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TABOR ČEZSOČA 2019 

 

 
 

36. tabor mladih planincev smo imeli prvič v Čezsoči. Postavljen je bil blizu Soče, na travniku, 

kjer je bilo nekdaj vojaško strelišče, slab kilometer od naselja. 

 

Tudi letos se je ponavljala stara zgodba s šotori. Z veliko prizadevnostjo mnogih vpletenih so bili 

šotori dokončno potrjeni šele dva dni pred pričetkom postavljanja tabora. 

 

Naval na vpis je bil ponovno velik. Klice, ali je možna »rezervacija« mest, smo dobivali že 

jeseni. Dan po tem, ko je bil razpis uradno objavljen, smo presegli dogovorjeno in načrtovano 

število prijavljenih. Znova smo dosegli številko iz prejšnjih dveh let – udeležencev je bilo  čez  

80. To je tudi največ, kar je v postavitvi tabora  sploh možno. 

 

Lanska prizadevna ekipa je v večini 

ponovno priskočila na pomoč. Nekaj 

odsotnih je bilo hitro nadomeščenih. V 

vodstvo smo vključili tudi nekaj mladih, ki 

so bili še lansko leto udeleženci. Tako smo 

kljub velikemu številu prijavljenih lahko 

normalno izvedli tabor. 

                                                                                              

V letošnjem biltenu si boste lahko prebrali 

in ogledali, kaj vse se je na našem taboru 

dogajalo. Prejšnja leta smo se lahko hvalili, 

kako nam vreme dobro služi. Vse lepo se 

enkrat konča in  letos nam je vreme kar 

ponagajalo in krojilo program. A tabor je bil 

kljub »nagajanju« od zgoraj uspešen. Sicer 

nismo uspeli prehoditi vsega, kar smo 

načrtovali, ampak nekaj lahko ostane še  za 

kdaj drugič. 

 

 

 

Še kdaj bi se želeli vrniti v Čezsočo, kajti taborni prostor je bil preprosto »super«. Blizu Soče, za 

nabavo so bile kratke poti in tudi za izlete ni bilo predaleč. Čeprav smo taborili na vrhuncu 

turistične sezone in je Bovec z okolico pokal po šivih od »navala« turistov, je bil naš tabor 

čudovito osamljen, samo tu pa tam se je pripeljal mimo kak kolesar. 

 

Preberite si naš Rukzak, na naših spletnih straneh si oglejte slike in ugotovili boste, kaj vse se je 

na taboru dodajalo. 

 

Za uspešno izveden planinski tabor gre zahvala vsem članom vodstva in udeležencem, kajti vsak 

je po svoje prispeval, da smo se imeli lepo. In upamo. da bo tako še velikokrat! 

 

P.S.: Drugo leto taborimo v 6. izmeni od 1. do 8. avgusta 2020 na Dovjem, na nam dobro 

znanem tabornem prostoru, da si boste lahko rezervirali dopust. 

 

                   Biba 

 

  



RUKZAK 2019 - ČEZSOČA 

Stran 3 od 42 

VODSTVO TABORA ČEZSOČA 2019 
 

Ime in priimek  Zadolžitve v programu 

Matjaž Žohar - Biba vodnik PZS (A,B, D) vodja tabora 

Janez Podpečan vodnik PZS (A,B) tehnični vodja tabora 

Rok Balažič vodnik PZS (A,D) izleti, delavnice z otroki 

Lucija Bratina Pešec vodnica PZS (A) izleti 

Lovro Čeh Brežnik  animator 

Nina Fajfar  delo z otroki 

Viktor Furman vodnik PZS (A, B) izleti 

Boštjan Ivančič vodnik PZS (A) izleti, igre, šport 

Ksenija Kavčič medicinska sestra      zdravniška oskrba 

Peter Kavčič vodnik PZS (A), športni pedagog izleti, športne igre 

Alenka Kobal  dr. medicine     zdravniška oskrba 

Vera Kobal Komperšak   učiteljica    delo z otroki 

Vasja Kolšek vodnik PZS (A) izleti 

Sandi Križnik vodnik PZS (A) izleti 

Ana Logar  animatorka 

Marta Matko       kuharica 

Lea Meh  pomoč v kuhinji 

Tina Mlinarič  delo z otroki 

Matic Pečovnik vodnik PZS (A,B) izleti, igre 

Aleksander Pešec  tehnična pomoč 

Manja Petrovec vzgojiteljica pedagoško delo 

Irena Potočnik vodnica PZS (A) izleti, delo z otroki 

Jožef Potočnik vodnik PZS (A,B) izleti 

Vlado Rojnik markacist PZS nabava, prevozi 

Katja Semprimožnik dr. medicine zdravniška oskrba 

Piroška Sorger  pomoč v kuhinji 

Nika Šenica  animatorka 

Aljoša Šip športni pedagog športne igre 

Breda Šip  učiteljica     pedagoško delo 

Domen Šip  animator 

Pavel Vavkman vodnik PZS (A) izleti, igre, šport 

Karmen Zupanc učiteljica pedagoško delo 

Miran Žohar vodnik PZS (A) izleti 

Petra Žohar  animatorka 

Tjaša Žohar vodnica PZS (A) izleti 

Luka Žuža vodnik PZS (A) izleti 
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UDELEŽENCI TABORA ČEZSOČA 2019 

 

 
 

Kaja Anžin 

Ajda Ašenberger 

Jakob Ašenberger 

Jernej Ašenberger 

Lana Ašenberger 

Lia Ašenberger 

Neža Balažič 

Zala Balažič 

Samo Bergant 

Urban Bergant 

Iza Cukjati 

Miha Čepin 

Naja Držan 

Zoja Tita Držan 

Jure Flis 

Miha Flis 

Jaka Habot 

Danijela Herga 

Luka Herman 

Simon Herman 

Nika Hlupić 

Matevž Hrboka 

Gaja Ivančič 

Zoja Ivančič 

Manca Jamnikar 

Tina Jamnikar 

Maks Jelen 

Nik Jelen 

Uma Marija Kainz 

Lovro Kavčič 

Petja Kavčič 

Bor Kodrun 

Neža Kodrun 

Daša Kozulič 

Jurij Kralj 

Manca Kralj 

Anže Kramberger 

Živa Kramberger 

Ajda Križnik 

Izidor Križnik 

Blaž Krulec 

Gruša-Karla Kumer 

Raja Lucija Kumer 

Anej Lešnik 

Luka Logar 

Maja Logar 

Ajda Mandelc 

Blaž Mandelc 

Iza Marčič 

Anže Marinkovič 

Maja Meklav 

Izak Miglič 

Jakob Miglič 

Neža Ogrizek 

Nika Ogrizek 

Lovro Pečovnik 

Juš Pešec 

Mija Pešec 

Teja Plešnik 

Rok Plimon 

Tisa Plimon 

Neža Podpečan Toplak 

Zoja Podpečan Toplak 

Mark Potočnik 

Tibor Potočnik 

Tevž Potrč 

Jaka Prkič 

Eva Rehar 

Katarina Klara Rehar 

Klara Rizmal 

Naj Semprimožnik Hlačer 

Tevž Stergar 

Tine Stergar 

Matic Šip 

Lan Škrubej 

Nika Škrubej 

Tian Terner 

Vito Tomc 

Hana Vahčič Miyazaki 

Sara Vahčič Miyazaki 

Kaja Vavkman 

Neja Vavkman 

Matija Vitasovič 

Jakob Zelko 

Philip Žnidar 

Eva Žuža 

Jure Žuža 
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NA KRATKO O TABORU 

 

Izmene tabora PD Žalec, PD Galicija in PD Prebold se je udeležilo 82 (in še 5 na obisku, delno 

prisotnih) udeležencev iz Žalca, Petrovč, Galicije, Prebolda in okolice, pa tudi iz malce bolj 

oddaljenih koncev Slovenije (Celje, Črnuče, Kamnik pod Krimom, Dragomelj, Medvode, 

Soteska pri Kamniku in Nove Gorice). 

  

Vodstvo tabora je sestavljalo 14 vodnikov 

PZS, markacist PZS, kuharica, 3 pomočnice 

v kuhinji, 2 učitelja, vzgojiteljica, 9 

animatorjev - pomočnikov za delo z otroki 

(od tega 4 mladinci), 2 zdravnici in 

medicinska sestra. Dodatno sta na pomoč za 

en izlet prišla  še 2 vodnika PZS.   

 

Za prevoze v taboru smo imeli dva kombija. 

Plan dela smo morali prilagajati vremenu, ki 

nam je tokrat kar mešalo štrene. Od 

načrtovanih štirih  pohodov je eden (v 

nedeljo) popolnoma odpadel zaradi dežja, v 

petek pa smo sicer pričeli z vsemi izleti, 

vendar smo morali zaradi padavin že kmalu 

s kombiji po premočene planince. 

 

 
 

 

Tako smo se v dveh in pol dneh, namenjenih pohodom, po starosti in sposobnosti razdeljeni v 

štiri skupine, sprehodili po okolici Bovca in Čezsoče, si ogledali slapova Boko in Virje, izvir 

Glijuna, muzej na prostem Ravelnik in muzej na prostem na vrhu Humčič, prišli smo do utrdbe 

Kluže in ostankov utrdbe Fort Hermann. Najstarejša skupina se je preizkusila na učni ferati v 

Bavšici in družinski ferati pod Prestreljnikom ter prespala na Kaninskih podih. 

 

 

 
 

 

Velikokrat smo se kopali v Soči, imeli smo 

tekmo dežurnih ekip v orientaciji, na 

tabornem prostoru so se odvijala športna 

tekmovanja, obiskala sta nas pripadnika 

Gorske reševalne službe in Gorske 

policijske enote. 

 

Udeleženci so pisali prispevke za glasilo 

»Rukzak«, ustvarjali različne izdelke iz 

naravnih materialov, igrali badminton, 

odbojko in nogomet in se zabavali še z 

drugimi igrami. 

  

Ob večerih smo imeli taborni ogenj (ko nam je to dopustilo vreme, drugače se je vse dogajalo v 

jedilnici) in zanimive dogodke ob njem (spoznavni večer, planinski krst, planinska poroka…). 

 

Kljub »nagajanju« vremena pa smo izkoristili vse sončne trenutke in uspešno zaključili tabor. 

