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Drežniške Ravne 2009

Nekaj za uvod…

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Pozdravljeni prijatelji planinci!
V letu 2009 smo v okviru Planinskega društva Snežnik iz Ilirske
Bistrice uspešno izvedli že 10. planinski tabor. Pripravili smo ga v
sodelovanju s prijateljskimi društvi: OPD Koper, PD Piran, PD
Hrpelje, PD Šentjošt, PD Podpeč Preserje in PD Kobarid. Taborni
prostor pa smo si delili s PD Panorama Dobrova.
Tabor smo pripravili v naročju Krnskega pogorja, v Drežniških
Ravnah. Udeležilo se ga je 57 osnovnošolcev in srednješolcev iz
PD Snežnik Ilirska Bistrica in PD Panorama Dobrova. Za
mednarodni pridih tabora pa sta poskrbeli dve udeleženki iz
planinske skupine Bazovica Rijeka, iz sosednje Hrvaške.
Za udeležence tabora je skrbelo 23 vodnikov, mladinskih voditeljev in mentoric, ki so
pripravi in izvedbi tabora namenili veliko svojega prostega časa. Vse to z namenom, da
udeležencem tabor ostane zapisan kot nepozabno doživetje.
Tabor v Drežniških Ravnah je za društvo in ekipo vodnikov zaradi svoje številčnosti
predstavljal svojevrsten izziv, obenem pa veliko organizacijsko in logistično preizkušnjo.
To smo odlično prestali, zahvaljujoč odličnemu vodstvu s številnimi izkušnjami, saj
nekateri sodelujejo pri taboru že vseh 10 let.
V spomin na nepozaben teden pod platnenimi strehami, smo pripravili tole glasilo
planinskega tabora. Vzemite ga tudi kot izraz zahvale za zaupanje in podporo, ki nam jo
izkazujete z vašo udeležbo na taboru. To počnemo zaradi in za vas, dragi mladi planinci.
In seveda zahvala vsem,
planinskega tabora.

ki

ste

kakorkoli

pripomogli

pri

pripravi

ali

izvedbi

V upanju, da se ponovno srečamo s pesmijo ob tabornem ognju vas lepo pozdravljam.
Prijetno branje vam želim!
Andrej Novak
Vodja MGT Drežniške Ravne 2009

Drežniške Ravne 2009

Beseda predsednice

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Nazaj v planinski raj
Letošnji gorniški tabor smo izpeljali v Drežniških

Pod trto bivam zdaj
deželi rajsko mili,
Srce pa gor mi sili
Nazaj v planinski raj; zakaj nazaj?
Nazaj v planinski raj

Ravnah nad Kobaridom. Taborili smo v naročju Krna,
Matajurja in Krasjega vrha. V bližini leži moj rojstni
kraj in kraj mojega odraščanja. Tako kot nekoč Simon
Gregorčič živim in delam daleč stran od moje rodne
vasice že skoraj 30 let.

(Simon Gregorčič, Pesmi, Nazaj v planinski raj)

Priznati moram, da sem
bolj prilagodljive sorte kot pesnik, a še vedno mi srce
drugače poskoči, ko se vračam, ali pa zaslišim domačo
govorico. Z lahkoto razumem pesnika.
Tu zelen dol in breg,
Tu cvetje že budi se,
Tu ptičji spev glasi se,
Gore še krije sneg,-zakaj nazaj?
Nazaj v planinski raj!
(Simon Gregorčič, Pesmi, Nazaj v planinski
raj)

Ko sem se pogovarjala z

mladimi udeleženci, ko so

se čudili in zatrjevali, kako lepa se jim zdi narava, v kateri smo preživeli nepozaben
teden, mi jih je nekaj je priznalo: »Tako naravo ima rada moja mama. Z družino se bomo
zagotovo vrnili sem, da jim pokažem, kje sem bil/a.«
Oj pašniki sončni, lesovje temno,
vi viri, potoki studeni,

Obiskali smo kraje, ki so po

ti slap moj grmeči, ti selo mirno,

svoji lepoti tako edinstveni,

pri srci ko nekdaj ste meni!

naravni in nedotaknjeni, da sva

(Simon Gregorčič, Pesmi, MK 1987, Pastir)

se

s

planinsko

mentorico

spraševali: » Zakaj na Maldive,

Kanarske otoke in v druge eksotične kraje, ko nas lepota naše
domovine lahko tako prevzame s svojimi naravnimi čudesi!?«
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Opazi se, da domačini ljubijo svoje rodne kraje.
Krasna si bistra hči planin,
brdka v prirodni si lepoti,
ko ti prozornih globočin

Zaradi strmih pobočij in obilice padavin je okoli gore
Krn veliko slapov. Do slapov in naravnih znamenitosti

nevihte temne srd ne zmoti,

so domačini ohranili ali uredili varne, lepe speljane

krasna si hči planin!

poti, da posegi v naravo niso moteči, hkrati pa so jih

Tvoj tek je živ in je legak,

naredili dostopne za ljudi.

