombijev, ki bi nas
potegnili vsaj malo naprej. Zdelo se mi je,
da se pot zelo vleče in peklenska utrujenost
se je kar prehitro začela. Pa še na polovici
nismo bili. Končno na vrhu! Pometali smo
nahrbtnike na tla in si privoščili krepko
malico.
Ekipa »Ponedeljek«
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A kaj, ko je bilo treba še dol! Med sestopom smo zagledali helikopter, ki je kroţil nad
Stegovnikom in za hip pomislili, ali morda išče nas (ha, ha). Pa ne bi bilo nič čudnega, saj smo
zelo utrujeni in lačni prispeli v tabor šele ob pol petih popoldne.
Po desetih urah kooončno počitek!!!
↓

1. Najvišja gora v Sloveniji
2. Kam ne smemo (razen iz tabora)
3. Katera skupina je prvi dan šla na
Triglav
4. Izlet na … se je najbolj zavlekel
5. Kje smo spali? V …
6. Tabora je enkrat …
7. Kako se imenuje firma stranišča
8. V jedilnici si lahko natočiš …
9. Firma stranišča prebrana nazaj

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ena »ponedeljkova«
Prav veseli smo bili,
ko v tabor smo prišli.
Tarok in poker nabijamo,
punce zapestnice pletejo.
Tudi v hribe kdaj gremo,
sicer pozabimo, da planinci smo.
Fantje nogomet treniramo,
a s puncami doţivimo poraz,
saj Peter ni igral za nas.

Pletenje zapestnic

Ko zvečer ob ognju zapojemo,
je to najlepši čas,
čeprav kdaj prav boleče krstijo nas.
Zelooo dooolga taborna pesem
Na začetku si se veselil
In komaj čakal, da bi ţe v taboru bil.
Par dni pred njim pa si staršem teţil,
Da rajši pojdeš okrog sveta peš,
Kot pa da v planinski tabor greš.
Ko v tabor si prispel,
si pomislil: »To ni res!
Saj tu lepo se bom imel,
čeprav sem mislil, da ne,
zares!«

Taborni ogenj,
Čeprav manjši kot kres,
je topel, te ogreje,
da se ti kar smeje,
ko med plameni izginja les.
Zjutraj pa si zgodaj vstal,
se mukoma v hribe podal.
Na vrhu si od veselja vriskal,
ker si strmine hude zlahka premagoval.
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Večerje, kosila in zajtrki so vsi
zares bili odlični,
ocenili bi jih za pet.
Izjemoma za štiri,
če smo res pravični.

Edina slaba stran bila je ta:
Če si ponoči se prebudil,
da bi do WC-ejev se prebil,
si ob vrnitvi v šotor zmrzoval,
dokler, reveţ, nisi spet zaspal.

Kakšen četrtek!

Naloga za vodnike

V četrtek zjutraj smo se veseli prebudili,
misleč da gremo na kopanje v Trţič. A smo
se zmotili. Zaradi vremena smo kopanje
prestavili na petek Po zajtrku so se začele
zabavne športne igre. Tekmovale so deţurne
ekipe in vodniki. Naloge so bile vlečenje
vrvi, skakanje v vreči, prenašanje
paradiţnika med dvema glavama, hoja z
zavezanimi
nogami
in
podobno.
Najzabavnejša je bila naloga za vodnike, ko
so morali pojesti banano, ki je visela nad
njihovo glavo. Koliko navijanja, koliko
smeha!
Po kosilu pa orientacija, o kateri ne bi
izgubljali besed, saj smo zgrešili 3.
kontrolno točko. O tem torej kdaj drugič.

Ekipa »PETEK« (Miha Drame, Patricija Ramšak, Evelina Turk, Tan Planinšek)
Naš tabor
Priti v tabor - kakšna čast!
Hribe smo vzeli v last.
Dve pa sta si gleţenj zvili,
zato sta prav počas hodili.
Zvečer ob ognju smo sedel
in si zraven noge grel.
Športne igre smo igral,
drugi pa so vmes kar spal.
Ekipa »Petek«

Evelina, Miha
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↓
1

1.
2.
3.
4.
5.