 

                                                                                                                               vodja tabora  

                                                                                                                         Matjaž Žohar - Biba 
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KAJ VSE SMO POČELI NA TABORU 

sobota, 27. julija 2019: 
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico 

Popoldan: obisk planincev PD Prebold, ustvarjanje 

Zvečer: predstavitev dežurnih ekip (v jedilnici), taborni ogenj 

Ponoči: hujše deževje, selitve zaradi puščanja šotorov 

 
 
nedelja, 28. julija 2019: 

 

Odpravljanje posledic dežja, popravki 

na šotorih (pokrivanje s folijo). 

Ustvarjanje (risanje, barvanje, 

pletenje, priprava šotorskih zastav, 

ustvarjanje šotorskih himen…), prikaz 

prve pomoči, prikaz uporabe planinske 

opreme. 

Zvečer: večerni program v jedilnici 

(predstavitve in nastopi šotorov - 

planinska impro-liga), tabornega ognja 

ni bilo. 

 

 

 
ponedeljek, 29. julija 2019: 

Jutranja telovadba, ogled Soče 

 

 
 

Obisk pripadnika Gorske enote 

policije in pripadnika Gorske 

reševalne službe. Delo po skupinah – 

odbojka, streljanje z zračno puško, 

predavanja obeh obiskovalcev, vleka 

vrvi, izdelava oboka iz kamenja ob 

Soči. 

Popoldan kopanje v Soči, ustvarjanje. 

1.skupina: pohod do trdnjave Kluže – učna ferata v Bavšici – Kluže 

Zvečer: taborni ogenj 

 
 
torek, 30. julija 2019: 

1. skupina: postaja B kaninske žičnice  – bivak pri domu Petra Skalarja – po podih v 

okolici bivaka – spanje v bivaku 

2. skupina:  tabor – slap Boka – slap Virje – izvir Glijuna – Plužna – Bovec – tabor 

3. skupina:  tabor – Jablenca – Kal Koritnica – Kluže 

4. skupina: slap Virje – izvir Glijuna - Bovec 

Popoldan: kopanje v Soči, športne igre, ustvarjalno delo 

Zvečer: taborni ogenj – igre ob ognju, nastopi. 
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sreda, 31. julija 2019: 
1. skupina: Bivak pri domu Petra Skalarja – Prestreljniško okno – »družinska« ferata pod 

Prestreljnikom - postaja D 

2. skupina: tabor – Bovec (sv.Urh) – Draška čela – Fort Hermann – Kluže 

3. skupina: tabor – letališče Bovec – muzej na prostem Ravelnik - Kal Koritnica – Jablenca 

- tabor 

4. skupina: Kluže, Fort Hermann 

Popoldan: kopanje v Soči, športne igre, ustvarjalno delo, obisk Seniorjev PD Žalec  

Zvečer: taborni ogenj – krst novih mladih planincev 

 
 
četrtek, 1. avgusta 2019: 

Jutranja telovadba 

Dopoldan:  razdelitev tabornih majic, skupinsko slikanje, orientacija, športne igre, literarno 

in likovno ustvarjanje 

Kosilo - piknik 

Popoldan:  kopanje v Soči, športne igre – nogomet na igrišču v Čezsoči, ustvarjalno delo 

Zvečer: krst novih članov vodstva ob Soči z bogatim programom (Zverinice iz Rezije; 

Soška fronta), taborni ogenj – nastopi ob ognju 

 
 
petek, 2. avgusta 2019: 

1. skupina: tabor – Bovec (prekinjeno zaradi dežja)  

2. skupina: tabor – Humčič - tabor 

3. skupina: tabor - Slap Boka (prekinjeno zaradi dežja) 

4. skupina: slap Boka 

 

 
 

Popoldan: ustvarjalno delo, peka palačink za večerjo 

Zvečer: jedilnica – razglasitve rezultatov in podelitev nagrad; taborni ogenj – planinske 

poroke 

 
 
sobota,  3. avgusta 2019: 

Pospravljanje, odhod, prevoz domov  
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POROČILA O IZLETIH: 

 

PONEDELJEK, 29. JULIJA 2019 

 

trdnjava Kluže – učna ferata v Bavšici – Kluže 

 

To je bila tura za spoznavanje z udeleženci 

in za oceno sposobnosti udeležencev za 

zahtevno dvodnevno turo na Kanin. Prva 

planirana tura 28. 7. je odpadla zaradi 

slabega vremena. Popoldan smo startali pri 

trdnjavi Kluže in se podali po cesti proti 

Bavšici. Na travniku pod vstopom v strmino 

proti ferati smo si nadeli samovarovalne 

komplete in čelade. Vodniki smo 

udeležencem pomagali nadeti opremo in jo 

ustrezno prilagoditi. Nato smo vse 

namestitve še pozorno pregledali, da smo 

ugotovili ustreznost. Zatem smo v celoti 

obnovili znanje uporabe samovarovanja in 

posebnosti hoje/plezanja po zavarovanih 

poteh. Pred startom smo se vodniki in 

spremljevalci enakomerno porazdelili med 

udeležence. Vso pot na ferati smo jih skrbno 

nadzirali in jim z nasveti ali opozorili 

pomagali pri vzponu, prečenju in spustu. 

Vse je potekalo brez zapletov in uspešno. Po 

spustu v dolino smo si sneli opremo in  jo 

pospravili. 
 

Na koncu smo na kratko analizirali dogajanje. Prav vsi udeleženci in udeleženke so bili 

navdušeni nad zanimivo izkušnjo plezanja po tako raznoliki ferati. Skupna ocena vseh vodnikov 

je bila tudi, da so prav vsi sposobni načrtovanega pohoda na Kanin.   

 

 
 

Janez 
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TOREK, 30. JULIJA 2019 

 

postaja B – bivak pri domu Petra Skalarja – po podih v okolici Bivaka 

 

 
 

Glede na izkušnje iz ferate v Bavščici se je za dvodnevno turo odločilo 16 mladih. S kombiji 

smo se pripeljali na postajo B žičnice na Kanin. Po slabe pol ure hoje po cesti tik pred prehodom 

na planinsko pot je postalo eni od udeleženk slabo. Vodnik Pavel jo je pospremil na postajo B in 

jo predal žičničarju ter poskrbel, da jo je na spodnji postaji čakal taborski kombi. Iz tabora smo 

kmalu dobili informacijo, da je šlo za prehodno slabost in ne obolelost udeleženke. 

 

15 udeležencev in dva vodnika smo nadaljevali pot proti Kaninskim podom. Vse je potekalo z 

občasnimi počitki brez zapletov in lepim tempom. Pri bivaku jamarjev na podih nas je dohitel še 

tretji vodnik Pavle. Popoldan smo ne preveč utrujeni prišli do bivaka pri domu Petra Skalarja in 

zložili opremo v bivak. Rok in Pavle sta na plinskih gorilnikih skuhala juho z rezanci za vse 

udeležence. Poleg tega smo pojedli še ostale prinesene dobrote. Ker je bilo še dovolj časa, smo 

se odločili še za pohod do postaje D. Pri tem smo ob uporabi čelad preplezali lahko plezalno pot 

tja in nazaj. Po povratku v bivak smo se namestili vanj. Bilo je kar tesno in tudi vroče, zato se je 

pol udeležencev odločilo, da v spalnih vrečah prespijo na terasi sicer zaprtega doma Petra 

Skalarja. Vse je bilo v redu do 11. ure zvečer, ko je zaradi vetra in dežja postalo mokro tudi na 

terasi. Vi so se vrnili v bivak, kjer smo pričakali sončno jutro.  

 

Dan je potekel hitro in brez zapletov. Juha iz prenosnega kuhalnika, prenočevanje v spalnih 

vrečah na prostem in pozneje zaradi dežja v bivaku- vse to je bila za vse udeležence izjema 

izkušnja, ki je ne bodo nikoli pozabili. 

Janez 
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tabor – slap Boka – slap Virje – izvir Glijuna – Plužna – Bovec – tabor 
 

 

 

 
 
 

 

To je bila daljša bolj ravninska tura. 

Polovico poti smo opravili po asfaltirani 

cesti po levem bregu reke Soče iz vasi 

Čezsoča proti vasi Log Čezsoški. Pred vasjo 

smo prečkali reko Sočo in se podali do 

razgledne točke pri slapu Boka, kjer smo se 

tudi malo okrepčali. Od tam smo pot 

nadaljevali po Alpe Adria trail-u mimo 

hidroelektrarne Plužna do akumulacijskega 

jezera, kjer smo imeli daljši postanek za 

malico. Pot smo nadaljevali do slapa Virje 

pod vasjo Plužna. Tu smo se osvežili v 

hladni vodi. Od tam smo zopet sledili Alpe 

Adria trail-u vse do Bovca in si tam 

privoščili zasluženi sladoled (vodniki 

osvežilni hmeljev napitek) pred povratkom 

čez bovško športno letališče v tabor.   

Boštjan 
 

tabor – Jablenca – Kal Koritnica – Kluže 
 

V torek smo se tisti najzgodnejši prebudili v še vedno oblačno jutro, a nam je hiter pogled na 

vremensko napoved pokazal, da bo dan veliko lepši. Tako smo se po treh uspešno preživelih  

dneh tabora (kljub nezaželenemu dežju) končno podali na naš prvi izlet.  

S tretjo skupino smo se ta dan odpravil peš iz tabora skozi Čezsočo in Jablenco do najbližje 

prehodnega mostu, kjer smo končno prečkali Sočo. Od tu nas je pot vodila skozi vas Kal 

Koritnica, kjer smo si lahko napolnili naše pojemajoče zaloge vode. Če smo se še zjutraj 

spraševali, ali bo vreme sploh dovolj lepo za izvedbo izleta, pa se je zdaj izkazalo, da bomo imeli 

težave s premagovanjem vročine in iskanjem najbližje sence.  
 

 
 

Po vročih petih urah od našega odhoda iz tabora smo končno prispeli do trdnjave Kluže, ki je v 

preteklosti predstavljala pomembno zaporo na dostopu v Bovško kotlino. Od trdnjave smo se 

naprej še sprehodili skozi stari vojaški predor, kjer smo se starejši malo ohladili, mlajši pa so 

raziskali vse skrivne kotičke. Po kratkem poziranju za skupinsko sliko smo se na veselje vseh 

vrnili nazaj do trdnjave Kluže, kjer smo v prijetni senci počakali kombija, da sta nas varno 

pripeljala nazaj v tabor. 