Ko hod deklet s planine;
In jasna si ko gorski zrak
in glasna si, kot spev krepak

Hvala Simonu Gregorčiču za vreze, ki sem jih kot

planinske je mladine-

popotnico vzela s seboj v svet!

krasna si hči planin!

Hvala organizatorjem in udeležencem tabora za
učenje in življenje v naročju gora!

(Simon Gregorčič, Pesmi, MK 1987,Soči)

Darinka Dekleva,
predsednica PD Snežnik Ilirska Bistrica
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Sobota, 18. 7. 2009

____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Juhuhu tabor je tu…
Težko pričakovani dan odhoda je
prišel,
zaradi
veselja
in
nestrpnega pričakovanja je malo
kdo opazil, da dežuje. Ob 10.
uri je prišel čas za slovo od naših
staršev in za odhod izpred
Osnovne šole Dragotina Ketteja.
Pot nas je vodila skozi Italijo.
Ustavili smo se v Redipugliji, kjer
smo
si
ogledali
mogočen
spomenik padlim v prvi svetovni
vojni. Pot smo nadaljevali po italijanski strani in v tabor
prispeli ob 13. uri. Najprej smo se razdelili po šotorih in pojedli kosilo.
Zatem smo imeli krajši počitek, ki se je v tem deževnem dnevu močno
prilegel. Ko smo si spočili, je bil čas, da se spoznamo med sabo in sam
taborni prostor. To smo storili s pomočjo spoznavnih iger in krajšega
sprehoda po okolici. Sledile so športne igre, po večerji pa smo imeli družabni
večer za celotni tabor. Pred večerjo smo si pripravili nahrbtnike za turo, ki
nas je čakala naslednji dan.

.
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Gremo v objem gora…
Ta dan smo vstali zelo zgodaj. Razdelili smo
se po skupinah in odšli na tri različne vrhe.
Prva in druga skupina je odšla na Krasji Vrh,
tretja, četrta in peta skupina pa se je
podala na Krn. B skupina se je odpravila na
dvodnevno turo in odšla čez Krn na kočo pri
Krnskih Jezerih, kjer so prenočili. Vsi
razen B skupine smo se v tabor vrnili za
čas poznega kosila, ki nas je okrepčal po
naporni poti. Po kosilu so sledile
ustvarjalne delavnice in športne igre. Po
večerji pa prepevanje pesmi ob tabornem
ognju.

Ko smo prišli do koče na Krnu smo se utrujeni posedli na klopice in
pomalicali. Po malici smo se odpravili še na sam vrh Krna. Na vrhu so
nas čakale majhne piramide iz kamenja in plošča na kateri je bila
vetrnica sosednjih hribov. Tam smo se še poslikali in se odpravili nazaj
h koči. Pri koči smo si vzeli nahrbtnike in se odpravili proti taboru. Na
vrhu koče in Krna mi je bilo zelo lepo.
Iva Š. Slosar, PD Snežnik
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Ponedeljek, 20. 7. 2009

____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Igre brez meja in orientacijski pohod…
V ponedeljek smo si privoščili malo daljši spanec. Po zajtrku smo se igrali
igre brez meja, kjer smo se udeleženci razdelili v različne skupine. Po kosilu
je sledil orientacijski pohod in planinska tombola. Večer smo preživeli ob
tabornem ognju.

… izdelava nosil…

… vlakec …

…. osvežitev …
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Ponedeljek, 20. 7. 2009

