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Tabor je za nami. Starši veste, kje smo bili. Po pripovedovanju vaših nadebudnežev tudi
približno veste, kaj smo počeli. Bolj podrobno pa boste o vsem izvedeli v temle »Rukzaku«, a v
tehničnem delu poročila.
Ne veste pa veliko o domačinih, brez katerih tabora ne more biti.
Kjer koli taborimo, smo vajeni naklonjenosti . A smo vse to letos še bolj občutili. Vseeno, ali pri
uradnih osebah ali pri naših dobaviteljih ali pri tistih, ki so nam prostovoljno popestrili naš
program s svojimi »konjički«. In vsi z iskreno željo, da še pridemo. Hvaležni smo za naša
srečanja. Lepo in toplo je pri vas. Skoraj gotovo se čez kakšno leto spet srečamo.

RUKZAK 2015

Starši, upam, da so kaj podobnega občutili tudi vaši otroci v tednu druženja z nami, ki smo
letošnji tabor pripravili. Da je bilo dobrega veliko več kot slabega. Slabega? Ja, če ni nič slabega,
tudi ne moremo vedeti, kaj je dobro. Slabih stvari seveda ne počnemo namerno, velikokrat tudi
nanje ne moremo vplivati, saj ima bivanje v naravi svoje zakonitosti. Če teh nismo vajeni,
postane slabo tudi tisto, kar bi v naravnih danostih moralo biti dobro.

Osnovni namen tabora naj bi bil vrhunec za mlade planince, ki se celo leto udeležujejo
planinskih dogajanj, ki jih organiziramo preko programa mladinskega odseka. Ta program ni
naša izmišljotina. Držimo se strokovno pripravljenih vsebin, ki nastanejo v mladinski komisiji
pri PZS. Dosledno upoštevamo tudi potrebno število in strokovnost prostovoljcev, ki se celo leto
s temi programi ukvarjajo. Otroci, ki so v teh programih sodelovali med letom, v taboru
praviloma nimajo večjih težav. Poznajo zakonitosti narave, vedo za napor, ki je potreben, da
doživiš kaj lepega, že prej spoznajo svoje mentorje in se nanje navadijo. Še lepše pa je vse
skupaj, če pri tem sodelujete tudi starši. Vsaj toliko, da otroci, ki so cel teden brez vas, zmorejo
najosnovnejše okrog higiene in obvladovanja svoje opreme. Naj vedo, da je teden kratek in da je
vnovičen objem z vami blizu. Verjamem, da bo tako prej omenjenega slabega še manj in da bodo
spomini na tabor za vse udeležence prijetnejši.
Žal opažamo, da se zadnja leta v tabor prijavi vse več tistih, ki jih čez leto ni blizu. Običajno tudi
njihovi starši ne vedo, kaj je osnovni namen planinskega taborjenja. Otroci ne poznajo
mentorjev, planinske poti so zanje prenaporne, skromnega udobja v taboru niso vajeni. Ali ima
smisel, da pridejo, kljub nizki ceni? Ni zaradi tega tudi problemov več, kot je potrebno?
Prav gotovo se bomo temu v prihodnje bolj posvetili.
Naj bo planinska vsebina pred količino. Tovarištvo pred tekmovalnostjo. Spoštovanje narave
pred njenim izrabljanjem. Druženje iskreno. Da bo vsepovsod lepo in toplo.

vodja tabora
Dušan Šip
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NA KRATKO O TABORU
Izmene tabora PD Žalec, PD Galicija in PD Prebold se je udeležilo 66 udeležencev (64 otrok in 2
spremljevalca mlajših) iz Žalca, Petrovč, Galicije, Prebolda in okolice, pa tudi iz malce bolj
oddaljenih koncev Slovenije (Celje, Gomilsko, Dragomelj, Preserje).

Vodstvo tabora je sestavljalo 7 vodnikov
PZS,
markacist
PZS,
kuharica
s
pomočnikom, učiteljica in vzgojiteljica, tri
pomočnice za delo z otroki in zdravnica.
Dodatno je bilo delno prisotno še 8
vodnikov PZS, učitelj in medicinska sestra.
Za prevoze v taboru smo imeli dva kombija.

Izvedli smo 14 različnih planinskih izletov, v treh dneh namenjenih izletom, na katerih smo se
povzpeli na Škol, Mali Golak, Škabrijel, Sveto Goro, Sabotin, Korado, Poldanovec, Črni vrh,
Čaven in prehodili pot »Za zidom« – večkrat z različnimi skupinami na iste vrhove. Kopali smo
se v bazenu v Novi Gorici, imeli smo tekmo dežurnih ekip v orientaciji, na tabornem prostoru so
se odvijala športna tekmovanja. Obiskali so nas tudi policisti (naši vodniki PZS), ki so nam
pripravili adrenalinski spust, predstavili del svoje opreme in nas malo popeljali s terenskim
vozilom. Udeleženci so pisali prispevke za glasilo »Rukzak«, ustvarjali različne izdelke iz
naravnih materialov, igrali odbojko in se zabavali še z drugimi igrami (nogomet, odbojka, …).
Zaradi velike vročine smo imeli več »vodnih« iger kot ostala leta. Ob večerih smo zakurili
taborni ogenj in imeli zanimive dogodke ob njem (predstavitev šotorov, planinski krst, planinska
poroka…).
Letošnje leto nam je postreglo z ekstremno vročino ravno v času našega tabora, dež nas je zmočil
samo enkrat med tednom (takrat z malo dodatka toče) in še tik pred odhodom, vendar smo brez
sprememb izvršili vse zastavljene cilje in naloge ter tako uspešno zaključili tabor.
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Ime in priimek

Izobrazba - strokovna
planinska usposobljenost

Zadolžitve v programu

Dušan Šip
Matjaž Žohar
Polona Antloga
Nika Artelj
Nejc Balažič
Rok Balažič
Katja Debelak
Tina Kapitler
Alenka Kobal
Vera Kobal Komperšak
Sandi Križnik
Larisa Marovt
Marta Matko
Zlatko Matko
Breda Šip
Marko Zatler

Vodnik PZS (A,B)
Vodnik PZS (A,B,D)
Vzgojiteljica

vodja tabora
tehnični vodja tabora
delo z otroki
delo z otroki
izleti
izleti, delavnice z otroki
izleti, delavnice z otroki
izleti
zdravniška oskrba
delo z otroki
izleti
delo z otroki
kuharica
pomoč v kuhinji
pedagoško delo
prevozi, nabava

Črt Birsa
Grega Birsa
Ksenija Kavčič
Peter Kavčič
Domen Meža
Matic Pečovnik
Janez Podpečan
Ana-Marija Rijavec
Aljoša Šip
Luka Žuža

Vodnik PZS (A)
Vodnik PZS (A)
Vodnik PZS (A, B-pripravnica)
Vodnik PZS (A, B-pripravnica)
Dr. medicine
Učiteljica
Vodnik PZS (A)

Učiteljica
Markacist
delno prisotni
Vodnik PZS (A,B)
Vodnik PZS (A)
Medicinska sestra
Vodnik PZS (A), športni pedagog
Vodnik PZS (A)
Vodnik PZS (A,B-pripravnik)
Vodnik PZS (A,B)
Vodnik PZS (A)
Športni pedagog
Vodnik PZS (A)
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izleti
izleti
zdravniška oskrba
izleti, športne igre
izleti
izleti, igre
izleti
izleti
prevozi, delo z otroki
izleti
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KAJ VSE SMO POČELI NA TABORU
sobota, 18. julij 2015:
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, vzpon na Črni vrh
Zvečer: taborni ogenj - spoznavni večer
nedelja, 19. julij 2015:
1. skupina: Mala Lazna – Velika ledena jama v Paradani – Smrekova Draga – Veliki Golak
– Mali Golak – Iztokova koča pod Golaki – Mala Lazna
2. skupina: Vratca – Škabrijel – Prevala – skozi rove in predor - Sveta Gora – Prevala
3. skupina (3a in 3b): Pot za zidom
4. skupina: tabor – Škol in nazaj
Popoldan: ogled Kolenčeve hiše v Lokvah, zabavne skupinske igre
Zvečer: taborni ogenj – predstavitve šotorov, prvi del
ponedeljek, 20. julij 2015:
Dopoldan: vodne igre, delo po
točkah (dežurne ekipe): spust po
vrvi, izdelava planinskih vozlov,
vožnja
s
terenskim
vozilom,
predstavitev
policijske
opreme,
športne igre, streljanje z lokom,
risanje in pisanje
Popoldan: nadaljevanje dela po
točkah, peka palačink
Zvečer: taborni ogenj – drugi del
predstavitve šotorov