Tjaša 
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slap Virje – izvir Glijuna - Bovec 

 

S kombijema smo se pripeljali do parkirišča malo naprej od vasi Pluže. Od parkirišča nas je v 

slabih desetih minutah malo bolj strma široka pot pripeljala do slapa Virje, kjer smo si vzeli čas, 

da smo si malo namočili noge, se spočili in napolnili naše lačne želodčke. Po isti poti nazaj smo 

se podali do izvira Glijuna, ki napaja slap Virje. Nivo vode v potoku Glijun izredno niha preko 

leta. Ob jesenskih deževjih in ko se na Kaninu topi sneg, je moč vode prav zastrašujoča. Poleti je 

vode precej manj in do izraza pridejo fotogenične skale, pokrite z mahom, ter čudovit tolmun 

slapa Virje. Od izvira Glijuna smo se podali do Bovca. Slikovita, delno zaraščena pot nas je 

vodila mimo zajetja vode za hidroelektrarno, mimo golf igrišča, po suhi strugi pod Kaninsko 

gondolo in mimo manjše cerkvice do Bovca. Za prehojeno pot smo potrebovali slabe tri ure in 

pol z nujnimi postanki za malico, pijačo,….. 
 

 
 

Za zaključek našega pohoda smo se v Bovcu posladkali z lučkami in čipsom, se napolnili z 

energijo in okupirali igrala v središču Bovca do prihoda kombijev, ki sta nas zapeljala nazaj do 

tabora v Čezsočo. 

Matic 
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SREDA, 31. JULIJA 2019 

 

Bivak pri domu Petra Skalarja – Prestreljniško okno – »družinska« ferata pod 

Prestreljnikom - postaja D 
 

 
 

Zjutraj smo nekaj pojedli in pospravili bivak. Odpravili smo se po zgornji strani po podih do 

Prestreljniškega okna. Malo pod njim smo si nadeli čelade in samovarovalno opremo. Po ogledih 

in počitku pri oknu smo nadaljevali pot po ferati pod Prestreljnikom. Vse je potekalo brez 

problemov. Na ferati so vsi zelo uživali, kar je že kar običaj pri prvi skupini udeležencev tabora. 

Vsi so spoštovali pravila samovarovanja in vodnikom ni bilo treba intervenirati. Na koncu ferate 

smo se po počitku spustili po seveda kopni smučarski progi do postaje D. Tu smo si odpočili, se 

odžejali in se z gondolami odpeljali v dolino. Od postaje S smo se kar peš odpravili mimo 

letališča do približno 5 km oddaljenega tabora v Čezsoči. 
 

 
 

Udeleženci so bili z dvodnevno turo zelo zadovoljni in polni novih izkušenj. Komaj čakajo 

planinski tabor leta 2020 v Dovju in  nov izziv - vzpon na Triglav. 

Janez 
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tabor – Bovec (sv. Urh) – Draška čela – Fort Hermann – Kluže 

 

Ker smo zaradi dežja začetne dni tabora preživeli malo manj aktivno, smo poskušali to čim prej 

nadoknaditi. Tako smo se kar takoj naslednji dan po prvem izletu odpravili že na naš drugi 

pohod. 

Tokrat sem skupaj s še enim udeležencem napredovala v drugo skupino. Začetek poti do 

Čezsoče smo ponovili od prejšnjega dne. Tu smo tokrat prečkali Sočo in se rahlo povzpeli do 

Bovca. Pot nas je nato vodila mimo cerkve svetega Urha in do mojega največjega vzpona v tem 

tednu. Ta je trajal kar pol ure, zato smo si na vrhu privoščili »zaslužen« počitek in se nato po 

relativno ravni in senčni poti sprehodili po pobočju vse do naše prve trdnjave, Fort Hermann. Tu 

smo se udobno namestili in si privoščili obilno malico. Tisti najbolj radovedni pa so seveda tudi 

raziskali vse mogoče skrite kotičke trdnjave. 
 

 
 

Še preden je zmanjkalo idej, kaj vse bi še lahko raziskali, smo se spustili do naše druge trdnjave, 

Kluže. Po prehodu skozi star vojaški predor smo se po vseh slabostih in pomanjkanju vode 

odločili, da si zaslužimo udoben prevoz do tabora. V isti senci kot prejšnji dan smo se tokrat še 

bolj udobno namestili in si ohladili vroče podplate, medtem ko smo čakali na naše pridne 

voznike. 

 Tjaša 

 

 

tabor – letališče Bovec – muzej na prostem Ravelnik - Kal Koritnica – Jablenca - tabor 

 

Pred začetkom pohoda smo si vodniki in spremljevalci med seboj razdelili hrano za malico ter se 

dogovorili o poteku izvedbe ture. Ob sklicu otrok ob 8. uri smo preverili opremljenost otrok, ali 

imajo s sabo potrebno količino vode itd. Iz tabora smo krenili po makadamski cesti do naselja 

Čezsoča z namenom, da tudi krajani oz. domačini vasi čutijo prisotnost mladih planincev v 

svojem kraju. Pri reki Soči smo zavili levo proti letališču Bovec ter ob letališki stezi nadaljevali 

do Bovca. Tam smo se po dogovoru z vodstvom tabora za pol ure ustavili v bližnji trgovini, kajti 

edino naša skupina še ni opravila »nakupovalnega dne«. Po manjših nakupih (seveda so 

prevladovale sladkarije in podobno) smo nadaljevali po manjšem vzponu do muzeja na prostem 

Ravelnik. Tu smo si ogledali krožno pot, kjer je potekala prva obrambna črta avstro-ogrske 

vojske v času srditih bojev soške fronte. Krožna pot povezuje strelske jarke, bunkerje, kaverne, 

barake itd. 



RUKZAK 2019 - ČEZSOČA 

Stran 14 od 42 

 
 

Po ogledu smo se po strmi poti spustili do mostu čez potok Koritnica, nadaljevali po travniku do 

vasi Kal-Koritnica, si pri vaškem vodnjaku napolnili posode z vodo in se ob 10.30 uri na 

travniku pod muzejem na prostem Malo Čelo ustavili na zasluženi malici. Ker je bilo za nami že 

kar nekaj prehojenih kilometrov, je prijalo tudi kratko poležavanje na mehki travi.  

Po malici in počitku smo se mimo vasi Kal-Koritnica spustili do obrežja Soče, ob desnem bregu 

reke nadaljevali do zaselka Jablenca, kjer smo čez viseči most prečkali reko. Ob toku bistre Soče 

smo se po kolovozni poti in kasneje po asfaltni cesti vračali proti naselju Čezsoča, kjer se je 

zaradi vročine in prehojene poti že čutila utrujenost otrok. Po postanku v prijetni senci ob kampu 

Čezsoča smo se po isti poti še vedno v strnjeni skupini s Kekčevo pesmijo vrnili v planinski 

tabor. Pohod je potekal po planirani turi, na pohodu se ni nihče telesno poškodoval.        

Miran 
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Kluže, Fort Hermann 

 

Druga tura za najmlajšo skupino je bila od trdnjave Kluže do trdnjave Fort Hermann. 

 

Kluže - mogočna utrdba nad sotesko 

Koritnice – je ena najbolj obiskanih 

kulturnih znamenitosti v dolini Soče, nekoč 

pomemben spomenik obrambe pred turškimi 

vpadi, Napoleonovo vojsko in napadi v 1. 

svetovni vojni. Zgodba trdnjave Kluže je 

ujeta v izjemno naravo, med strma pobočja 

Rombona, Slemena in sedemdeset metrov 

globoka korita smaragdno zelene Koritnice. 

Tu smo začutili in občudovali prepihe 

preteklosti, ki so zaznamovali to pomembno 

strateško pozicijo, imenovano tudi Bovška 

vrata. 

 

 
 

Fort Hermann - Zgornja trdnjava Kluže, znana tudi kot Hermanova utrdba, je bila ena izmed 

šestih koroških utrdb, ki so varovale dostop do Trbiža in v notranjost Avstrije. Ime je dobila po 

stotniku Johannu Hermannu von Hermannsdorfu, ki je bil v času Napoleonovih vojn poveljnik 

trdnjave Predel. Zgrajena je bila leta 1900, da bi v primeru vojne podprla trdnjavo Kluže, ki je 

bila v tistem času že zastarela; toda tako kot večina utrdb je bila na začetku prve svetovne vojne 

zastarela že tudi sama. Med vojno jo je italijansko topništvo divje obstreljevalo s topovi 

največjega kalibra in jo nepopravljivo poškodovalo. Zato se je avstrijsko vrhovno poveljstvo 

odločilo, da utrdbo razoroži in zapusti. Po končani vojni je ni nihče vzdrževal, zato je propadla. 
 

Po ogledu trdnjave Kluže smo se podali v smeri Rombona. Pot, ki se počasi vzpenja, nas je v 

nekaj minutah pripeljala do starega vojaškega predora, kjer smo si nadeli čelne svetilke. Za 

predorom nas pot pripelje na razpotje, kjer smo nadaljevali levo v smeri Na Robu, 1313 (rahlo 

desno Možnica). Pot se je  nato za krajši čas strmo vzpela, nato pa smo nadaljevali v rahlem 

prečnem vzponu z nekaj razgledi proti trdnjavi Kluže. Po približno 45 minutah hoje pa nas je pot 

pripeljala do utrdbe Fort Hermann. Kot se spodobi smo si najprej privoščili dolg počitek za 

malico in pijačo, nato smo si skupaj ogledali utrdbo Fort Hermann in se vrnili po isti poti na naše 

izhodišče, kjer smo počakali kombija, da sta nas odpeljala nazaj proti taboru. 
 

 
 

Lepi objekti – žalostna zgodovina. Lep in slikovit pohod, ki ga priporočam vsem. 

Matic  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Trbiž
https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Napoleonove_vojne
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trdnjava_Bovške_Kluže
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PETEK, 2. AVGUSTA 2019 

 

tabor – Bovec (prekinitev zaradi dežja) 

 

 

 
 

Turo smo začeli v oblačnem vremenu. 