2
3
4
5

Ime kuharice
Vodnica s kratkimi lasmi
Vzdevek za vodnika Matjaţa
Streha nad glavo, v kateri smo spali
Znak za planinsko pot

Ekipa »SOBOTA 2« (Petra Ţohar, Matevţ Ţolnir, Jan Kolšek, Maša Tratnik)
Sobota, 30.7. 2011
Zbudila sem se malo pred sedmo.
Nenaspana sem zajtrkovala in si do konca
spakirala stvari. Ţe pred osmo sva se z
očetom vodnikom odpeljala v Ţalec, na
zbirno mesto pred sedeţem PD Ţalec. Kar
nekaj vodnikov in vodnic je ţe bilo tam.
Takoj so se lotili še zadnjih opravkov, jaz pa
sem se dolgočasila in komaj čakala, da
pridejo znani obrazi. Končno!
Pripeljal je še avtobus in začelo se je
polniti s prtljago in mladimi planinci. Še
pozdrav v slovo in gremo proti Trţiču! Jaz
sem se odpeljala v očetovem avtu, a mi
začuda ni bilo dolgčas in je voţnja hitro
Ekipa »Sobota 2«
minila.
V tabor v Medvodju so morali potnike z avtobusa prepeljati s kombiji, saj je oţina v soteski
nad Trţičem ustavila avtobus.
Kosilo so nam skuhali v prejšnji izmeni. Ričeta pa res ne maram! Še dobro, da se je ţe z
večerjo začela Martina kuhinja, mnjam. Še vselitev v šotore, priprava leţišča, kratek sprehod do
slikovitega slapa v bliţini in prvega dne je bilo konec.
Za mano je bil zanimiv dan, ki mi ga je polepšalo tudi to, da sem v šotoru z vsemi
prijateljicami. Veselim se vseh naslednjih dni!
Petra
Nedelja, 31. 7. 2011
Moj prvi pohod v letošnjem taboru. Zbudili so nas ob pol sedmih. Umivanje, oblačenje,
zajtrk, zbor. Izvedeli smo, da gre naša skupina na Kofce. Še planinske čevlje na noge, nahrbtnike
na ramo in gremo! Če sem natančen samo do kombija, ki nas je po dolgi, strmi in ovinkasti cesti
odpeljal pod hrib.
Od tam naprej pa peš! Bilo je zelo vroče in naporno, mišice na nogah so trpele. Spil sem cel
liter vode. Ko smo prišli do koče, smo bili veseli in ponosni, da nam je uspelo. Še izdatna malica
in dolg počitek. Bilo je fantastično in prav dobre volje smo se vračali. Kot da noge ne trpijo več!
Na poti v tabor sem v kombiju premišljeval, da mi ni ţal in da mi je bil prvi pohod v veliko
veselje.
Matevţ
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Na Stegovnik
Ob sedmih odhod in to peš! Pot je bila
najprej neoznačena. Mimo hiše in jase z
jagodami je še šlo, potem pa se je vsaj zame
začela grda, grda pot. Tam sva se z Bibo kar
malo skregala. Za povrh me je še streslo na
električnem pastirju, do katerega smo
prilezli. V neki jami sta dve punci padli ali si
poškodovali gleţenj in Biba ju je z Ecijem
odpeljal nazaj v dolino. Mi pa smo lezli
proti vrhu. Z vrha je bil prekrasen razgled,
čeprav je Stegovnik visok le 1692 metrov.
Navzdol je šlo veliko laţje, čeprav počasi.
Proti koncu so nas noge ţe pošteno bolele.
Super je bilo, s kakšnim veseljem so nas v
taboru sprejeli. Menda jih je ţe pošteno
skrbelo, kod tako dolgo hodimo. Ja, ja, če ni
signala, je kriza!
Jan

Na grebenu Stegovnika

Ekipa »TOREK« (Urška Marko, Meta Kolšek, Pia Planinšek, Nuša Pusovnik, Brina
Kodrun)
Dekleta so se zelo potrudila in naredila dva čudovita herbarija, ki ju ţal ne moremo »objaviti«.
Niso pa pozabile na pesmice:
Smo se tabora res veselili,
v šotore se ljube vselili.

Vodniki so nas v gore gnali,
mi pa smo od muke jamrali.
Ko na vrh smo prišli,
smo se oddahnili vsi.
Zvečer pohitimo k ognju,
da nas ogreje,
naj se iskre priţigajo
zdaj in pozneje.
Ekipa »Torek«

Ob ognju smo druţno zapeli,
utrujeni, a vsi veseli:
»Ogenj, ogenj, ti nas grej
in nas varuj še naprej!«
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Tabor mladih planincev Medvodje 2011