torek, 21. julij 2015:
1. skupina: Solkan – (severna pot) – Sabotin – Vrhovlje – Korada - Plave
2. skupina: Predmeja (tuneli) - Koča Antona Bavčerja na Čavnu – Kucelj – Koča Antona
Bavčerja – Veliki Modrasovec – preval Strgarija
3. a skupina: Vratca – Škabrijel – Prevala – skozi rove in predor - Sveta Gora – Prevala
3. b skupina: Prevala – skozi rove in predor - Sveta Gora – Prevala
4. skupina: tabor – pod Školom po Poti za zidom – tabor
Popoldan: vodna drča
Zvečer: taborni ogenj – krst novih članov vodstva tabora
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sreda, 22. julij 2015:
Do poznega popoldneva: kopanje na bazenu v Novi Gorici
Zvečer: po večerji nogometni tekmi: fantje – dekleta, mlajši udeleženci – starejši
udeleženci; brez tabornega ognja (nogometne tekme in priprava na izlete naslednji dan)
četrtek, 23. julij 2015:
1. skupina: Vratca – Škabrijel – Prevala – skozi rove in predor - Sveta Gora – Prevala
2. skupina: Mala Lazna – Velika ledena jama v Paradani - Iztokova koča pod Golaki – Mali
Golak – Iztokova koča pod Golaki – Mala Lazna
3.a skupina: tabor – Poldanovec – tabor
3.b skupina: tabor – Škol - tabor
4. skupina: okoli Iztokove koče pod Golaki in Velika Ledena jama v Paradani
Popoldan: nevihta
Zvečer: taborni ogenj – planinske poroke

petek, 24. julij 2015:
Dopoldan: orientacija
Popoldan: piknik, igre z vodo, pletenje zapestnic, likovne dejavnosti,
odbojkarska tekma udeleženci - vodstvo
Zvečer: taborni ogenj – krst novih udeležencev tabora, zaključni večer
sobota, 25. julij 2015:
Pospravljanje šotorov, čiščenje tabora, odhod, prevoz domov
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POROČILA O IZLETIH:
NEDELJA, 19. JULIJ 2015
Mala Lazna – Velika ledena jama v Paradani – Smrekova Draga – Veliki Golak – Mali
Golak – Iztokova koča pod Golaki – Mala Lazna

Prvi izlet najstarejše skupine otrok (od 14 do 19 let) smo pričeli ob 7. uri zjutraj, ko smo se s
kombijema odpeljali do Male Lazne, izhodiščne točke našega pohoda. Jutro brez oblačka je
napovedovalo še en vroč dan, zato smo že v pripravah na izlet še posebej opozorili na zaščito
pred soncem in ustrezno količino tekočine v nahrbtniku.
Kmalu po začetku pohoda smo sicer še z nekoliko bolj lenobnimi koraki, a vendarle hitro prišli
do Velike ledene jame v Paradani. Spustili smo se do njenega vhoda, se seznanili z njeno vlogo v
preteklosti in kar nekaj minut uživali v njenem hladu. Ker so se napovedovale temperature
krepko prek 30 stopinj celzija, smo obžalovali, da v nadaljevanju našega izleta ni ob poti še
kakšnega podobnega naravnega hladilnika.
Vrnili smo se nazaj na makadamsko cesto, ki nas je na srečo v senci dreves vodila mimo
Smrekove Drage. Kraška kotanja, v kateri vladajo mraziščne razmere in ima dvojni obrat –
klimatskega in vegetacijskega, deluje res mogočno in je na vse naredila vtis. Žal se zaradi dolge
poti, ki je še bila pred nami, nismo spustili na njeno dno. Po sedmih kilometrih pešačenja po
široki cesti smo z nje skrenili na Slovensko planinsko pot, ki vodi proti najvišji točki Trnovske
planote – Malega Golaka.
To je bila priložnost za prvi nekoliko daljši postanek in okrepčilo.
Na Mali Golak smo prek Velikega prišli točno opoldne. Razgled je bil soliden in v daljavi smo
ugledali tudi našega očaka - Triglav. Na vrhu se nismo, čeprav v družbi planik, zadržali več kot
četrt ure, saj je bila najvišja točko zelo izpostavljena sončnim žarkom in hitro je padla soglasna
odločitev, da bomo malicali v Iztokovi koči pod Malim Golakom.
Spust do koče so pospešile divje ose, ki smo jih nehote izzvali. Ob 13. uri smo prišli do
postojanke že precej utrujeni in lačni. Malica je teknila, daljši oddih (nekateri so ga izkoristili
celo za dremež) pa tudi.
Po dobri uri počitka smo se ponovno v senci mogočnega gozda le še spustili do startne točke,
kjer nas je že čakal prevoz.
Precej dolg, a tehnično nezahteven pohod je minil brez večjih težav. Dva ali trije žulji pač niso
preveč vplivali na dobro razpoloženje po pohodniški plati dokaj homogene skupine.
Peter
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Vratca – Škabrijel – Prevala – skozi rove in predor - Sveta Gora – Prevala

Naša pot se je pričela na prevalu Vratca nad Novo Gorico. Pot se je kmalu začela strmo vzpenjati
po pobočju, polnem vojaških rovov, ki so na tem območju nastali med prvo svetovno vojno. Ker
je našo skupino sestavljalo 14 fantov, smo si vsak rov podrobno ogledali od zunaj, skozi nekatere
pa smo se celo sprehodili. Ob podoživljanju vojnih časov je pot do vrha hitro minila. Na vrhu
Škabrijela smo se povzpeli na razgledni stolp. Z njega smo kot na dlani opazovali reko Sočo,
Trnovski gozd, na severu so se lepo kazali obrisi Julijskih Alp, na jugu pa se je razprostiral
čudovit pogled proti Jadranskemu morju. S Škabrijela smo se spustili do Prevale, od koder smo
se nato odpravili na Sveto goro. Pot nas je vodila skozi številne dolge vojaške rove, kjer so nam
prav prišle naglavne svetilke. Najdaljša kaverna, ki smo jo prečili, je bila dolga kar 260 m, poleg
tega pa je bila pot precej spolzka in strma, strop pa marsikje zelo nizek. Najprej smo se povzpeli
na Frančiškov hrib, kjer se nam je odprl lep pogled na cerkev in samostan na Sveti gori. Po
grebenski poti smo v nekaj minutah osvojili Sveto goro, kjer smo se odpočili in najedli. Nato pa
smo se spustili nazaj do Prevale, kjer sta nas pričakala kombija.
Tina
Pot za zidom
Pot za zidom poteka po obrobju Lokev, po nekdanji meji privatnih in državnih (cesarskih)
zemljišč.

Iz tabora nas je pot najprej vodila po južnih pobočjih Škola v prijetni senci do sedla med Školom
in Črnim vrhom, kjer smo prečkali cesto za Čepovan.
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Sledil je vzpon pod Črni vrh in nato spust
proti jugu, proti cesti v Novo Gorico. Na
primernem mestu smo se ustavili za malico,
nato pa nadaljevali pot s prečkanjem glavne
ceste proti Novi
Gorici. Pot teče naprej po severnem in
vzhodnem pobočju Prezrena. Del poti od
ceste do severnega pobočja je bil slabše
označen, ampak smo vseeno brez prevelikih
težav napredovali.
Po vzhodnem pobočju Prezrena proti koncu
doline smo hodili po slabše shojeni, sicer
široki, ampak poraščeni kamniti poti. Tukaj
je eden od udeležencev nerodno padel in s
kolenom udaril v večji kamen.
Nekaj časa je še normalno hodil, nato pa so bolečine postale prehude, zato se je z dvema
spremljevalcema spustil po pobočju do ceste, kamor jih je prišel iskati kombi.
Ostala skupina je nadaljevala pot do konca vasi v Gorenjem koncu, kjer se je pot preko doline s
prečkanjem ceste proti Predmeji obrnila nazaj proti taboru.
Ob vse večji vročini in utrujenosti smo se počasi in z več postanki vrnili v tabor.
Biba
tabor – Škol in nazaj