Kmalu po začetku poti po levem bregu reke 

Soče v smeri vasi Čezsoča so se začele 

pojavljati dežne kaplje. Do prečkanja mostu 

v vasi Čezsoča je začelo že močneje 

deževati. Kljub odločenosti, da turo 

opravimo do konca, smo se ob prihodu v 

Bovec odločili, da zaradi močnega naliva na 

žalost vseh prekinemo s pohodom. Za 

tolažbo smo si pred povratkom v slaščičarni 

privoščili kremne rezine, s katerimi nas je 

pogostil Janez. Proti naravi pač ne gre. 

Boštjan 

 

 

tabor – Humčič – tabor 

 

Petkovo jutro se je počasi prebujalo v precej oblačen dan. Po kratkem posvetu z vodjem tabora 

smo se odločili, da izpeljemo odpadli pohod na bližnji hrib Humčič. Zaradi možnosti poslabšanja 

vremena smo se z drugo skupino hitro zbrali, pregledali potrebno opremo in se odpravili na pot. 
 

Na začetku nas je pot vodila po ravnini ob levem bregu reke Soče. Po približno petdesetih 

minutah hoje je pot zavila desno po kolovozu v rahel klanec, proti Palčkovi dolini. Vreme nam 

tokrat ni šlo na roko, po začetnih nekaj kapljicah nas je ujela močnejša nevihta. Po posvetu z 

vodnikoma smo sklenili, da pot nadaljujemo s tistimi, ki si res želijo, ostali pa naj se skupaj z 

vodnikom Jožetom vrnejo v tabor.  

 

Za nadaljevanje pohoda se je odločilo pet 

pogumnih pohodnikov, ki jih dež ni motil in 

jih je premamila radovednost po odkrivanju 

zgodovine in ostankov soške fronte. Do vrha 

nas je neprestano močilo in res sem ponosen 

na mlade planince, ki jih dež ni motil. Po 

prihodu na vrh smo si z radovednostjo 

ogledali ostanke rovov in strelskih jarkov. 

Izkoristili smo zatočišče, se v miru 

preoblekli in se malo okrepčali, nato pa smo 

jo po najkrajši poti mahnili v dolino. Pot je 

bila zelo razmočena, spolzka in blatna, zato 

smo pazil en na drugega. Srečno smo se 

vrnili v dolino do glavne ceste, kjer nas je že 

čakal kombi in nas odpeljal v tabor.

 

 

 

 

Pavel 
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tabor - Slap Boka (prekinitev zaradi dežja) 

 

Kljub oblačnemu vremenu in slabi vremenski napovedi smo si pripravili malico in vodo ter 

preverili, ali smo vsi pripravljeni in opremljeni za turo. Posebej smo preverili obutev in zaščito 

proti dežju.  Udeležence sem seznanil s potekom ture in opozoril udeležence na varnost pri hoji. 

Poslovili smo se od vodstva tabora in krenili na turo.  
 

Iz tabora nas je vodila travniška pot do asfaltne ceste, med hojo  nas je na desni strani spremljala 

reka Soča. Vodniki smo opozarjali pohodnike na previdno hojo. Vreme se je slabšalo, 

stopnjevala se je oblačnost. Pojavile so se prve dežne kaplje. Ustavili smo se na izogibališču 

ceste in se zaščitili proti dežju. Pot smo nato nadaljevali proti našemu cilju. 
 

Po približno 1,5 ure hoje smo prispeli do mostu čez Sočo. Tu smo se odločili, da bomo pot 

nadaljevali do razglednega stolpa Boka oz. razgledišča. Pričelo je deževati in iz minute v minuto 

je bolj padal dež. Spodaj smo se še pozdravili s 4. skupino, ki je ravno tako kot mi uživala ob 

padanju dežja. 
 

Rahlo premočeni smo premagovali še zadnje korake do stolpa oz. razgledišča. Tam smo uživali 

ob pogledu na prelepi slap Boka. Po krajšem razgledu in predstavitvi slapa smo naredili še 

skupinsko »fotko« ter  se pričeli vračati k parkirišču ob mostu na Soči. Ker je bila pot spolzka in 

vlažna, smo udeležence pohoda še posebej opozarjali na previdno hojo. 
 

Vse močneje je deževalo, zato smo poklicali šoferja kombijev, da nas bosta od parkirišča ob 

mostu čez Sočo odpeljala v tabor. Na poti proti parkirišču je nastajala pesem Mokre legende, ki 

so jo udeleženci pohoda potem zapeli tudi v kombiju. 
 

Mokre legende 
Solo: Nas pa nič  ustavi ne. 

Ostali: Nas pa nič ustavi ne. 

Solo: Tudi po dežju nam gre. 

Ostali: Tudi po dežju nam gre. 

Solo: Vlado v tabor pelje nas. 

Ostali: Vlado v tabor pelje nas. 

Solo: Mokra je že družba vsa. 

Ostali: Mokra je že družba vsa. 

Vsi: Jeej. Mi smo mokre legende.   
 

Tako smo ob prepevanju pesmi prispeli v tabor.  Hitro smo se preoblekli, se vrnili v jedilnico in 

ob sproščenem klepetu pomalicali. Kljub dežju so bili pohodniki zadovoljni, spoznali so, da tudi 

takšne ture bogatijo pohodniške izkušnje. 
 

Po malici sem se zahvalil vsem za odlično hojo, upoštevanje navodil vodnikov in mentorjev, saj 

smo prišli s ture brez poškodb. 
 

Še enkrat hvala vsem vodnikom, mentorjem in udeležencem pohoda.  

Viki 
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slap Boka 
 

Tretji in zadnji izlet najmlajše skupine na planinskem taboru je bil pohod do razgledne točke na 

slap Boka. Izhodišče našega pohoda je bilo od parkirišča hotela Boka. Na parkirišču smo si 

nadeli dežne plašče in odprli dežnike, saj je deževalo. Ne glede na slabo vremensko napoved 

smo se vseeno odločili, da gremo na izlet in ogled slapa. Boka je najmogočnejši slap v Sloveniji. 

S svojimi 106 metri sicer ni najvišji, po širini in pretoku pa mu pri nas ni para. V deževnih 

obdobjih in ko se na Kaninu tali sneg, je Boka res veličastna, skorajda zastrašujoča! V poletni 

suši so prameni vode nekoliko ožji, kar omogoča spretnejšim obiskovalcem, da se po strugi 

povzpnejo prav pod slap. 
 

 
 

Z izhodišča smo se najprej sprehodili do mostu, s katerega se nam odpre lep pogled na slap. Od 

mostu smo nadaljevali desno na široko pot v smeri Boke. Široki poti smo sledili le nekaj 

korakov, nato so nas oznake za razgledno točko Boka usmerile levo na postopoma vse bolj strmo 

pešpot. Pot se vzpenja skozi gozd, nato pa nas je po približno dvajsetih minutah pripeljala ob rob 

razglednega in mestoma prepadnega grebena. Vzpon smo nadaljevali večinoma po levi strani 

grebena. Višje se pot umakne v levo in se nadaljuje skozi redek gozd. Nekaj minut višje nas je 

pot zopet približala grebenu in nas pripeljala na razpotje, kjer smo nadaljevali desno v smeri 

razgledišča Boka, ki smo ga dosegli v nekaj korakih. Iz razgledišča smo imeli lep pogled na slap 

Boka. 
 

Ne glede na slabo vreme – dež, spolzko pot je pohod potekal brez težav in neprijetnih dogodkov.  

 

Matic 

  



RUKZAK 2019 - ČEZSOČA 

Stran 19 od 42 

PRISPEVKI UDELEŽENCEV 

 

Smo dežurni iz ekipe sobota1. Pomivamo posodo, pospravljamo jedilnico in še kaj. Na taboru 

nam je zelo lepo, še posebej zato, ker med sabo sodelujemo. V ekipi nas je enajst, sedem deklet 

in štirje fantje. Vsi si želimo, da bi se drugo leto spet srečali v taboru. 

(sobota 1) 

 

Moj drugi tabor je bil nepozaben. Vsak dan do Soče, skoraj vsak dan v hribe! Super! 

Tina 

 

V tabor smo prišli v soboto. Vodniki so nam 

predstavili šotore in nam povedali pravila. 

Pripravili smo si ležišča in pospravili šotore. 

Nato smo šli v jedilnico na kosilo. Prvi dan 

smo zvečer zaključili ob tabornem ognju. 

Spoznavali smo se in se zelo zabavali. 

Iza Marčič 

  
 

V ponedeljek sem bila dežurna. To je pomenilo, da smo že po zajtrku pomivali posodo. Po tem 

pa so se začele športne dejavnosti. Razdeljene so bile na več postaj. Mi smo najprej streljali, nato 

je bila na vrsti odbojka, na tretji postaji smo vlekli vrv, nato ob Soči gradili kamnite mostove, na 

zadnjih dveh pa smo imeli delavnico s specialnim policistom in gorskim reševalcem. Bilo je zelo 

zanimivo. 

Po kosilu in dežuranju smo bili malo prosti, zvečer pa smo se zbrali ob tabornem ognju. 

Iza Marčič 

 

 
 

Dež 

 

V nedeljo je deževalo, zato je naš prvi 

planinski pohod odpadel. Vsi smo bili zelo 

veseli, saj smo ostali v šotoru in igrali karte. 

Žal smo pojedli večino sladkarij od doma. 

Popoldne smo imeli ustvarjalne delavnice. 

Naučili smo se oživljati, delati vozle, 

narediti zapestnice... Vsak šotor je tudi 

izdelal zastavo in napisal himno. 

 (četrtek) 

 

Naša mala prijateljica Gaja 

 

Že lani smo se starejša dekleta družila z Gajo, eno izmed najmlajših udeleženk tabora. Tudi letos 

je bilo tako. Gaja nam je prirasla k srcu s svojo bujno domišljijo in odprtim odnosom do sveta.   

Znala nas je nasmejati s svojimi domišljenimi izjavami (tudi o Pujsi Pepi). Skupaj smo si 

izmislile veliko zgodbic o Marcelu Viktorju in njegovi ženi Meloni. Sama je oba tudi izdelala in 

ju puščala pri nas v šotoru. Vsako noč pri drugi. Posvarila nas je, da vsako noč jočeta, ker sta 

lačna. V njenih pravljicah sta se znašla tudi Piko in Peter ter mladoporočenki Liza in Lačna 

Lačnik, ki živita v gorah s posvojenim sinčkom Rokom iz Afrike. 