____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

V ponedeljek, 20.7.2009 so nam mladinski voditelji pripravili zanimive igre.
Najprej so nas razdelili po skupinah, nato so nam predstavili 6 različnih iger.
Cilj prve igre je bil prenesi kozarček vode čez poligon in napolniti 3 litrsko
posodo. Pri drugi igri smo tekli do palice, okoli katere smo se petkrat
zavrteli in nato stekli nazaj do svoje skupine. Naloga tretje igre je bila
narediti nosilca in nato petnajst sekund držati enega člana skupine. Nosila
smo izdelali iz armafleksa, dveh palic in iz vrvi. Pri četrti igri smo se najprej
vsi iz skupine postavili na klopco, nato pa smo se morali razporediti po
abecedi naših imen. Igra je bila zahtevna, ker pri razporejanju nismo smeli
stopiti na tla. Peta igra se je imenovala kača. Morali smo počepniti in se
prijeti za noge, ter se nato cela skupina kot kača čim prej preplezati čez
ciljno črto. Zadnja igra mi je bila najbolj všeč, saj smo morali iz korita v
kozarcu na glavi v določenem času prenesti čim več vode. Da je bila igra še
bolj zanimiva, so bile na poti še ovire. Zmagala je skupina gozdne žabe, ki je
dobila lepe nagrade.
Klara Srića, Helena Rosič, PS Bazovica Reka
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Ohladitev pod slapom…
Po poznem zajtrku smo si šli
ogledat Slap Kozjak, kjer smo
imeli tudi malico. Popoldne so
sledile
športne
igre
in
ustvarjalne
delavnice,
proti
večeru pa smo
začeli s
planinskimi delavnicami, v okviru
katerih smo se mladi planinci
seznanili in naučili pomembne
stvari o planinstvu, ki jih mora
vedeti vsak pravi planinec. Po
večerji je sledil družabni večer ob tabornem ognju s
kitaro.
V torek 21.7.2009 smo se vse skupine razen
skupine B odpravile na Slap Kozjak. Pojedli smo
zajtrk in se počasi odpravili na pot. Hodili smo
malo po gozdu, soncu, senci in po cesti
makadamski in prav tako po asfaltni cesti. Med
potjo sva s prijateljico slišali že vodo. Mislili sva,
da je slap že blizu, vendar sva se motili. Slap je
bil šele čez eno uro. Ko smo prišli do slapa je bilo
zelo mrzlo. Pojedli smo in se počasi odpravili
nazaj v tabor. Meni je bilo zelo všeč, saj zelo
rada hodim na slape ali po kakšnih mostih ob
vodi, nad vodo…
Maša Selan, PD Panorama

V torek zjutraj smo se odpravili na slap Kozjak. Tja smo hodili dve uri. Bilo je
vroče zato smo se večkrat ustavili. Ko smo prispeli smo videli velik slap
Kozjak. Zelo je šumel. Bilo ga je lepo videti. Potem smo pomalicali, nato pa
smo se igrali s kamenčki ob vodi. Kmalu je bilo kosilo, zato smo se odpravili
proti taboru. Ko smo prehodili nešteto ovinkov, smo zagledali nešteto
ovinkov, nato pa smo zagledali korito z vodo pri taboru. Vsi smo vedeli, da
smo prispeli. Hitro smo stekli v šotore in se oblekli kanaterce in kratke hlače.
Ko smo pojedli kosilo smo vzeli plastenke v njih natočili vodo in se začeli
polivati. Dan smo preživeli krasno.
Martina Dodič, PD Snežnik
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____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
V torek smo se odpravili na slap Kozjak.
Najprej smo se spustili v dolino in v vasi
nadaljevali pot. Ko smo prišli do
makadama smo nekaj časa hodili po
gozdu, čez nekaj časa smo prišli do
ž mostu in se tam malo ustavili. Ko smo
se odpravili smo kmalu prišli do slapa.
Najprej smo si ga ogledali, nato pa smo
pojedli malico. Napoti smo srečali kar
veliko živali kot na primer metulje, čričke,
čebele, mravlje… Ko smo prišli nazaj v
tabor smo se preoblekli v kopalke in se
začeli špricati.
Klara Trček, PD Panorama
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Sreda, 22. 7. 2009

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Dan civilizacije…
Po zajtrku smo se odpravili na kopanje v
reko Nadižo, kjer smo poležavali na
soncu. Popoldne smo si privoščili pico v
kobariški piceriji. Pred vrnitvijo v tabor
smo zavili še v trgovino, kjer smo si
nabrali sladkarij in kupili razglednice.
Pred večerjo smo v planinskih delavnicah
spoznali in se naučili veliko novih in
uporabnih stvari, potem pa smo naredili taborni ogenj in se,
kot vsak večer, s pesmijo družili ob njem.
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Zbudili smo se že ob 8.00.
Imeli smo zajtrk (eurokrem),
potem pa smo se pripravili
za kopanje v reki Nadiži. S
kombijem so nas do tja
odpeljali v večih skupinah. Ko
smo se pripeljali do reke
Nadiže, smo se najprej
namazali
s
kremo
za
sončenje, potem pa smo se
odpravili proti vodi. Ker je bila
voda mrzla so vanjo zaplavali
samo najpogumnejši. Kopali
smo se približno tri ure.
Potem so nas s kombijem
odpeljali
do
pizzerije
»Fedrig«. Na pizze smo čakali
nekateri malo, nekateri pa
več časa. Ko smo pojedli
pizze, smo se po skupinah
odpravili do trgovine. Ko smo
se odločili, da imamo dosti
sladkarij, smo čakali kombi,
da nas odpelje nazaj v tabor.
Na taboru smo imeli nekaj
prostega časa, nato pa smo
imeli razne delavnice. Po
delavnicah je bila večerja. Ko
se je stemnilo smo prižgali
taborni ogenj in ob njem
prepevali. Ko pa smo postali
zaspani
smo
počasi
odkorakali do svojih šotorov
in zlezli v spalne vreče.
Petra Kozamernik,
Eva Peklenk,
PD Panorama
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Cetrtek, 23. 7. 2009