Ker smo kot najmanjša in najmlajša skupina imeli izlet v okolici tabora, smo ga začeli tudi malo
kasneje kot ostale skupine. Iz tabora nas je pot vodila proti Školu. Med potjo so si otroci
ogledovali skale ter kovali načrte, kako bodo po njih tudi plezali. Pot je bila lepo prehodna, samo
kratek del je bil zaraščen. Seveda so otroci to izkoristili, da smo jih nesli. Vrh smo osvojili kljub
zadnjemu strmemu klancu. Na poti nazaj pa smo se ustavili tudi pri prej omenjenih skalah, kjer
so si otroci dali duška in preplezali skale po dolgem in počez.
Rok
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TOREK, 21. JULIJ 2015
Solkan – (severna pot) – Sabotin – Vrhovlje – Korada – Plave

Zgodaj zjutraj smo se s kombijema odpeljali do Solkana. Nekaj časa smo hodili ob reki Soči, po
poti, ki se je rahlo vzpenjala. Na poti smo si ogledali Solkanski most, ki velja za most z
najdaljšim kamnitim lokom v svetovnem merilu. Kmalu smo zavili v gozd, kjer se je pot začela
zmerno vzpenjati po stari vojaški mulatjeri. Vse bolj strma pot nas je pripeljala pod pečine
vršnega pobočja Sabotina do številnih kavern, skozi katere smo se tudi sprehodili. Nato pa smo
se v nekaj minutah povzpeli do koče pod Sabotinom, kjer smo se malo odpočili ter uživali ob
razgledu na Goriška brda. Pohod smo nadaljevali po grebenu Sabotina, od koder se je
razprostiral čudovit pogled na dolino reke Soče. Spustili smo se do vasi Vrhovlje, od tam pa smo
se začeli počasi dvigati na Korado. Na Koradi smo se dobro odpočili in najedli, nato pa smo se
spustili v Plave, kjer sta nas že čakala kombija, ki sta nas odpeljala nazaj v tabor.
Tina
Predmeja (tuneli) - Koča Antona Bavčerja na Čavnu – Kucelj – Koča Antona Bavčerja –
Veliki Modrasovec – preval Strgarija
Povsem fantovsko obarvana skupina mladih planincev, preverjeno dobrih pohodnikov, se je v
spremstvu štirih odraslih ob sedmi uri odpeljala do tunelov na Predmeji, kjer smo začeli naš izlet.
Prve pol ure smo hodili po južnem pobočju Čavna, po senci in po zelo položni poti, Ravno prav
za dobro ogrevanje. Sledil je namreč zelo strm vzpon do Koče Antona Bavčerja na Čavnu. Zanj
smo potrebovali še slabo uro. Koča je bila sicer uradno zaprta, vendar nam je gospa, ki je v njej
letovala, vseeno prijazno odprla vrata ter nam omogočila nakup pijače. Dan je bil namreč res
vroč (na koči so ta dan namerili 31 stopinj) in čeprav smo imeli s seboj dovolj vode, so dodatne
hladne kapljice še kako prijale.
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Eden od mladih planincev se že med
vzponom ni najbolje počutil, zato smo
sklenili, da bo z odraslim spremstvom
počakal na koči, ostali pa smo se po malici
odpravili do Kuclja. Povsem gol vrh je bil
sicer močno izpostavljen sončnim žarkom, a
čudovit razgled na Vipavsko dolino in
Tržaški zaliv nas je za dobre četrt ure
zadržal na vrhu, kjer smo se vpisali v knjigo
in seveda tudi fotografirali.
Dobri dve uri po odhodu s koče smo bili
zopet na starem mestu. Našemu zdravstveno
načetemu planincu se je medtem stanje
izboljšalo in v nadaljevanju pohoda ni imel
več težav. Tudi zadnji kos poti ni bil
zahteven.
Pot nas je vodila mimo Velikega Modrasovca po markacijah Slovenske planinske poti do prevala
Strgarija, za katerim nas je na cesti čakal prevoz.
Še pred 15. uro smo bili vsi zadovoljni znova v taboru.
Izlet je bil zelo prijeten, začinjen z dobro voljo mladih udeležencev, ki so pokazali dobro
kondicijsko pripravljenost in veliko vedoželjnosti.
Peter
Vratca – Škabrijel – Prevala – skozi rove in predor - Sveta Gora – Prevala
Večer pred turo so udeleženci pripravili nahrbtnike. Zjutraj po zajtrku smo pregledali
opremljenost udeležencev in se nato z dvema kombijema odpeljali do Vratc. Tam smo takoj po
izkrcanju pričeli turo naravnost navzgor po ostankih strelskih rovov iz 1. sv. vojne. Po slabi uri
hoje s postankom za ureditev oblačil in pijačo smo prišli na vrh Škabrijela. Od razglednega
stolpa smo imeli še kar zadovoljiv razgled na zahodno stran proti morju in na vzhod proti
Trnovski planoti. Tu sem udeležencem pohoda na kratko opisal pomembnost Škabrijela v bojih v
1. sv. vojni, saj je bila to zadnja obrambna točka Avstrijcev proti prodoru na Trnovsko planoto in
v Vipavsko dolino. Po počitku smo nadaljevali pot po grebenu mimo Kote 526, kjer so se konec
avgusta 1917 bili srditi boji ob poskusi Italijanov, da bi se prebili na Trnovsko planoto. V bližini
smo si ogledali še spomenik, posvečen tej bitki. Nato smo se spustili v smeri Svete gore na
prelaz Prevala in se od tam ponovno povzpeli v breg proti Sveti Gori. Šli smo po zahodni poti do
vrha Sv. Gore, kjer smo malicali in si spočili. Zatem smo se spustili pod cesto do rova pod Sv.
Goro, ki je dolg kar 260 m in se ves čas dviga. Pripeljal nas je na vzhodno stran. Pot po rovu je
bila kar zahtevna. Prižgati smo morali svetilke in pokazati plezalne veščine. Po izhodu iz rova
smo se povzpeli na vrh in se na zahodni strani spustili po rovih, mimo kavern in skozi eno
kaverno do Prevale, kjer sta nas čakala kombija.
Celoten pohod je kljub vročini minil brez problemov. Na srečo je potekala tura pretežno v senci
gozda. Hitrost gibanja je bila nadpovprečna, saj so bili udeleženci kondicijsko odlično
pripravljeni. Poskrbel pa sem za dovolj počitka in predvsem za dovolj uživanja tekočin, ker je
bilo vroče.
Janez
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Prevala – skozi rove in predor - Sveta Gora – Prevala

Kombija sta pripeljala skupino na sedlo
Prevala, kjer smo pričeli našo pot, najprej
par sto metrov po cesti, ki pelje na Sveto
goro, nato pa smo se po Poti po rovih
vzpenjali po nekdanjih avstro-ogrskih rovih
in kavernah iz časov prve svetovne vojne.
Radovednost nam ni dal miru, zato smo v
dve kaverni tudi vstopili in si ju ogledali – z
baterijskimi svetilkami seveda, ki so bile
eno osnovnih potrebnih pomagal na
tokratnem izletu.