Gajo imamo zelo rade in upamo, da bomo še velikokrat z njo v taboru. 

 (sobota 1) 
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Prvi dan 

 

 
 

Na cilj v tabor Čezsoča smo prišli okrog poldneva. Pozdravili smo se s planinci iz prejšnje 

izmene, nato pa se razporedili v šotore. Pripraviti smo morali ležišča in potem razpakirati svojo 

prtljago. 
 

Pred kosilom je bilo malo časa za spoznavanje novih prijateljev. Razdelili so nas v dežurne 

ekipe. Dobili smo listke za večerno predstavitev našega šotora. Ugotovili smo, da je naša skupna 

starost 102 leti in da smo v večini vodnarji.  
 

Zvečer smo morali zapeti pesem iz Mačka Murija. Dobili smo 14 točk. Zabavno je bilo, ko smo 

si pripovedovali šale. Žal je deževalo in nismo mogli zakuriti tabornega ognja. Družili smo se 

kar v jedilnici. 

 (petek) 

 

 

Neumne stvari, ki so se zdele Ani, vodnici v nastajanju, blazno smešne: 

 

1. »Zapri šotor, če ne bo prišel jelen!« 

 

2.  Samo Bergant:« Berg pomeni gora, torej 

veste, na koga se obrnete, če se izgubite.« 

     Fantek1: »Na Ašenbergerje!« 

     Bergant (skoraj jezno): »Ne, ne, asch 

pomeni pepel, njegova gora se je že podrla.« 

     Fantek2: »Potem pa na Krambergerje!« 

 

3. Iza: da polža na Manco.                                                                       

    Manca: začne kričati. 

    Polž: pade in pogine. 

    Iza: »O, ne, umrl je, ker se je dotaknil 

Mance in ona ne mara živali!« 

(sobota 2)

 

 

 

Ob tabornem ognju je bilo super, saj smo si pripovedovali šale, prepevali pesmi in se zabavali. 

Najbolj zabavni so bili krsti novih planincev od najmlajših do starejših. Ob njihovih odgovorih in 

nalogah, ki so jih dobili, smo se od smeha metali po tleh! 

(sobota 2) 
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Naš tabor 

 

Letos v Čezsoči smo se utaborili, 

novih doživetij vsi se veselili.  

 

En teden smo se tu zabavali 

in v Soči se namakali. 

 

Na pohode smo odhajali, 

vrhove vse osvajali. 

 

Zvečer smo se ob ognju greli 

in zraven kakšno tud zapeli.  

 

 

V nedeljo nam jo vreme je zagodlo, 

zato pohodi v hribe so vsi padli v vodo. 

 

V ponedeljek smo se oživljati učili, 

različne vozle z lahkoto naredili. 

 

V torek na pohodih smo bili 

in malo vsi zašvicali. 

 

V sredo spet smo v hribe šli 

in vso energijo porabili. 

 

Danes pa ekipe orientacijo imamo 

in upamo, da na karto se spoznamo. 

 

Žal kmalu konec tabora bo, 

zato nam vsem je zelo hudo. 

 

(sobota 1) 

 

Mi planinci smo res pravi 

 

in prav nič nas ne ustavi. 

Kdaj dež zobe nam pokaže, 

takrat se skrijemo v šotore naše. 

Kadar po hribih ne vandramo, 

zjutraj pridno telovadimo. 

Smo vedno veseli, 

če ne čvekamo, pa karte igramo. 

Vedno fajn jemo; 

včasih šmorn, drugič polento, 

a zmeraj je fletno. 

Ob ognju se režimo, 

si šale govorimo,  

najraje pa po težkem pohodu 

sladko zaspimo! 
 

                                            Živa Kramberger 
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Naš tabor 

 

Kar tri ure smo se vozili, 

da smo v Čezsoči se znašli. 

 

V šotore so nas razdelili, 

nato smo na kosilo šli. 

 

 

 

Dežurne so v skupine razdelili, 

da bi skupaj pomivali. 

 

Najrajši slišali smo zvonec, 

ko kuharica praznila za nas je poln lonec. 

 

V šotorih karte smo igrali vse, 

ko dež nad taborom izlil se je. 

 

Na srečo spet je sonce posijalo 

in skoraj sto se nas v hribe je podalo. 

Miha Flis 

 

 

 

Soča 

 

Soča je prekrasna reka, 

teče že od pamtiveka. 

 

A mrzla res je kot ledenka, 

ogreti nas je morala Alenka. 

 

Ker z natikači smo se kopat odpravili, 

za kazen še eno dežurstvo opravili. 

 

Vseeno je bilo vredno, 

ker uživali smo vedno. 

 

Blaž 

 

 

 

Mi se imamo radi 

kot planinci mladi. 

V hribe radi hodimo 

in vesele pesmi pojemo. 

 

Gaja 
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V tabor v Čezsočo smo prišli 

in se na dolge pohode odpravili. 
 

Vedno se imamo zares lepo 

in vsakič si v tabor želimo močno.       
 

Hrana vsako leto super je, 

zato vedno pojemo vse. 
 

Letos pohodi mučni so bili, 

v spalke po njih smo popadali vsi. 

 

Vreme se je igralo z nami, 

v šotorih smo se igrali sami. 
 

V sončnih dneh smo se hladili v Soči, 

nato pa trdno spali smo ponoči. 
 

Katarina Klara Rehar in Nika Hlupič 

 

 

 

 

V tabor vsi smo si želeli 

in bili zelo veseli. 

V nedeljo žal je deževalo, 

drugi dan pa sonce žgalo. 

Po pohodu počitka si želimo, 

a ga seveda dovolj ne dobimo, 

saj že na naslednjo turo hitimo. 
 

                                                     (torek) 

 

 

Tabor 2019  Čezsoča 

 

 

Letos v taboru super je, 

ker skoraj ves čas sonce žge. 

Radi jemo sladkarije 

in počnemo bedarije. 

V šotorih skupaj spimo  

in za žogo se podimo. 

Najraje pa v hribe gremo, 

saj ob tem veliko izvemo. 

Včasih kar naporno je, 

drugič pa le zabavamo se. 

Ker je tudi deževalo, 

nekaj pohodov je odpadlo. 

Upam, da naslednje leto 

spet se zbere nas dovolj za celo četo! 

 

Eva in Neža (torek) 
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V planinskem taboru smo, 

v hribe vsak dan hodimo. 

V Čezsoči bivamo 

in zelo uživamo. 

 

Ponoči je zelo mrzlo, 

a se s spalko grejemo. 

Vodnikom tud nagajamo 

in prepozno vstajamo. 

(sreda) 

 

Naši vodniki 

 

Rok je najbolj glasen 

in zmeraj pravočasen. 

Matic je vodnik iz Prebolda, 

pobrit se brade mu ne da. 

 

Imamo tri specialce, 

to so Pavle, Boštjan in Rok, 

zato nas sploh ni strah,  

ker so vedno kje okrog. 

 

Biba je ta glavni, 

Aljoša pa brez las, 

ko nas kliče za kosilo, 

se dere ful naglas. 
 

 

Alenka za naše zdravje skrbi, 

Peter na komentatorskem stolu sedi, 

Breda nam rada pravljice bere, 

Vera pa z nami posodo pere. 

 

Pa še Miran, Viktor, Jože, 

Luka, Irena in pa Tjaša, 

skrbno so ves čas skrbeli,  

da smo dobro se imeli. 

 

Ne pozabimo še na Nino, 

Karmen, Manjo in Lucijo, 

Janeza v odlični formi, 

z njim v hribih nam bilo je fino.  

 

Marta nam okusno hrano daje, 

kakršno imamo vsi najraje. 

Vlado za orientacijo poskrbi, 

da uživamo prav vsi! 

 

V vodstvu letos kot se šika 

so novinci Lovro, Nika 

pa še Petra, Domen, Ana, 

res ekipa razigrana. 

 

 
 

(četrtek) 
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Med oblaki 

 

Mrak še objema tiho zemljo, 

ko vstanejo ti, ki gredo pod nebo. 

V višave kaninske, 

tja med oblake, 

kjer drevje ne raste, 

le gams ubira korake. 

 

Sonce vstane  

in tabor obsije, 

v njem še planince, 

ki kot mravlje se zdijo 

v primerjavi s Kaninom,  

kamor hitijo.  

 

V višavje kaninsko 

visoko nad nami 

že so odšli, 

ko ostali še spijo, 

že kamni pod nogami 

se jim drobijo. 

 

Tja med oblake  

so se izgubili, 

v meglice so si  

glave ovili, 

oblaki so jih s hladom oblili, 

pred sončno pripeko jih skrili. 

   

Kjer drevje ne raste, 

a skal je vse polno, 

kjer brezna grozijo,  

cvetijo planike, 

iz skale nad njimi 

cilj končno vznikne. 

 

Le gams okrog skače 

in orli letijo, 

pa še oblaki okrog se podijo. 

Na cilju v bivaku  

pa srečni planinci  

ležijo v zavetju vrhov kaninskih. 

                                Samo Bergant  

 (zadnja kitica s pomočjo Neje Vavkman in Izaka Migliča) 

 

 

 

Krasen si, Biba, naš vodnik, 

včasih glasen, drugič tih! 

Na pohode priganjaš nas, 

tudi če javkamo na ves glas. 

 

Večje kot noge imamo, 

hitreje v hrib se podamo. 

Gor lazimo kot gamsi, 

dol se kotalimo kot bajsi. 

 

Vedno pridemo vsi do cilja, 

razen če kombiju zmanjka bencina. 

Kadar pa kombijev od nikoder ni, 

vsi se deremo:«Biba, grozen si!« 

 

Jure in Anže (petek) 
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V hribe radi hodimo, 

z družbo se zabavamo. 

Vodniki pa nas vodijo, 

ko v strmine rinemo. 

 

Na krstu smo tepeni vsi, 

ki prvič v tabor smo prišli. 

Ob ognju radi pojemo, 

saj veselja polni smo. 

                                        Zoja Tita Držan in Aši (sobota2) 

 

 

 

 

Mi planinci mladi smo,  

od pet do šestnajst jih štejemo. 

Radi v gore hodimo, 

se včasih tudi skregamo. 