LJUBEZEN NA PRVI (P)OGLED
24. junija 2011 so se ţe zadnjič zaslišali otroški glasovi, ki so se polni pozitivnih pričakovanj
podali počitnicam naproti. Z njimi pa sem se letošnjih počitnic veselila tudi jaz. Le zakaj?
No, najbolje, da se zadeve lotimo po vrsti … od začetka…
V preteklem šolskem letu mi je bila dodeljena, meni takrat zelo nenavadna, delovna naloga.
Gospa Nada Jelen mi jo je sporočila nekako takole: »Karmen, bi morda poskušala imeti
planinski krožek?« Velik cmok v grlu, rahlo prestrašen nasmeh, povečane zenice in čuden pogled
so bili več kot očitni pokazatelji, da sem bila nad vprašanjem izredno presenečena. Ob vseh
dvomih sem le izustila besedo DA, ki pa je kasneje bila zame tudi usodna. Kot novopečena
mentorica planinskega kroţka na POŠ Trje sem svoje mlade, navihane planince in planinke, s
pomočjo mladinskega odseka PD Ţalec, popeljala na različne šolske izlete, orientacijsko
tekmovanje in nazadnje še v planinski tabor.
Ker je taborjenje enkratna priloţnost za
spoznavanje druţabnega, sproščenega in
zdravega načina ţivljenja v naravi, sem
sklenila, da se pridruţim mojim trem
»gamsom« (če se ne prepoznate, naj vam
malce pomagam: Miha Drame, Aljaţ Pečnik
in Matevţ Ţolnir). In tako sem se v jutro 30.
julija prebudila s »tistim« občutkom, ki sem
ga doţivljala kot majhna punčka, ko smo se
z druţino odpravljali na dopust – preplet
vznemirjenja, veselja zaradi novih izzivov in
strahu.
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Vznemirjenje je bilo precej izrazito, saj se je misterij nepoznanih in predvsem nepričakovanih
izzivov v taboru dnevno mnoţil, za kar so se trudili otroci, predvsem pa so ves svoj trud in
»švic« vlagali spremljevalci, vodniki, vodnice, pripravniki. Hipotezo, da s(m)o planinci res
vesele narave, lahko potrdim, saj v taboru res ni zmanjkalo smeha in dobre volje, ki jo je vsak
prinesel s seboj.
Strah…ta me je obiskal pri krstu, kateremu
sem se ţelela izogniti, a mi ţal ni uspelo.
Tako sem ob prijetnem, »romantičnem«
večeru pred otroško publiko prejela udarce z
»neznanimi« planinskimi pripomočki. V ta
namen bi se zahvalila Marku, saj ti je vloga
tolaţnika pisana na koţo. Vsem tistim, ki ste
se znašli na nasprotni (»napačni«) strani, pa
svetujem, da do naslednjega tabornega
snidenja potrenirate udarce .
Pripravljeni na krst

Zaključek pa bi namenila vodji tabora, g. Dušanu Šipu, ki mi je v »Rukzaku« zastavil vprašanje:
»Je mar planinstvo tvoja nova ljubezen?«

Greva gor u hribe
vohat gorski zrak.
Ven iz te sivine
greva kot takrat.
Ko sva se spoznala
kok je blo lepo.
Spet te gor u hribih
primem za roko.
(Čuki: Greva gor v hribe)

Takole smo videli Triglav v daljavi
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ZAKLJUČNE MISLI
Vsako leto se priprave na naslednji planinski tabor pričnejo ţe jeseni. Najbolj vroča sta
meseca pred in po taboru. A kakšna razlika je med njima? Adrenalin, skrbi, nervoza so na višku
pred taborom. Bomo sestavili ekipo vodnikov, mentorjev, bodo zdravnica, kuharica, vozniki,
pomočniki….? Bodo urejeni prevozi do tabora in kombiji za prevoze med taborom? Smo
sestavili program, ki bo vsebinsko ustrezen in hkrati všečen? Je jedilnik prilagojen zmoţnostim
kuhinje in lačnim mladim ţelodčkom? Joj,denar! Se bo nabralo dovolj od čim niţjih prispevkov
udeleţencev in prispevkov raznih ustanov in sponzorjev? Je dovolj športnih rekvizitov,
«pišočega in risalnega pribora« in še česa? Vreme je lahko največja ovira, saj nanj ne moremo
vplivati. Bi strehe vojaških šotorov zdrţale več deţja in obutev udeleţencev več blata?
Mesec po taboru je še delaven.
Pripraviti je treba kopico poročil, ki
opravičujejo izvedbo tabora in finančna
sredstva, pridobljena in porabljena za tabor.
Po seštevanju je treba še odšteti! Smo »prišli
skozi«? Urediti moramo foto arhive in izdati
tale »Rukzak«, da se bo vedelo, kaj smo
počeli. In nazadnje moramo ugotoviti, kaj
smo naredili dobro in kaj je treba še
izboljšati. Tudi drugo leto bomo imeli tabor.
A je ta mesec bolj miren.
Predvidevanja, roki, analize so za nami.
Tudi naši občutki in vaši odzivi veliko
povedo o uspešnosti tabora. Po vsem, kar
smo ugotovili, smo lahko zadovoljni. Sam
menim, da je bil to eden od boljših taborov
izmed vseh osemindvajsetih. Vsi planinski
izleti so bili izvedeni in to v vseh štirih
Peka palačink
starostnih skupinah.
Brez nezgod in kolikor sem opazil v taboru, tudi brez godrnjanja v stilu, »kaj pa je tega
treba bilo«. Spoznali smo nove vrhove naših gora in z njih »našo najlepšo in edino« z drugega
konca. Domovali smo v dolini, ki jo kljub lepoti pozna malo Slovencev. Nam pa je ponudila
košček samo naše sreče in miru.
Popoldne, po izletih, se je iz enega
dela tabora slišalo navijanje ob športnih
igrah, kot da gre za najprestiţnejše tekme.
Pri poraţencih tudi povešenih nosov ni bilo,
čeprav so v nogometu zmagale »punce«.V
drugem delu tabora pa je bil mir. Nad mizo
sklonjene glave so ustvarjale. Pisale, risale,
pletle in gnetle. In se tudi učile planinskih
veščin. Eno popoldne je bilo vroče na
planinski orientaciji. Posamezne skupine so
se zgubljale, se spet našle, prišle do cilja in
se uvrstile. Ena je celo zmagala! Prost dan je
bil namenjen vodnim dejavnostim
v
trţiškem bazenu. Plavanja, sončenja,
skakanja in »sladoledanja« je bilo veliko.
Na bazenu
Enkrat na teden pa se je treba tudi skopati,
mar ne? Kljub tušem v taboru.
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Skupinska slika pred odhodom na bazen