Strmo vzpenjajoči se rov, v večini že zasut, nas je popeljal nazaj ob cesto, na srečo v prijetnem
hladu sence mimo kavern, ki so se vrstile ena za drugo. Ene so še dosegljive za oglede, druge z
že skoraj povsem zasutimi vhodi. Že v gornjem delu poti, ko so udeleženci že mislili, da bodo
zdaj zdaj na vrhu, pride ena glavnih zanimivosti te poti. Oskrbovalni predor v dolžini 260
metrov, ki se prične na enem pobočju in konča na nasprotni strani hriba (od frontne črte v
zaledje). Temperatura v predoru je bila veliko nižja kot zunaj, a nam je prijeten hlad prijal, kajti
šlo je za enega najtoplejših dni letošnjega poletja.
Obvezne so bile baterijske svetilke, ker pa se
rov v prvem delu strmo vzpenja, je bila
potrebna povečana pazljivost. Strmina je
tolikšna, da je najprej napeta vrv za pomoč,
v zadnjem delu pa jeklenica, ki ob spolzkih
skalah pride prav za varno napredovanje.
Ko se je predor izravnal, smo se v razširitvi
predora ustavili in ponovno zbrali, nato pa
nadaljevali pot. V zadnji tretjini poti smo
videli še v steno vklesan bazen za vodo, nato
pa nam je počasi naraščajoča temperatura
kazala, da se bližamo izhodu.
Po izhodu iz rova smo se povzpeli na južni predvrh Svete gore, Frančiškov hrib, ter se po cesti
po grebenu napotili do cerkvenega kompleksa na Sveti gori.
Po daljšem počitku smo se po poti po zahodnem pobočju vrnili na sedlo Prevala, kjer smo se
vkrcali v kombija in odpeljali nazaj na Lokve.
Biba
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tabor – pod Školom po Poti za zidom in nazaj

Po zajtrku smo se počasi odpravili proti Školu, ki je bil naš cilj v nedeljo, vendar smo tokrat
odšli v drugo smer, po poti za zidom. Med potjo smo plezali po skalah, nabirali maline,
preskakovali podrta drevesa in še kaj bi se našlo. Na koncu gozdne poti pa smo se »utaborili« in
imeli malico ter počitek. Ker je bilo v senci hladno, smo počitek podaljšali. Proti taboru smo se
vračali po isti poti, saj je bila v prijetno hladni senci.
Rok
ČETRTEK, 23. JULIJ 2015
Vratca – Škabrijel – Prevala – skozi rove in predor - Sveta Gora – Prevala
Večer pred turo so udeleženci pripravili nahrbtnike. Zjutraj po zajtrku smo pregledali
opremljenost udeležencev in se nato z dvema kombijema odpeljali do Vratc. Tam smo takoj po
izkrcanju pričeli turo naravnost navzgor po ostankih strelskih rovov iz 1. sv. vojne. Po slabi uri
hoje s postankom za ureditev oblačil in pijačo smo prišli na vrh Škabrijela, kjer stoji razgledni
stolp. Od tu smo imeli lep razgled na zahodno stran proti morju in na vzhod proti Trnovski
planoti. Udeležencem pohoda sem na kratko opisal pomembnost Škabrijela v bojih v 1. sv. vojni,
saj je bila to zadnja obrambna točka Avstrijcev proti prodoru na Trnovsko planoto in v Vipavsko
dolino. Po počitku smo nadaljevali pot po grebenu mimo Kote 526, kjer so se konec avgusta
1917 bili srditi boji ob poskusu Italijanov, da bi se prebili na Trnovsko planoto. V bližini smo si
ogledali še spomenik, ki je posvečen tej bitki. Šli smo po vzhodni poti po rovih, mimo kavern in
skozi eno kaverno. Prišli smo do rova pod Sv. Goro, ki je dolg 260 m in se ves čas dviga.
Pripeljal nas je na vzhodno stran. Pot po rovu je bila kar zahtevna. Prižgati smo morali svetilke
in pokazati kar nekaj plezalnih veščin. Po izhodu iz rova smo se povzpeli na vrh in se ponovno
spustil po poti na zahodni strani do Prevale, kjer sta nas čakala kombija.
Celoten pohod je minil kljub vročini brez problemov. Na srečo je potekala tura pretežno v senci
gozda. Hitrost gibanja je bila dobra, saj so bili udeleženci kondicijsko dobro pripravljeni.
Poskrbel pa sem za dovolj počitka in predvsem za dovolj uživanja tekočin, ker je bilo vroče.
Janez
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Mala Lazna – Velika ledena jama v Paradani - Iztokova koča pod Golaki – Mali Golak –
Iztokova koča pod Golaki – Mala Lazna
S kombijem smo se pripeljali do Male Lazne do odcepa poti za Golake. Po cesti smo nadaljevali
do Velike ledene jame v Paradani, kjer smo se spustili do razgledišča nad samo jamo. Pred 11
leti, ko smo bili nazadnje tukaj na taboru, je bila jama še skoraj polna ledu, tokrat pa ga ni bilo
več videti. Nazoren prikaz podnebnih sprememb.

Sledilo je nadaljevanje hoje po cesti do sedla med Velikim Bukovcem in Smrekovim vrhom in
nato po južnih pobočjih Smrekovega vrha, dokler nismo prišli do parkirišča, od koder je bilo še 5
min do Iztokovega doma pod Golaki.
Po počitku smo se odpravili na vrh Malega Golaka, kjer smo imeli zaradi meglic omejen razgled.
Kljub temu smo videli velik del okoliškega hribovja, nam nepoznanega, zato smo s karto
odkrivali, kaj vidimo.
Na povratku smo se ponovno ustavili pri Iztokovi koči, kjer smo srečali 4. skupino in se ji za
nekaj časa pridružili pri počitku.

Sledil je še povratek do Male Lazne, od koder sta nas kombija pripeljala nazaj v tabor.
Biba
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tabor – Poldanovec – tabor
Naša ciljna točka tokrat ni bila preveč
oddaljena od tabora na Lokvah, zato smo pot
pod noge vzeli kar z mesta našega bivanja.
Obetal se je še en vroč dan, zato smo že v
pripravah veliko pozornosti namenili
ustrezni zaščiti pred soncem in okrepčilom.
Skupina je bila kljub uravnoteženo mešani
sestavi po spolu homogena. V preteklih
dneh so se med njimi že dodobra skovala
prijateljstva, prav tako so bili vsi dobro
fizično pripravljeni za sicer ne preveč
zahtevno turo.
Do Poldanovca smo sprva kar nekaj kilometrov hodili po zelo položni cesti, sledil je kratek, a
zelo strm vzpon na zelo izpostavljen vrh.
Na vrh smo prišli v dveh urah, pol ure hitreje, kot je bilo zapisano na označbi. Prav nihče ni imel
nobenih težav.
Na vrhu smo odrasli pazili na vsak korak naših mladih planincev, saj je na severno stran gora
praktično odsekana. Prepad je globok vsaj 500 metrov – grozljiv, a veličasten. Veličasten je bil
tudi razgled proti Julijcem. Nastalo je veliko fotografij.
Z gore se nam ni mudilo. Počitek z malico je trajal celo uro in tudi korak ob povratku je bil bolj
lenoben. Ampak v prijetnem kramljanju ter glasbenem dvoboju fantov in punc je pot minila, kot
bi mignil. Po dobrih petih urah smo bili znova v taboru. Otrokom se je tura zdela prijetna in ne
preveč zahtevna.
Peter

tabor – Škol – tabor

Iz planinskega tabora smo zavili na asfaltno cesto v smeri Doma na Lazni in ji sledili do zadnje
počitniške hišice na Lokvah. Za zadnjo hišo se je v levo odcepil širok kolovoz, kjer smo naleteli
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na informativno tablo in opazili prve markacije. Po krajšem vzponu po omenjenem kolovozu nas
je pot pripeljala na označeno razpotje, kjer smo nadaljevali ostro desno v smeri vrha Škol in
zaselka Lazna. Pot naprej se je prečno vzpela proti desni, nato na rahlo zavila levo in postala
povsem položna pri naslednjem razpotju. Na tem mestu smo zapustili pot, ki vodi na Lazno, in
nadaljevali levo v smeri Škola. Pot je postajala vse ožja, strmejša in čedalje bolj zaraščena s
koprivami. Po nekaj metrih položne poti po grebenu Škola in kratkem postanku smo nadaljevali
strmo proti vrhu, ki smo ga dosegli po dobrih petih minutah hoje. Na vrhu nas sicer ni pričakal
razgled, smo se pa lahko zadovoljili z malinami. Po kratkem počitku in malici je sledil povratek
proti taboru. V tabor smo se vrnili vsi zadovoljni in zdravi.
Katja
okoli Iztokove koča pod Golaki in Velika ledena jama v Paradani