 

Ogenj naše veselje je, 

vodniki nas mirijo le. 

Radi se kopamo v  Soči, 

kadar smo preveč vroči. 

 

Sobota 2- to smo mi, 

na nogah naših žuljev ni. 

Kmalu konec tabora bo 

in sobota 2 razpadla bo!  

 

Jernej (sobota 2) 

 

 

Planinski tabor super je, 

rišemo, pišemo, zabavamo se! 

 

Vodniki kdaj so tudi hudi, 

če kdo dovolj se ne potrudi. 

 

Pohodi v hribe so bodeči, 

krsti pa še bolj boleči. 

 

Ko pohodov imamo dost, 

tako je, kot imeli bi post. 

 

Še zadnjič se bo slišal zvonec, 

saj tabora bo kmalu konec. 

                         (sobota2) 

 

Naša ekipa 

 

Jernej in Jakob Ašija sta, 

njima zmeraj se vse da. 

 

Zoje tukaj smo kar tri, 

da se vsem v glav vrti. 

 

Kaja, Gruša in Anže 

skupaj fajn imajo se. 

 

Neža in Ajda frendici sta, 

imata dosti skupnega. 

                                     (sobota 2) 

 

 

O Soči 

 

O, Soča, ti bistra hči planin, 

prevzela nas tvoja je lepota, 

bogat in star je tvoj spomin. 

Bila si priča velikih grozot, 

ko smrt je vladala povsod. 

A danes le lepota te obdaja, 

ti prava si podoba raja. 

Ohladiš telo nam in duha, 

še vloga hladilnika lepo se ti poda. 

Hvala, ker letos tabor si gostila 

in nam cel teden prelepo si popestrila. 

»Žusepepo« 
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Bivakiranje pod Kaninom 

                                           

Zvečer pred pohodom smo šli spat prej kot običajno, saj smo morali zgodaj vstati. Najbrž smo 

prebudile tudi druga dekleta, ker smo tako glasno pakirale nahrbtnike. Vreme je bilo lepo, sonce 

je močno grelo, zato se je bilo še bolj naporno vzpenjati kar štiri ure. Ko smo začeli zaostajati, se 

nam je pridružil vodnik Janez in nas potolažil:«V redu je, saj se meni tud ne da hitet...« Zaradi 

težkega nahrbtnika so me bolela ramena in res je bilo prijazno od Janeza, da ga je nekaj metrov 

nesel namesto mene. 
 

 
 

Na cilju mi je bila zelo všeč juha, čeprav je bila iz vrečke. Večina je imela pri tem majhno 

težavo, saj smo skoraj vsi pozabili s seboj vzeti žlice. Jaz sem si pomagala s slamico. Kar 

uporabno.  

Po pol ure hoje od bivaka smo prišli do restavracije, kjer smo si privoščili »štrudl«. 

Do večera smo bili nazaj v bivaku, kjer pa smo bili zelo na tesnem. Zaradi vročine in slabega 

zraka se nas je nekaj odločilo, da bomo spali zunaj. 

Ko pa je začelo pihati in deževati, smo pač morali nazaj v bivak. Je pa bilo tudi spanje v bivaku 

zanimiva izkušnja.  

Zjutraj smo šli plezat - bilo je zabavno in malo zahtevno. V dolino smo se vrnili z gondolo, kar je 

bilo imenitno, nato pa peš do tabora. 

 (sobota 1) 
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Na Kanin 

 

 
 

Veselil sem se dvodnevnega pohoda na 

Kanin. Iz tabora smo šli že ob šestih zjutraj. 

Najprej peš do spodnje postaje, nato z 

gondolo do postaje B, od tam naprej pa pet 

ur vzpona do bivaka, kjer naj bi prespali. Po 

krajšem počitku in malici smo se povzpeli 

do koče na Kaninu. Kakšne tri ure počitka 

smo si vzeli, od tam pa nazaj do pol ure 

oddaljenega bivaka. Zvečer smo se 

dogovorili, da gremo zjutraj na 

Prestreljeniško okno, nekateri po želji tudi 

na Prestreljenik.  Ponoči jih je nekaj spalo 

zunaj (2499m), vendar jih je dež pregnal 

nazaj v bivak. Zelo smo se tiščali. 

Zjutraj smo se povzpeli do okna in po ferati na Prestreljenik, kjer so me krstili. Vrnili smo se do 

koče in se z gondolo odpeljali v dolino. 

(nedelja) 

 

 

Pohod na Kanin 

 

V torek smo vstali zelo zgodaj. Že ob šestih zjutraj se je naša 1. skupina odpeljala do spodnje 

postaje žičnice. Čakal nas je pohod na Kanin. Sprva smo hodili po cesti, kmalu pa smo zavili na 

strmo potko. Hoja je bila naporna in dolga, zato smo imeli kar nekaj krajših počitkov. Ob poti 

smo srečali tudi jamarje. Naš cilj je bil bivak. Po prihodu so nam vodniki skuhali juho, ki smo jo 

morali pojesti s štirimi žlicami, ker smo svoje skoraj vsi pozabili v taboru. Po krajšem počitku 

smo se sprehodili v okolici bivaka in si privoščili nekaj za pod zob v domu. V bivaku je bilo zelo 

malo prostora, zato so se nekateri odločili prespati zunaj. Ko jih je pregnal dež, smo se v bivaku 

zares gnetli na ležiščih. 

 

Zjutraj smo želeli opazovati sončni vzhod, vendar so ga žal prekrili oblaki. Po obilnem zajtrku 

smo se odpravili v strmino. Osvojili smo vse načrtovano, zato so se nas vodniki usmilili in smo 

se v dolino vrnili z gondolo, nato pa peš v tabor. 

 

Vesel sem, da sem izkusil to dogodivščino. 

Blaž Mandeljc 
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Pohod na Kanin 

 

Naša prva skupina je v torek navsezgodaj krenila iz tabora. Vsi smo bili zelo zaspani, dokler se v 

kombiju nismo spomnili, da smo skoraj vsi pozabili žlice, čeprav so nam vodniki povedali, da jih 

bomo rabili. Na izhodišču pod žičnico smo oprtali težke nahrbtnike in se začeli vzpenjati. Kmalu 

je eni od deklet postalo slabo in se je morala na žalost z vodnikom vrniti v tabor. 

Pot je s ceste zavila v gozd. Kar nekajkrat smo na kratko počivali. Do bivaka, kjer naj bi 

prespali,  smo potrebovali pet ur. Vodniki so nam skuhali juho, naše žlice pa so bile v taboru. 

Pomagali smo si  s šestimi žlicami, ki so vendarle »šle« z nami. A bilo nas je šestnajst! 

Čez kakšno uro smo se odpravili do koče na Kaninu. 

 

 
 

V bivaku smo bili sami, a smo bili vseeno na 

tesnem, saj je zelo malo prostora. Igrali smo 

karte in se smejali. Ko smo se spravili spat, 

smo se preveč tiščali in zelo vroče je bilo. 

Nekaj se jih je zato odločilo, da bodo spali 

na prostem v spalnih vrečah. A ker je čez 

nekaj časa začelo pihati in deževati, so 

prihiteli nazaj pod streho. Noč je bila dolga, 

vroče nam je bilo in zrak v bivaku je bil zelo 

slab. 

Zjutraj smo pred bivakom občudovali sončni 

vzhod. Čakalo nas je še plezanje po ferati. V 

dolino smo se vrnili z gondolo. Do tabora 

smo prišli peš. Pošteno smo bili utrujeni. Na 

srečo imamo Sočo, v kateri smo se po kosilu 

ohladili.  

Bilo je naporno, ampak vredno. Razgledi  s 

Kanina so bili čudoviti!  

                                                                                                                           

(torek) 

 

Kanin 

 

V torek na Kanin smo šli 

in to celo za kar dva dni. 

Zjutraj zgodaj smo vstali 

in se na dolgo pot podali. 

 

Do postaje B smo se peljali, 

naprej pa peš se v hrib zagnali. 

Naš končni cilj je bil bivak, 

kamor res ne more vsak. 

 

Po dolgem vzponu smo prispeli 

precej utrujeni, ampak veseli. 

Za kosilo juho smo imeli, 

da bi želodce si ogreli. 

 

Najprej smo si odpočili, 

da bi moči si povrnili. 

Nato do koče smo zavili, 

kjer smo si štrudel naročili. 

 

Potem nazaj v bivak smo šli 

in pašteto zmazali. 

Žal prevroč je bil bivak 

in presoparen ter slab zrak. 

 

Zato smo eni se odločili, 

da bomo zunaj prenočili. 

Vsak od nas je brž zaspal, 

dokler nas dež ni spet odgnal. 
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V bivak smo se vrnili,  

da bi spanec potešili. 

Zjutraj smo se vsi zbudili,  

da ne bi sončnega vzhoda zamudili. 

 

Nahrbtnike smo šli pripravit  

in na Prestreljeniško okno gamsa pozdravit. 

Eni še na vrh so odšli, 

ta leni pa smo počivali. 

 

Navzdol je šlo kar z gondolo, 

a v tabor se peš je moralo. 

Tam smo opremo razdelili 

in v jedilnico zavili. 

 

Jakob Zelko in Jakob Miklič (sreda) 

 

 

 

Izlet 2. skupine na slap Virje 

 

 
 

Naša skupina se je v torek okrog osmih zjutraj odpravila na izlet. Po asfaltirani cesti smo pešačili 

ob Soči do razgledne točke, od koder smo lepo videli slap Boka. Ta slap ima največji pretok 

vode v Sloveniji. Tu je bil naš prvi počitek. Napotili smo se naprej proti slapu Virje. Kakšnih 

deset minut hoje pred slapom smo prišli do umetnega jezera, kjer smo izdatno  malicali. Pri slapu 

Virje so nam vodniki dovolili, da smo skakali v tolmun in plavali. Na žalost nas je čakala kar 

dolga pot nazaj, zato smo se odpravili proti Bovcu. Juhu, civilizacija, Mercator! Vodniki so nas 

spustili v trgovino, da smo obnovili »zaloge«.  

Dan se je lepo nadaljeval tudi po kosilu, ko smo se šli ohladit v Sočo. 