Nepozabni so ostali večeri ob tabornem ognju. Ne vem, kaj je bolj gorelo, oči ob
pričakovanju ali sam ogenj? Spoznavni večer, krst, skeči, planinske poroke, pesem… Program je
tekel vsak večer. Tudi skozi ţelodčke je moralo iti. Odlično in vseeno, ali je prišlo iz Martinih
loncev ali iz Nejčevega pekača. Tudi palačinke so padale izpod neba. Na bazenu pa je kolona
»marširala« za sprehajajočimi se picami. Še hribovski napori niso mogli »sneti« nobenega
kilograma. Pa še domov smo prinesli. Lep spomin na tamkajšnje vrhove, grebene, planšarije,
dolino. Še več. Na nova prijateljstva med udeleţenci iz različnih krajev in različnih starosti in
med udeleţenci in vodstvom. Ni to največja vrednota našega druţenja?
Nazadnje bi se rad zahvalil vsem, ki ste pri organizaciji in izvedbi sodelovali. Najprej
tistim, ki ste svoj čas, znanje in dobro voljo taboru namenili prvič. Kuharici Marti in Zlatku.
Vem, kako teţko sta ugodila naši prošnji. Saj nista mogla vedeti, v kaj se podajata. Zdaj vesta.
Zato smo toliko bolj veseli vajine obljube, da naslednje leto spet prideta. Potem neumorni
mentorici Karmen. Tisto pisanje, risanje, pletenje in gnetenje je tvoj del tabora, podkrepljen tudi
z veliko dobre volje. Je planinstvo tvoja nova ljubezen? Peter. Prizadevni športni mentor, vodnik
in dobrovoljneţ. Kaj boš naslednje leto novega »stuhtal«? Skoraj novi Rok. Skoraj novi, ker te
zaradi pomembnejših reči v ţivljenju dolga leta ni bilo. Zdaj si. Upam, da dolgoročno.
Biba. Nisi nov. Po triindvajsetih taborih tak
še vedno zgledaš. Zaradi tvojega
«večinskega deleţa« v taboru. Pri
organizaciji seveda. In vsi ostali, z različno
dolgo taborsko kilometrino. Mentorica
Breda, zdravnica Alenka, vodniki Vasja,
Katja, Črt, Eci, Martina, Janez, Ana, Grega,
letos občasno Andrej, Bogdan, Gregor,
ekonom, voznik in vsestransko uporabni
Marko, pa še svojo malenkost bi pristavil.
Večji del vodstva tabora
Se naslednje leto spet srečamo v taboru?
Seveda smo dolţni zahvalo tudi našim lobistom: Bogdanu, Janezu, Andreji….Tistim, ki so
prispevali finančna sredstva, pa se zahvaljujemo na posebnem mestu.
Vsem ţelim vse lepo in varen korak!
Dušan Šip, vodja tabora
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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 MEDVODJE 2011:

DAX Electronic Systems d.o.o.
Eurel d.o.o
Mladinska komisija PZS – Fundacija za šport
Contex Novi d.o.o.
Mestna skupnost Ţalec
HRC d.o.o.
Ţito d.d., PC Gorenjka Lesce
Mlekarna Celeia d.o.o
Pekarna Peternel, Natalija Peternel s.p.
Pekarna Brglez, Roman Brglez s.p.
Zavarovalnica Triglav d.d.
Uroš Dolinšek s.p.
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Ribic Rajko s.p.
Sadjarstvo Mirosan d.d.
Mesarstvo Cas, Ervin Cas s.p.
Gostilne - Hoteli Štorman
Gajst, Andreja Turnšek s.p.
Sadex d.o.o.