Iz tabora smo se z dvema kombijema odpravili proti Iztokovi koči pod Golaki. Izhodiščno točko
smo imeli nekoliko nižje, kot je bilo načrtovano, zato je tudi pristop do koče trajal dlje časa. Po
prihodu na kočo smo naredili kratek počitek in malico. Med malico nas je zmotila naša druga
skupina, ki se je vračala z vrha. Na koči smo se odločili, da bo to naš cilj. A da ne bi prehitro
zaključili izleta, smo naredili še kratek obhod blizu koče ter na bližnji skalci splezali tri smeri.
Potem smo sestopili do parkirišča, kjer nas je čakal prevoz, ki nas je odpeljal še do Velike
ledene jame. Spustili smo se skoraj do vhoda in se čudili hladu, ki je vel iz nje. Ker se je močno
pooblačilo in se je bližala nevihta, smo se brž vrnili do kombija, tik preden se je ulil dež.
Rok
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PRISPEVKI UDELEŽENCEV
Orientacija
Začeli smo pri jedilnici, kjer smo od Bibe dobili vsa potrebna navodila za pot ter kompas in list z
obrazcem. Že na začetku poti smo se narobe orientirali ter ubrali napačno pot.. Na srečo smo to
kmalu ugotovili in odšli po po pravi poti naprej. Na prvi postaji smo uspešno odgovorili na
vprašanje o planincih. Pot smo nadaljevali po cesti, kjer nas je čakala zdravnica in nas zaslišala o
prvi pomoči. Večino poti smo poskušali ujeti Bibin tempo, saj so nam na koncu odšteli točke, če
smo bili prehitri ali prepočasni od zastavljenega časa.
Najbolj smo se sekirali, ker nismo mogli
ugotoviti barve Ecijevega motorja. Tudi
naslednja postaja je bila porazna, saj smo na
vprašanje: Koliko devetk je v številih od 0100? odgovorili 11, pravilen odgovor pa je
20. Na naslednji postaji smo dobili
vprašanje, povezano z vodnikovo delavnico
in nanj pravilno odgovorili. Najbolj pa nam
je bila všeč zadnja točka, kjer nam ni bilo
treba odgovoriti na nobeno vprašanje, saj je
štelo le to, da si preluknjal list na označenem
mestu.
Najvažnejše pa je, da smo se varno in zadovoljno vrnili v tabor.
sobota1
Sreda, 22.7. 2015
Ob sedmih so se zaslišali zvonovi. To je pomenilo konec spanja za nas.
Tokrat smo nekako hitreje vstali, saj nas ni čakal pohod na kakšen vrh, temveč prav poseben dan.
Zajtrk nam je dal dodatno energijo. Odhajamo na bazen v Novo Gorico! Razdelili smo si majice
ter pred odhodom na avtobus posneli še skupinsko fotografijo. Na bazenu smo brž odvrgli
brisače in se pognali v vodo. Bilo je peklensko vroče in le v vodi se je dalo vzdržati. Ob enih
smo namesto kosila dobili pice, ob treh pa je bil čas za odhod z bazena. Še skok v trgovino, ki
smo jo v odmaknjenih Lokvah že pošteno pogrešali. Založeni s sladkarijami smo se z avtobusom
vrnili v tabor.
nedelja (Nika in Manja)
Na športnem dnevu
Med vsemi dnevi na taboru je bil zame
najboljši športni dan. Doživeli smo
adrenalinski spust po vrvi, streljali smo z
lokom, se spoprijeli z zabavnim poligonom
in se peljali s policijskim džipom. Najbrž je
bila vožnja z džipom z našimi specialci
vsem najbolj všeč. Lepo se je bilo potem
zbrati pri tabornem ognju in skupaj doživeti
večer.
Aljaž Zavasnik
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POHODI, POHODI …
Torkov izlet
V torek se je naša skupina odpravila na sedemurni pohod na Škabrijel. Čeprav je bilo zelo vroče,
smo na srečo skoraj ves čas hodili po senci. Ko smo prišli do ceste, smo v daljavi zagledali
cerkev na Sveti gori. Najzanimivejši del poti je vodil skozi 260 metrov dolg rov iz 1. svetovne
vojne. Brez vrvi bi si menda vsi polomili noge. Na vrhu smo imeli najboljšo malico doslej. Toda
tam sem doživel tudi grozen trenutek, ko se mi je ptič polulal na kapo. Čakal nas je še spust do
izhodišča, kjer sta nas že čakala kombija. Yay!
Sebastian Fideršek

Za zidom
Naš prvi pohod je bil po poti za zidom. Pot
sicer ni bila preveč strma in naporna, je pa
bila dolga. Na deblih sredi jase smo imeli
počitek in malico. Eden od fantov se je na
poti nazaj poškodoval, ko je s kolenom
udaril ob kamen. V spremstvu vodnika se je
spustil do ceste, tam pa je prišel ponj kombi.
Na srečo se je kasneje izkazalo, da se je le
močno udaril. Mi pa smo rabili še več kot
uro, da smo naokrog prišli v tabor. Po
dobrem kosilu smo imeli športno popoldne,
po večerji pa smo zakurili taborni ogenj.
Lepo je bilo.
nedelja, Aljaž

Ledena jama v Paradani, Smrekova Draga, Golaki
Prva skupina je najprej vstala, saj smo se ob
sedmih že odpravili na pot. Začeli smo na
cesti, ki se je grozno vlekla. Še dobro, da je
čez čas vendarle zavila proti Ledeni jami v
Paradani. Jama upravičeno nosi tako ime, v
preteklosti so namreč zaradi njene lege in
nizkih temperatur v njej hranili led.
Domačini so ga prodajali v Trst, nekoč celo
v Egipt.V jami je skoraj celo leto nič stopinj.
Po dveh urah hoje smo prišli do Smrekove drage. To je velika kraška globel. Čakal nas je še
vzpon na Golake. Veliki in Srednji Golak sta enako velika, Mali Golak pa je najvišji.
Ime so mu dali zato, ker je najdlje in so ga videli najmanjšega. Zanimivo.
Pri Iztokovi koči pod Golaki smo celo uro počivali. Potem pa le še spust in s kombijem v tabor!
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Na Čaven
Torkovo jutro se je začelo z odličnim zajtrkom. Potem pa priprava opreme in hajd na kombi.
Naša 2. skupina naj bi tokrat zlezla na Čaven. Pot na začetku ni bila težka, toda zavedali smo se,
da nas kasneje čaka zelo strma pot. Vodila naj bi nas po najbolj strmi tekaški progi na svetu. Na
njej potekajo številna tekmovanja. Komaj sem čakal, da pridemo do nje. Pred vzponom smo se
napili vode, saj je že postajalo vroče. Po progi sem šel presenetljivo hitro in se sploh nisem
namučil. Z vrha smo se spustili do koče, kjer smo si lahko kupili pijačo. Tu smo tudi pomalicali.
Po počitku smo se odpravili še na bližnji, 25 minut oddaljeni Kucelj. Z njega je bil krasen
razgled. Na srečo je ves čas pihal veter in blažil vročino.

Čakal nas je še spust po drugi strani v dolino. Na cesti smo se vsi razveselili kombija, ki nas je
pobral in odpeljal v tabor.
S.F.
Na Poldanovec
Zadnji izlet naše skupine je bil na Poldanovec. Prvih nekaj ur smo hodili po cesti. Z Ano sva se
cel pohod pogovarjali o solo petju.. Na drevesih sem videla neke številke, za katere še zdaj ne
vem, kaj pomenijo. Pot se je za kakšnih 15 minut hoje strmo dvignila in že smo bili na vrhu. Od
tam smo imeli čudovit razgled, spodaj pa prepad… Počitek in malica sta se res prilegla. Nekateri
so celo zaspali. Čez kakšno uro pa je bilo treba nazaj proti taboru.
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V torek zjutraj smo vstali že ob petih. Najedel sem se čokoladnih kroglic in mleka za zajtrk, da
bi zdržal naporen dan. Obljubili so nam dolg pohod. Do izhodišča smo se pripeljali s kombijem.
Potem pa pot pod noge. Vročina je naraščala, vode smo imeli vse manj. Zdelo se mi je, da
hodimo že deset ur. Na cilju smo razočarani naleteli na zaprto kočo. Po malici in počitku pa je
bilo treba še navzdol. Na srečo nas je na izhodišču že čakal kombi. Bil sem tako utrujen, da sem
moral leči. To je bil najbolj mučen dan v mojem življenju.
Janez Kitak