(sobota 1) 
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Prvi pohod 2. skupine 

 

V torek smo vstali ob sedmih in po zajtrku krenili na pot. Do mogočnega  slapa Boka smo 

potrebovali uro in pol. Od tam nas je čakala še pot do slapa Virje, kjer smo se »ta korajžni« 

skopali v tolmunu. Bilo je zelo osvežujoče! Po počitku smo se odpravili do Bovca in »izropali« 

tamkajšnjo trgovino. Zadnji del poti do tabora je bil zaradi težkih nahrbtnikov (od sladkarij) 

najnapornejši.                                               

Tine (sreda) 

 

 

V sredo smo šli že na drugi planinski pohod. Po dveh urah hoje po ravnem in v hrib smo prišli do 

muzeja na prostem. Tam smo videli ostanke iz 1. svetovne vojne – bunkerje, skrivališča, 

opazovalnice, zemljevide.... Bilo je zelo zanimivo. 

 

 
 

A treba je bilo priti še nazaj v tabor. Po več kot petih urah hoje smo bili že pošteno utrujeni. 

Hana 

 

 

 

 

 

V sredo je naša 2. skupina krenila na pohod 

do trdnjave Fort Hermann. Pot je bila dolga 

in naporna, vodila je večino časa po gozdu. 

Dvakrat smo počivali. Pri trdnjavi smo 

raziskovali ruševine in odkrivali rove in 

tunele. Potem smo malicali in se dodobra 

odpočili. Odrinili smo naprej in se znašli 

pred predorom, na katerega smo vsi čakali. 

Ker smo bili po šestih urah hoje pošteno 

utrujeni, sta po nas prišla oba kombija in nas 

odpeljala v tabor.  

Maks (sreda) 
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4th Hermann 

 

Na 4th Hermann smo se podali 

in med potjo veliko klepetali, 

preden smo mimo ovc odmeketali. 

 

Na poti dvakrat smo se skoraj izgubili, 

zato veliko kletvic vodnikom 

smo po tihem namenili. 

 

Hodili smo po kamnih, skalah, 

na eni smo se malo oddahnili 

in si pogled na Sočo privoščili. 

     

Po mnogih spustih in vzponih 

končno smo na cilj prispeli 

in pri utrdbi malico imeli. 

 

Po trdnjavi smo raziskovali, 

tekali po rovih in tunelih, 

tudi na vrhu zmagoslavno stali. 

 

Skakal s skale sem na skalo 

in se zagledal v dve stonogi, 

PAFF! že ostra veja se je znašla v moji nogi! 

(auuu!) 

   

Proti dolini smo se spustili, 

saj vso vodo smo že porabili.  

Vodniki so se nas usmilili 

 

in kombija poklicali, 

da v tabor smo se pripeljali, 

za danes smo dovolj prestali. 

 

Matic Šip (četrtek) 

 

 

Pohod na Humič 

 

Če se pohod zgodi po orientaciji, dobi to nesrečno »čast«, da mu nihče ne posveti spisa, ki bi 

prinesel dodatne točke ekipi. Ga bom pa jaz napisala. 

 

Sredi noči me je prebudilo glasno razbijanje dežnih kapelj po šotorskem platnu. Zaspala sem z 

mislijo, da bo zadnji pohod najbrž odpadel. Ko je zjutraj še kar vztrajno padalo, je bila moja teza 

potrjena. Vsaj tako sem mislila. A vodniki tistim zgoraj očitno niso želeli dopustiti, da bi nam 

pokvarili izlet. 

Po zajtrku se je celo malo zjasnilo in še zadnjič v letošnjem taboru smo jo mahnili v hribe. Z 

drugo skupino niti nismo hodili dolgo, ko se je spet odprlo nebo in nad nas poslalo še eno rundo 

dežja.  

Nekaj časa smo še vztrajali na ravnem, ko pa se je pot začela vzpenjati, smo se hitro razcepili na 

pametne previdneže, ki niso želeli tvegati udarca strele, in na vztrajne neumneže, ki so se kljub 

dežju in gromu odpravili na vrh. Sama spadam med vztrajne neumneže. Sedem nas je bilo: dva 

in pol iz vodstva ter štiri in pol od otrok (obe polovički sem jaz). Hodila sem zadaj, saj so me 

kondicije polni mladiči vztrajno prehitevali. Sploh pa si pri devetnajstih z eno nogo že v grobu, 

saj ti študentsko življenje pobere vso kondicijo. Vseeno sem uspešno prilezla do vrha, kjer smo 

se v jami preoblekli, popili malo vode in jo že mahnili nazaj. 

Po poti smo se spomnili, da nismo naredili skupinske slike na vrhu. Zato nimate dokaza, da si 

vsega skupaj ne izmišljujem. Smo pa posneli eno na poti navzdol. 

Premočene od znotraj navzven in nazaj nas je na ravnini pričakal kombi. Junaško smo se vrnili v 

tabor, premočeni, a dobre volje. No, tako vreme pa je karma, ko nam hočejo naprtiti kar štiri 

pohode! 

 

Slabo uro po naši vrnitvi v tabor pa je posijalo sonce.... 

 

                                                                                                                       Ana Logar (petek) 
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Naša najljubša tura v letošnjem taboru 

 

Mi smo skupina 4, najmlajši in najbolj pogumni! 

V četrtek smo se odpravili do trdnjave Kluže in nato še do utrdbe Fort Hermann. Vodila sta nas 

Matic in Luka, oba planinska vodnika. Do trdnjave Kluže so nas prepeljali s kombijem. V 

preteklosti je bila to pomembna vojaška utrdba. Všeč nam je bilo, da smo pot nadaljevali skozi 

predor in da smo si s pomočjo naglavnih lučk ogledali jame ob poti. Na veliki skali smo naredili 

možice. Naši Zali se je odlepil podplat na čevlju. Seveda smo se po planinsko znašli in ga zvezali 

s kopalkami, ker drugega nismo imeli pri roki. 
 

 
 

Srečno smo prispeli do trdnjave Fort Hermann, kjer smo pojedli našo najljubšo malico-kruh, 

pašteto in jabolka, juhu!!! Medtem sta šla Matic in Luka preverit, kje bi bilo za nas najbolj varno 

raziskovati utrdbo. Prižgali smo lučke in do potankosti raziskali ruševine iz 1. svetovne vojne. 

Naš super pohod smo zaključili s sončenjem, igro in kopanjem v Soči. To je bila druga najboljša 

stvar tega dne. Zmagovalna stvar dneva pa so bili hamburgerji za večerjo! 

»Žusepepo« 

 

Najbolj mi je bil všeč pohod na Fort Hermann, čeprav ni bil najbolj kratek. Ruševina nekdanje 

trdnjave je imela veliko vhodov. Splezati si moral čez veliko skalo, da si prišel v zgornje 

nadstropje. Dva prostora sta bila zaradi dežja polna vode. Zapeli smo, da smo slišali odmev. 

Morali smo biti zelo previdni, ker so bila ponekod porušena tudi tla. Na srečo smo se vsi vrnili 

nepoškodovani, morda le s kakšnimi žulji. Spustili smo se do ceste, tam pa so se nas vodniki 

usmilili in poklicali kombija. Hvala bogu. 

Gruša Kumer (sobota 2) 
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Prvič se bila v taboru. Krstili so me tako, da 

sva morali s prijateljico Ajdo zarepati 

Murenčke, s sestrično in mrzlim bratrancem 

pa smo si morali zavozlati vezalke na 

čevljih. Vsak od nas je dobil šest udarcev po 

riti. Ob tabornem ognju smo se še naprej 

smejali in zabavali ob krstu drugih.  

Lia Ašenberger 

 

Tudi jaz sem bila v taboru prvič. Všeč mi je 

bilo, ko so naju s prijateljico krstili in sva 

morali narediti »kitajčka«. Super je bilo, ker 

so tudi starejši fantje morali opraviti smešne 

naloge. 

Nika 

 

Krst 

 

Vsako leto pridejo v tabor novinci. Takoj ko se včlanijo, postanejo del planinskega društva. A da 

bi bili pravi planinci, morajo opraviti krst. Tudi letos je bilo tako. 

Zvečer smo postavili in prižgali taborni ogenj. Nato so že izkušeni mladi »taborniki« pripravili 

izzive. Prvi novinec je moral cel krst nositi levji ovratnik. Ostali so morali prinesti hodulje. 

Sledil je kviz, ko so morali po opisu ugotoviti, kateri vodnik je to. Sledila je še pantomima. Po 

preizkusu so jih dobili z vrvjo po riti. Moč udarcev vodniki prilagodijo starosti novincev in temu, 

kako opravijo preizkus. Zanimivo je bilo! 

(sobota 1) 

 

Krst 

 

V sredo zvečer je bilo ob tabornem ognju zabavno, saj so bili krščeni vsi, ki so bili prvič v 

planinskem taboru. Začeli smo z Ašenbergerji, ki so si morali skupaj zavezati čevlje, zarepati 

Murenčke v Lovrovem slogu in si nazadnje pripraviti še nahrbtnik.  

 

Za njimi so bile na vrsti mlajše punce. 

Najprej so si morale nadeti sončna očala in 

postaviti »indijančka«, potem pa nastopiti s 

pantomimo.  

Posebne naloge so morali izpolniti tudi 

mlajši fantje. Miha si je moral nadeti grivo 

in zapeti. Potem so morali po hodulje. Na 

koncu so se morali pretvarjati, da so vojaki v 

1. svetovni vojni in odgovarjati na vprašanja 

o vodnikih. 

In čisto nazadnje so bili na vrsti za krst še 

najstarejši. Morali so početi stvari, ki jih 

vemo samo letošnji »taborniki«. 

 

 

 

Lana Ašenberger 
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Moj krst 

 

Vsi smo se zbrali ob tabornem ognju na večeru krstov. Bil sem zelo vznemirjen. Ko sem bil na 

vrsti, sem bil preveč sramežljiv, a sem se ves čas samo smejal, da drugi tega ne bi opazili. Res 

smešno se mi je zdelo, ko so nam rekli, naj oponašamo soško fronto. Potem sem se sprostil. Na 

koncu sem moral dati na glavo levjo grivo zaradi šale, ki sem jo povedal Lovru Čehu. 

                                                                                                                                      Miha (torek) 

 

 
 

V sredo smo komaj čakali, da bodo krščeni »ta mali«. Sedeli smo ob ognju in si pripovedovali 

šale. 