Na Sabotin in Korado
Janez, pozabil si napisati, katera skupina je šla v torek tako zgodaj na pot in kam smo se
povzpeli. Po štiridesetih minutah vožnje smo iz kombijev izstopili na parkirišču pri Solkanskem
mostu. Poslovili smo se od voznikov Dušana in Markota ter se čez Solkanski most odpravili na
drugo stran Soče. Kakšnih 15 minut smo hodili po kolesarski poti, potem pa zavili na zavarovano
gozdno pot. Tu pa se je začelo! Dolgo uro smo se strmo vzpenjali po kamniti poti. Tik pod
vrhom smo v steni zagledali velike jame, ki so ostale iz 1. svetovne vojne. Še malo, pa smo bili
na vrhu Sabotina, našega prvega cilja. Kratek počitek, malica, potem pa po grebenu naprej proti
Vrhovlju. Sonce je žgalo, vročina naraščala, mi pa smo ves čas spodaj gledali Sočo in sanjali,
kako bi se vrgli vanjo! Pot se je nato spustila in znova strmo dvignila proti našemu drugemu
cilju, Koradi. Na vrh smo prišli že skoraj brez vode in tako utrujeni, da smo kar uro in pol
počivali. Samo še spust v Plave, tam pa nas bo čakal kombi.
Med potjo navzdol smo na srečo našli izvir hladne pitne vode. Dooobra!
Po desetih urah smo utrujeni in že malce obupani srečno končali ta najdaljši pohod.
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NAJBOLJ VŠEČ MI JE BILO…
V tabor na Lokvah smo prišli v soboto, 18. julija enkrat sredi dneva. Najprej so nas razdelili po
šotorih, pripravili smo si ležišča, potem pa odšli na kosilo.

Ob štirih so nas vodniki odpeljali na kratek pohod na bližnji Črni vrh. Tam nam je vodnik Biba
pokazal razgled in nam povedal marsikaj zanimivega iz 1. svetovne vojne, saj so hude bitke
divjale prav v teh krajih. Zelo je bilo zanimivo.
Ker nas ta sprehod ni utrudil, smo se v taboru do večerje še podili po igrišču.
Lepo je bilo ob tabornem ognju, kjer smo imeli spoznavni večer.
Zame je bil to najboljši prvi dan v taboru doslej.
(petek)

Moj najljubši dan v celem tednu je bila sreda, ko smo odšli na kopanje v bazen v Novo Gorico.
Nakopali smo se, jedli pico, igrali poker! Super je bilo!
Janez Kitak
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V ponedeljek nismo šli na pohode. Tabor ni bil v senci in vročina je bila huda. Zato sta se naša
vodnika Peter in Aljoša domislila, kako bi se lahko ohladili. Po tleh sta razgrnila plastično
folijo.V velika vedra smo nalili vodo in vanje dali skodelice. Razdelili smo se na ekipe. Ena je
bila pri vedrih z vodo, druga pa se je nekaj metrov stran posedla na folijo. Začeli smo se polivati
s skodelicami vode. Kakšen užitek je bilo zadeti vodnika! Kaj zato, če smo bili premočeni do
kože, ohladili pa smo se le! Tako se že dolgo nismo zabavali.

Zanimive so bile športne igre, ki so jih pripravili vodniki. Naša skupina je najprej tekmovala v
zabavni štafeti, potem smo delali vozle in se jih učili razvozlavati z eno roko, nato je bilo na vrsti
likovno ustvarjanje. Izdelovali smo maske in škatlice ter risali podobe iz tabora. Naša naslednja
postaja je bil spust po vrvi, ki je bila napeta precej nad tlemi. Kasneje nam je vodnik in policist
Rok pokazal opremo policista, njegov kolega pa nas je odpeljal z džipom čez drn in strn. Super
je bilo! Ostalo nam je samo še streljanje z lokom, kjer smo bili najboljši, čeprav smo si prvo
mesto delili z ekipo nedelja.
(sreda)
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Ob tabornem ognju se vedno znova
veselimo večera, ko so na vrsti planinske
poroke. Vsako leto nas obišče stari planinec
Planik, ki že dolgo opravlja vlogo matičarja.
Letos je prišel v spremstvu Marjetice in
pomočnice Suzi. Tokrat so se poročili trije
pari, ki so si obljubili zvestobo do
naslednjega tabora. Dobili so gumijaste
prstane, tortico in poseben ljubezenski
napitek.
Vsi komaj čakajo naslednje leto.
(petek)
Skoraj vsi otroci v taboru imamo najraje prosti čas, ki ga večino preživimo v šotorih. Letos so
rekord v nepospravljenosti šotora podrle Lene riti, ki so kar trikrat zapored dobile oceno 0 točk.
Vsi smo na pohodih najbolj pogrešali hlad, saj je vročina neznosno pritiskala. Želeli bi si tudi
udobne šotore, kjer bi lahko brezdelno poležavali, igrali karte, si pravili vice in se do mrtvega
napokali sladkarij.
(petek)
V našem planinskem taboru vedno najboljše
jemo. Imamo imenitno kuharico Marto, ki
vedno kuha same dobre jedi. Celo s
sladicami nas pocrklja, da o dobrih juhah ne
govorim.
Največja gneča je vsakič pri palačinkah.
Takrat sploh ne moremo več govoriti o
koloni pred jedilnico, temveč bolj o krogu.
Da ne bi bil kdo prikrajšan, nam za vsako
palačinko narišejo črtico na roko, saj smo
vsi veliki sladkosnedi.
Z nami je tudi Breda, ki ji vedno lahko
zaupaš kakršno koli težavo, vedno ti jo bo
pomagala rešiti. Pa še pri vseh družabnih
večerih sodeluje.
Da se počutimo varne, kadar imamo kakšno zdravstveno težavo, poskrbi zdravnica Alenka, ki bi
nam znala pomagati z zaprtimi očmi.
In seveda so tu vsi naši nepogrešljivi vodniki, brez katerih ne bi mogli varno in zanesljivo
osvajati vrhov. Vsi odrasli v našem taboru znajo poskrbeti, da se mladi planinci počutimo dobro,
čeprav smo od doma.
Živa Kramberger
Ni lahko organizirati tabor, v katerem je bilo letos skoraj 70 otrok in še okrog dvajset vodnikov
in drugega osebja.
Vsako leto lahko pride v tabor vsak, ki ima rad hribe in bi se rad sprostil v gorah. Fino je, da se
tu lahko odklopimo od elektronike, se veliko hecamo in predvsem en teden bivamo v naravi.
Kdor je bil v taboru že večkrat, ve, da imamo tradicionalne dogodke - taborni ogenj, planinski
krst, planinske poroke… Lepo je vsak večer sesti ob taborni ogenj in celo zapeti. Letos se mi je
zdelo, da je tabor zajela prava vojska majhnih otrok.
A tako kot je to uspelo nam, bodo tudi oni zrasli v velike planince.
Na koncu tedna se vsak veseli drugega leta, ko bomo spet prišli v tabor.
Če bi se kdo rad pridružil, ga takoj sprejmemo v našo planinsko družino.
Živa Kramberger
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PA ŠE MALO VIŠINSKE »POEZIJE«…
Pesem planincev

Planinci radi pojemo,
Lokve nas združujejo.
Avtobus nas je do sem pripeljal,
Na pohode pa nas vodnik je gnal.
Imamo se kljub temu lepo,
Na taboru uživamo.
Cikloni nagajajo nam
In skriti se nimamo kam.
sobota1

Planinski teden v pesmi

SOBOTA
Navdušeni smo se v tabor pripeljali,
pričakovanj polni spalne vreče si postlali.
Po kosilu so nas v skupine razdelili,
se skorajšnjih pohodov veselili.

NEDELJA
Zjutraj zgodaj smo vstali,
veseli na pohode se podali.
Vročina ni usmiljenja poznala,
vse nas je močno ožgala.

PONEDELJEK:
Danes pa igre smo imeli,
veliko različnih stvari smo počeli.
Prostega časa imeli smo veliko,
streljanje z lokom pa opravili z odliko.
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TOREK:
Spet pohodi so bili na vrsti,
žuljev polni bili so naši prsti.
Popoldne po igrišču smo noreli,
za večerjo palačinke smo imeli.

SREDA:
Čakala nas je osvežitev,
najboljša res planinska je sprostitev.
Uživali v hladnem smo bazenu,
no, lahko to rečem vsaj v svojem imenu.

ČETRTEK:
Pred nami le še zadnji vzpon je bil,
Biba nas svoj tempo vztrajno je učil.
Za večerjo spet smo se najedli,
hamburgerje vse do zadnjega pojedli.

PETEK:
Danes orientacijo imamo,
prvega mesta nikomur ne predamo.
Upamo na dober rezultat
in da nas ne piči kak obad.

SOBOTA:
Jutri se domov podamo,
na tabor lepe spomine imamo.
A čeprav zabavno je bilo,
že komaj čakamo civilizacijo.

nedelja, Jaka Križnik
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Že ko smo prišli, smo vedeli,
kam pes taco moli.
V šotore smo se namestili
in jih hitro nasmetili.

Že večerja zadiši
in spet se gnetemo v vrsti vsi.
Nabiti z energijo in siti
dolgo nočemo v posteljo oditi.

Kmalu zadišalo je kosilo
in vsem se nam je jest mudilo.
Siti in zaspani
zadremali smo kot zaklani.

Kako težko nas zjutraj je zbuditi!

nedelja, Manja

Balada o krtu
Krt, globoko v zemlji potuhnjen,
je bil pustolovec in malo prismuknjen.
Je rove kopal vse od Alp do Lisbone,
rad je pil vino in lizal bombone.
Nekoč ga pogum na površje prinese,
tam pa ga veter skoraj odnese.
Da pa svetloba ga ne bi zažgala,
si hitro je kupil sončna očala.
Krt po površju vesel pohajkuje,
vasi obiskuje, si mesta ogleduje.
Nekoč pa v ribniku vidi tri ribe,
te mu svetujejo:«Pojdi v hribe!«
Krt je našel deželo ob morju,
kjer že z obale zreš gore na obzorju.
Pa se odloči:«Ta dežela je zame!
Gore slovenske zdaj krt zavzame!«
Zdaj krt naš osvaja vse možne višine,
z vrhov ponosno gleda v globine.
Če srečate v kakšni ga koči na kavi,
vedite le:« Ta krt alpinist je pravi!«
Ana Logar
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Od švica čisto slani
Letos v taboru divjamo,
nobene tekme ne predamo.
Švicamo tako kot lani,
smo od švica čisto slani.

Kadar smo nemirno spali
in še malo nasvinjali,
so šotori razmetani,
mi pa od švica čisto slani.

Ko smo v hrib se napotili
in preveč smo vode spili,
smo bili vsi poscani
in od švica čisto slani.

Ko domov smo se peljali,
nismo nič obžalovali,
pa čeprav smo bli zgarani
in od švica čisto slani.

Če na glavo smo skočili
in si noge polomili,
smo bili poškodovani
in od švica čisto slani.

Ana Logar

Lokve song
Smo se v Lokve napotili,
se tam za en teden naselili.
Si tabor smo ustvarili,
vse dni vestno ga pospravljali.

V ponedeljek smo se dolgo vozle učili,
a na koncu smo z enim prstom bič naredili.
Tudi z lokom smo streljali
in v tarčo vztrajno ciljali.

Podnevi po hribih hodili
in tam od žeje umirali,
zvečer pa drva nabrali
jih v tabornem ognju zažgali.

Ko z vodo ciljali smo naše vodje,
nam to povzročalo je res ugodje!
Še zadnji dan, že čaka nas slovo,
zdaj s težkim srcem vsi domov gremo.

Tudi planinske poroke so se zgodile,
saj prav noben tabor brez njih ne mine.
Hrana je res odlična bila,
ker nam je moja mami kuhala, ha,ha.

Urška Matko
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»Petkova« himna
Da v Lokve smo prišli,
zares veseli smo vsi.
Vsakič naredimo plan,
kakšen bo naslednji dan.

Kuharca se kar poti,
cel dan v vročih loncih ždi.
Komarji so nam pili kri,
ko pri ognju smo bili.

Po vročini hodimo,
včasih celo uživamo,
ko na vrh prilezemo,
skoraj dobimo sončarco.

(petek)

V taboru res se super imamo,
zunaj smo ves čas, odbojko igramo.
Ob tabornem ognju zabavamo se,
ob krstu, poroki-vseeno nam je.

Ko na pohodih smo žulje dobili,
so nekateri vse upe izgubili,
da šli bi s prijatli na turo veseli
in se na nov vrh še jutri povzpeli.

Ko sonce zaide in se ohladi,
v šotor gre vsak, tam sladko zaspi.

V hribih je lepo,
čeprav veliko hodimo.
Drug za drugim gremo
in v dolino zremo.

Daleč smo tokrat se v tabor peljali,
a takoj smo lepoto Lokev zaznali.
Bili smo res polni pričakovanj,
če se uresničlo bo kaj iz naših sanj.

Osvojili dosti smo višin,
se mukoma povzpeli iz nižin.
A v hribih vedno je lepo,
saj zraven se zabavamo.
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Mit o Sizifu
(…ali kako vplivata višina in vročina na doslej skrito pesniško žilico dveh najstnikov moškega
spola…)
Ko odšla sva na pohod,
kamen sem vzel na pot.
Bil težak je kakor vrag
ne vem, če to bi zmogel vsak.
Ker nam je vode zmanjkovalo,
vse društvo je vodnjak iskalo.
A brž pogruntali smo le,
da Biba iz nas norčuje se.
Vode ni bilo nikjer,
a vsaj šli smo v pravo smer.
Hitro smo vsi hodili,
da bi vode se napili.
Ker Eci vrv je pozabil,
sem noge skoraj si obrabil.
Noben me hotel ni nositi,
sem moral sam do vrha priti.
Kdaj bo konec te poti,
od žeje se nam že vrti.
Ko nas Črt je take videl,
za Sizife je vse krstil.

Filip Turk in Matija Kreča
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VTISI IZ TABORA…
Ob prihodu v tabor so nas lepo sprejeli planinci iz PD Zabukovica in PD Polzela. Pripravili so
nam tudi kosilo. V močnem soncu smo morali v šotore nameščati lesene palete, nanje nanositi
pene, potem pa smo namestili nanje svoje spalne vreče in zložili prtljago ob ležišče. Popoldan je
minil v krajšem sprehodu na Črni vrh, povedali so nam vsa pravila, ki v taboru veljajo, potem pa
smo do večera uživali v prostem času.
Petra Žohar

Letos sem bil prvič v taboru. Zelo sem bil vznemirjen, kaj me čaka. Ob prihodu smo nestrpno
čakali, da nam dodelijo šotor. Ko smo si vse uredili, smo lahko šli na kosilo. Ker je rahlo pihalo,
smo vročino lažje prenašali.
Zdi se mi, da se je prvi dan zelo hitro končal. Po odlični večerji in spoznavnem večeru ob ognju
smo šli spat. Zdelo se mi je, da je spalna vreča mokra od vlage. Zvečer se namreč na Lokvah
močno shladi. Zaradi vetra se je šotor malo tresel. Malce čudno sem se počutil, potem pa me je
kmalu premagal spanec.
D.
Danes je bila na vrsti orientacija. Tekmovala sem v ekipi sreda, razdelili smo se namreč po
dnevih dežurstva. Začeli smo zelo počasi in premišljeno. Prišli smo do prve točke, druge,
tretje….in tako vse do cilja v taboru. Naš čas je bil 1ura in 31 minut. Nestrpno smo čakali na
rezultate.
(sreda)
V taboru ohranjamo red tudi z ocenjevanjem šotorov. Prvi dan smo punce premagale mlajše
fante le za eno točko. Jupi!
(sreda)
Vsak večer gremo k tabornemu ognju.Včasih moramo tudi deklice nabirati drva. Ob ognju je
vedno lepo. Zadnje večere veliko pojemo, se igramo, na izviren način so se predstavili vsi šotori,
krstili smo vse, ki so prvič v taboru, tudi planinsko poroko smo imeli.
Kar hudo mi bo, ko bo treba domov. Vedno je na žalost vsega lepega konec.
(sreda)
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UGANKE
Pokaže nam pot,
če jo človek pozabi.
Vedno je tam
ta čudežni krogec,
na drevesu tiči
in nikamor ne zbeži.
(ajicakram)

Brez nje ne moremo,
kraljica je sveta,
če ne bi je bilo,
življenje bi prešlo…
(adov)

Vsak večer novo piramido postavi,
da ga Biba ne zadavi.
Skrbi, da vsem je toplo in lepo,
povejte, kdo neki je to!
(tivS)

avtorji: skupina petek
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Kje planinci spijo v času tabora?
2. Kdo hodi v gore/hribe?
3. Prevozno sredstvo, ki ga uporabljamo v taboru?
4. Pripomoček za orientacijo?
5. Kaj smo nabirali vsak dan pred ognjem?
6. Ka dosežemo, ko pridemo na vrh)
7. Planinska _ _ _?
8. Planinska oznaka na poti)
9. Na čem smo se učili vozle?
10. Ob čem je potekal družabni večer?