Najprej so krstili Ašenbergerje. Eden od fantov je imel na glavi levjo grivo iz pene. Pel je 

Kekčevo pesem. Ena skupina je uprizorila Soško fronto. Na koncu so vse novince vodniki udarili 

z vrvjo po riti. Tudi moj ati je bil med njimi. 

Neža (sobota 2) 
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Delavnice 

 

 
 

V ponedeljek dopoldne smo imeli poseben dan. Po skupinah smo krožili od točke do točke, ki so 

bile postavljene povsod po taboru, ena pa na bregu Soče. Na nekaterih smo morali pokazati naše 

športne sposobnosti, na drugi smo obnovili znanje iz prve pomoči. Vsaka dežurna ekipa je na 

produ ob Soči poskušala sodelovati in postaviti iz kamnov obok v obliki narobe črke U. Enim je 

uspelo, drugim ne, vsekakor pa smo se  zelo zabavali med iskanjem načinov, da se obok ne bi 

prekucnil. Skupinsko smo se preizkusili tudi v streljanju z zračno puško in v odbojki.  

 

 

Izkušeni gorski reševalec in policist pa sta 

nam zaupala, kako poteka njuno delo in 

predstavila primere reševanj, ki sta jih 

doživela in ki so nam vsem jemali dih. 

 

Po tako zanimivem dopoldnevu smo se vsi 

razveselili kosila, ki nam ga je pripravila 

naša super kuharica. 

 

(nedelja) 
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O spremembah 

 (Anin tradicionalni dolgi esej) 

 

Vsako leto sem se navadila v taboru po orientaciji napisati razmeroma dolg spis, da malo izživim 

svojo pisateljsko žilico. A ta žal vsakič, kadar se namesto pisanja fantastičnega mladinskega 

romana, ki ga imam zasnovanega v glavi, lotim »štrikanja« še ene kape ali šala, malo umre. 

Tokrat mi spisa celo ni treba pisati, saj je tabor letos zame malo DRUGAČEN. 

Svojim premnogim devetnajstim letom primerno sem bila nekako sprejeta med vodstvo. 

Torej mi spisa ni TREBA napisati, ampak ga bom, ker LAHKO. Mislim, da je »ker lahko« moje 

življenjsko vodilo. 

Kaj vse je bilo torej letos za kvazi odgovorno osebo tako drugače?  

No, ne tako zelo veliko. Še vedno čutim strahospoštovanje do kuhinjskega šotora, v katerem sem 

jedla le enkrat, saj je večina moje družbe še vedno primorana jesti v jedilnici. 

 

Tudi letos sem s pomočjo mojih zvestih 

večletnih prijateljic spesnila tradicionalni 

glasbeni »miks«. 

 

A ja, tokrat je bil miks uspešnic skupine 

Hazard. Ja, Ana je v svojem srcu našla 

ljubezen tudi do slovenske glasbe Po 

letošnjem nastopu marsikdo v taboru že 

globoko premišljuje, če dejansko imamo 

kopalnico. 

 

 

 

Organizirala sem tudi impro ligo, ki se je malce izjalovila. Zaradi slabega vremena smo jo imeli 

v jedilnici  in baje ni nihče ničesar slišal. 

Zvečer bi najbrž morala ohranjati mir v šotoru, a sem se žal nekajkrat neodgovorno pridružila 

vreščanju. Ampak prisegam, res me ni velikokrat zaneslo. Upoštevajte, da sem v srcu še mlada, 

čeprav sem po letih z eno nogo že v …. 
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Spremembe pa niso vedno dobre, naj bodo velike ali majhne. Sprememba, ki mi res ni pri srcu, 

so ljudje, ki jih ni več v taboru. Eni nimajo časa, kdo drug misli, da je že prestar, komu pa 

enostavno ni dovolj všeč. 

In jaz, občasni sanjavi melanholik, vse pogrešam. Tiste, ki so za razplet in zaplet mojega 

življenja precej pomembni, seveda bolj; one, ki sem jih srečala le v vrsti za kosilo ali umivanje, 

pa malo manj. Vseeno žalujem za vsemi pogrešanimi. 

A tako pač delujejo spremembe. Stari so odšli, novi prihajajo. Menjavajo se kot reka. Saj veste, v 

isto vodo v reki se ne da stopiti dvakrat. 

Čez mnogo let, ko bodo zvesti planinci postali vodniki in bodo pripeljali v tabor svoje otroke in 

nič hudega sluteče žene in može, tisti manj zvesti pa bodo šli svojo pot, novim avanturam 

naproti, bo tabor popolnoma drugačen, a v nekem ustaljenem, železnem načinu še vedno enak. 

Soča res teče mimo in ne pride nazaj, a velike skale pod njo so več ali manj še vedno tam. 
 

 
 

Tudi ljudje, ki smo že mnoga leta v taboru, se spreminjamo. Zase vem, da sem letos manj 

nadležna kot lani. Kdor me dobro pozna, ve, zakaj sem tudi bolj odgovorna.  Ker so mi naprtili 

odgovornost »kvazi-ne-ravno-skoraj-vodnika«, a vseeno... Še vedno sem malo zmedena kot 

nekoč. A napredujem in še bom, obljubim. 

 

Spremembe so, spremembe bodo (k***c jih gleda, seveda)! A jih podpiram, saj sem ponosna 

levičarka. Svet se spreminja in mi z njim.  Tako je prav, spremembam se moramo prilagoditi. 

Kar je »drugačno«, ne smemo takoj označiti za »slabo«. Mogoče bo prav »drugačno« postalo 

zelo dobro. 

 

»Hej, ti pa si se razpisala o spremembah!« je rekla Neža, ki sedi nasproti mene. 

 

Za konec pa: Zapirajte šotorska »vrata«, da ne pride sredi noči jelen! 

 

Ana Logar 
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SENIORJI NA OBISKU V TABORU 

 

»Gremo mi po svoje«, smo naslovili naš  tokratni izlet. Ni se čisto uresničilo, vročina je bila 

prehuda. Tudi filmarjev ni bilo tam. Mi pa žejni in željni Soče. Še najbolj pa snidenja z 

udeleženci 36. planinskega tabora, od najmlajših, ki so nekaj let nazaj zamenjali pleničke za 

gorske strmine, do starejših, vseh sort prostovoljcev, ki mladim že 36 let v strminah na različne 

načine pomagajo. Vztrajno! Do let, ko bodo plenice spet blizu? 

 

Odkar se seniorji vozimo pod hribe, se tako daleč še nismo peljali. Preko zahodne sosede je bilo 

bliže kot po naši južni strani. Tudi zanimivo je bolj. Julijski vršaci odpirajo spomine na že  

prehojene poti. Soška fronta pa na norost, ki jo je sposoben homo sapiens. Ampak vse popravi 

bistrost in lepota reke Soče, še bolj pa veseli obrazi mladih, ko se utrujenih nog vrnejo z izleta v 

tabor.                                                                                   
 

 
 

Kuharica in njene dobrote so za mlade prva radost po izletu. Ko so želodčki polni in grla 

odžejana, je utrujenost pozabljena. A mentorji ne utegnejo počivati, z njimi se veselje takoj 

nadaljuje. Različne dejavnosti in za zaključek taborni ogenj zaokrožijo dan, ki je med sedmimi 

vsak drugačen. 

 

Zato bo tabor tudi naslednje leto zaseden.  

 

Veseli smo, da je kar pet naših seniorjev prostovoljno pomagalo izpeljati tudi letošnji planinski 

tabor.   

 

Preživeli smo lep dan v objemu najbolj zahodnih vrhov, uživali ob naši najlepši alpski reki in v 

družbi zanesenjakov, ki vsako leto omogočajo desetinam mladih nepozabna doživetja. 

 

Dušan  
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TEKMA V PLANINSKI ORIENTACIJI 

 

V četrtek smo imeli orientacijski pohod. Naša skupina je štartala prva. Pred odhodom smo dobili 

zemljevid in kompas. Prvo postajo od šestih smo našli brez težav. Drugo smo skoraj zgrešili, a 

smo se še pravočasno obrnili. Na tretji smo morali pokazati svoje znanje iz prve pomoči, tudi iz 

oživljanja (kako preverimo, ali človek, ki leži na tleh, še diha). Med potjo od pete do šeste 

postaje smo jedli jabolka in bombone. V tabor smo prišli prvi. Zelo nam je bilo všeč. 

Mija Pešec 
 

 

 
SOBOTA 1 

 

 
NEDELJA 

Orientacija je v taboru že tradicionalna. Planinci moramo sami orientirati svojo pot od tabora 

mimo vseh kontrolnih točk. Pri nekaterih točkah moramo člani ekipe odgovarjati na vprašanja ali 

opraviti kakšno nalogo. Tudi tempo in hitrost hoje sta pomembna. Na vsaki točki lahko ekipa 

dobi ali izgubi točke. Ekipe med sabo tekmujejo. Po prihodu v tabor še rišemo in pišemo 

literarne prispevke. Letos nam je šlo zelo dobro in upam, da bomo zmagali.  

 (sobota 1) 
 

 

Ob desetih smo se na pot podali 

in kontrolne točke smo iskali. 

Ko smo vse uspešno našli, 

smo kmalu v taboru pristali. 

 

V boj za nagrade smo se pognali 

in izdelki zanimivi so nastali. 

Na  razglasitev bomo dolgo čakali,  

a točk veliko bomo nabrali.    

                                               (ponedeljek) 

 
 

PONEDELJEK 

 
 

 
TOREK 

 

 
SREDA 
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ČETRTEK 

 

 
PETEK 

 

 
SOBOTA 2 

 

 

Naša četica koraka strumno in veselo, 

en pred drugim v ravni vrsti na orientacijo gremo. 

 

Lovro, Jure, Mark in Eva točke bomo  iskali, 

z Najem in Tiborjem skupaj bomo vse odgovore znali. 

 

Ko na cilj bomo prispeli, bomo vsi zapeli, 

v enem kosu, vsi »na broju« zmage smo veseli. 

»Žusepepo« 

 

  
 

DRUŽINSKA EKIPA »ŽUSEPEPO«  
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Zahvala vsem sponzorjem, ki so nam tudi v letošnjem letu s svojim prispevkom pomagali k 

uspešni izvedbi planinskega tabora. 
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