(rotoš)
(icninalp)
(ibmok)
(sapmok)
(avrd)
(jlic)
(top)
(ajicakram)
(ivrv)
(jnego)

Kaj dobimo v obrobljenem stolpcu?

(evkoLrobaT)
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GLASBENI VODNIK PO TABORU IN GORAH

V taboru in na pohodih je vedno lepo, ampak zmeraj se da polepšati čisto vsako še tako krasno
situacijo. Po moje to najbolj uspe glasbi. Res pa je , da vsaka pesem ni primerna v vsakih
okoliščinah. Ker sem strastna glasbenica, sem se odločila napisati GLASBENI VODNIK PO
TABORU IN GORAH.
Sama nisem ljubiteljica slovenske glasbe, zato si bom pomagala z zvrstjo, ki jo imam najraje in
vam jo predstavila: angleške muzikale.
1. Ko hodimo v hrib in bi nam malo spodbude še kako prišlo prav, predlagam pesem »Following
The Leader« iz Petra Pana. Pesem je preprosta, polovica vsega besedila je samo«Ti dam, ti di…«
Njen ritem bo spodbudil utrujene pohodnike z veselo, preprosto melodijo.
2. Proti Sveti gori smo se sprehajali po rovih. Tudi tam pesem ni odveč. Priporočam pesem »The
Phantom of the Opera« iz muzikala Fantom iz opere. Pesem bo po rovih in bunkerjih grozljivo
odmevala in če ne bo prestrašila kakšnega mlajšega planinca, je nadvse primerna, da bi jo peli ob
spremljavi odmevanja korakov in kapljanja vode.
3. Na vrhu gore, kjer lahko z velikih višin opazujemo mirno dolino, vdihujemo svež gorski zrak
in občudujemo snežno bele planike, je ni primernejše pesmi od »Edelweiss« iz muzikala Moje
pesmi, moje sanje. Planike (kar edelweiss pomeni) so sicer lepe, zaščitene rože, a sem jih prvi
dan počitnic našla v vrtnariji in jih seveda kupila.
4. Tuširati se je treba. Nihče ne mara umazancev. Tudi v hribih in v taboru ne. Pesem lahko
vsako tuširanje še kako popestri. Torej, za tiste, ki pod tušem radi pojete, predlagam pesem
»Under the Sea« iz Disneyeve Male morske deklice. Vesela, poskočna pesem o lepotah morja, v
katero se zlahka vživimo, ko nas zaliva voda.
5. Tuširanje je potrebno, pranje posode v taboru pa je obvezno. Tudi zoprno pomivanje na dan,
ko smo dežurni, lahko spremenimo v prav zabavno in veselo opravilo s pesmijo »Whistle while
you work« iz Disneyevega prvega animiranega filma Sneguljčica. Pesem ima preprosto besedilo
z mrmranjem in žvižganjem.
6. Vedno se pojavi priložnost za upor in protest. Tudi v taboru. Npr. takrat, ko smo si zaslužili
boljšo oceno šotora, kot smo jo dobili; kadar smo cel dan pridno pomivali posodo, drugi dežurni
pa so samo splakovali kozarčke za sok. Takrat se je treba postaviti pred šotor vodnikov, dvigniti
protestne plakate in zapeti »Do you hear the people sing« iz muzikala Les Miserables
(Nesrečniki), pesem, ki so jo peli francoski študentje z revolucionarnimi idejami o republiki v
času, ko je Franciji vladal kralj. Precej primerna pesem, mar ne?
Morda sem res zavedna Slovenka, a žal nisem oboževalka slovenske glasbe. Upam, da sem za
muzikal navdušila tudi vas. Če pa mi ni uspelo, bom tudi to spoštovala.
Ana Logar
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TEKMA V PLANINSKI ORIENTACIJI

Na Lokvah nam je bilo letos vreme
naklonjeno in smo lahko planinsko
orientacijo izvedli po planu – v petek. V
planinski orientaciji so se pomerile ekipe
dežurnih (brez članov vodstva in brez
najmlajših). Del orientacije so bila literarna
in likovna dela, ki so ekipi prinesla dodatne
točke in zaradi velike izenačenosti na progi
tudi dokončno odločile razpored.

Zaradi velikega starostnega razpona članov ekipe je bilo tekmovanje malce prilagojeno.
Postavljalec proge je s svojo hojo izmeril idealen čas na progi. Negativne točke za čas so bile
določene za vsako minuto prekoračitve idealnega časa, prav tako pa tudi za prehiter prihod v cilj.
Ekipe seveda niso vedele, kakšen je idealen čas (ki je bil 100 minut) – edini podatek je bil, da
morajo na progi uporabiti normalno planinsko hojo. Ostala pravila pa so bila enaka kot na
»normalnih« planinskih orientacijskih tekmovanjih. Na progi so morali najti 8 kontrolnih točk,
vse kontrolne točke so bile »žive« točke in na vseh, razen eni, so ekipe dodatno reševale
praktične naloge (prva pomoč, vozli, matematične naloge, uganka, sestavljanka, …). Na koncu
so točke najdenih kontrolnih točk, rešenih nalog, dodatne točke za likovno/literarna dela in
negativne točke za čas določile zmagovalce. In nihče se ni izgubil.
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Rezultati:

Ekipa in člani
PETEK –
BANDA MRAVLJINČARJEV:
Evelina Turk, Svit Podpečan, Miha
Baudek,
Vanesa
Marovt,
Živa
Kramberger, Manca Kralj, Vid Vozelj
SREDA - SIMPSONI:
Janez Kitak, Petra Žohar, Zarja Sagadin,
Kaja Planinšek, Sebastijan Fideršek,
Valeri Kamburov, Anja Luskar
PONEDELJEK – NEBEŠKI KOZLI;
Zala Vozelj, Ana Logar, Tan Planinšek,
Matic Šip, Jakob Ašenberger, Gašper
Jesenk
ČETRTEK - CUNAMI:
Urška Matko, Neža Podpečan Toplak,
Luka Herman, Luka Malis, Jonas Kainz,
Luka Štravs Mičić
NEDELJA - LUKNJAČI:
Luka Čeh Brežnik, Jaka Križnik, Nika
Hlupič, Jaka Jeram, Aljaž Zavasnik,
Manja Kavčič, Neža Ašenberger, Jurij
Kralj
TOREK – TOREK JE TOREK:
Marko Kitak, Nežka Zupanc, Jure Flis,
Jaša Sagadin, Nejc Rozman
SOBOTA 1 - AMATERJI:
Lucija Omladič, Juš Ašenberger, Jakob
Miglič, Alen Luskar, Lan Podpečan,
Gabrijela Grobelnik, Alja Pečnik, Brina
Kodrun
SOBOTA 2 – TVOJA MAMA:
Filip Turk, Katarina Klara Rehar, Lana
Ašenberger, Svit Jesenk, Lovro Čeh
Brežnik, Tija Pfeifer, Matija Kreča,
Jakob Flis

Čas
(min)

Točke za
najdene
KT (50
vsaka

Točke za
rešene
praktične
naloge

Točke za
likovno
pisne
naloge

Točke
za čas

Skupno
točk

94

400

140

19

-6

553

1.

91

400

140

18

-9

549

2.

93

400

120

11

-7

524

3.

92

400

120

10,5

-8

522,5

4.

98

400

100

9

-2

507

5.

102

400

100

4,5

-2

502,5

6.

94

400

100

7,5

-6

501,5

7.

93

400

100

8,5

-7

501,5

7.
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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 LOKVE 2015:

Mladinska komisija PZS – Fundacija za šport Republike Slovenije
Mestna skupnost Žalec
Planinsko društvo Galicija
Žito d.d., PC Gorenjka Lesce
Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Žalec
Pekarna Roter, Vanek Roter s.p.
Pekarna Postojna, PE Savinjski kruhek
Sadjarstvo Mirosan d.o.o.
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Mlekarna Celeia d.o.o.
Karitas Petrovče
Mesarstvo Čas
Uroš Dolinšek s.p.
Sadex d.o.o.