____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________

Plezam, plezam, plezam…
Člani B skupine smo se po zajtrku
odpravili na turo na Malo Mojstrovko,
kjer smo se preizkusili v plezanju. Oči
pa smo spočili ob prečudovitem
pogledu na prelaz Vršič in okoliške
vrhove. Polni novih vtisov smo se vrnili
v tabor.
Preostale
skupine smo se takoj po
zajtrku odpravile na umetno plezalno steno v
bližnji kamp Koren. Tam smo se preizkusili smo se
v plezanju in "abzajlanju". Ko smo se vrnili v tabor,
so bile za nas pripravljene ustvarjalne delavnice,
kjer smo se prelevili v slikarje in pisatelje, lahko
pa smo se preizkusili tudi v raznih športnih igrah.
Dan smo vse skupine zaključile ob prepevanju in
druženju ob tabornem ognju.
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Petek, 24. 7. 2009

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Gremo gor u hribe…

in korita…

Prebudili smo se v čudovito sončno jutro,
takoj po zajtrku smo se po skupinah
odpravili na ture. Prva in druga skupina je
tako odšla na izlet po učni poti v Koseških
koritih, tretja, četrta in peta skupina, pa je
odšla na Krasji Vrh. Popoldne so sledile
zaključne delavnice Male planinske šole,
nato pa je sledil piknik. Večer je bil
slovesen, imeli smo taborne poroke in
krste novih nadobudnih mladih planincev.
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Petek, 24. 7. 2009
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Planinski krst
Petkov večer je bil namenjen tradicionalnemu planinskemu krstu, ki ga mora
preživeti vsak nov udeleženec tabora. Na taboru v Drežniških Ravnah smo v
svoje vrste sprejeli 22 mladih planincev.
Manca Abram,
Diana Antončič,
Martina Dodič,
Blaž Kristan,
Dejan Damiš,
Nejc Ujčič,
Ali Zulfiquar,
Luca J. Slosar,
Manca Trček,
Lara Krebelj,
Špela Krebelj,
Miha Jankovič,
Luka Hrvatin,
Blaž Črv,
Žiga Rožman,
Luka Gerečnik,
Rok Stopar,
Luka Samokec,
Domen Komat,
Yasin Zulfiquar,
Ayla Behrič,
Tim Mahne
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___________________________________________________________________________________
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Med novo pečenimi udeleženci tabora pa so bile tudi dve članici vodstva in
sicer Tjaša Štanrajh in Anamarija Ludvik.
Kuharici mladi, lepi,
sta na delu že ob peti.
Krompir se kuha, voda vre,
poštarju pomagata obe.
Prva se smeje, druga jezi:
Poštar zakaj voda kipi.
Za lepo postavo one skrbijo
in nam obilne obroke delijo.
Skrbeti za poštarja res ni lahko,
a zanju to delo težko ni blo.

Usodni DA
Zadnji večer tabora so na skupno življenjsko pot stopili in si zaobljubili
zvestobo vsaj do naslednjega tabora naslednji pari:
Diana Antončič & Martin Novak
Martina Dodič & Andrej Novak
Iva Slosar & Luka Kirn
Manca Abram & Miha Jankovič
Luka Gerečnik & Darja Šenkinc
Saftič Domen & Klara Srića
Andrej Grlica & Luen Zidar
Mohar Andrej & Urška Vrh
David Valenčič & Petra Zoubek

Taborni župnik je pare v zakon pospremil z naslednjimi besedami:
Danes smo se zbrali, da bi v planinski zakon združili 10 mladih parov… Če ima kdo kakšno
pripombo, naj sedaj spregovori ali do naslednjega tabora molči… V imenu Krna, Matajurja in
Krasjega vrha vaju razglašamo za moža n ženo… Kar gore združijo naj dolina ne loči.
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Nazaj domov…
Po zajtrku smo pospravili tabor, spakirali
potovalke in počakali da je prišla nova
skupina mladih planincev iz PD Šentjošt.
Ob koncu tabora, je vsak udeleženec
prejel spominsko plaketo in majico, kot
nagrado za sodelovanje na planinskem
taboru. Polni novih doživetij smo odšli
proti domu in si obljubili, da se čez eno
leto zopet vidimo na taboru. Naj ne bo
skrivnost, da je potekla marsikatera solzica.
Ko smo se spoznali
Vedno smo se vsi igrali
Veselili in smejali.
Sončno in veselo na taboru je bilo
A zdaj domov težje bo šlo.
Ko pa pride čas slovesa,
Veter zapiha v drevesa.
Klara Trček,
PD Panorama
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1. Skupina

2. Skupina

Udeleženci:

Vodstvo:

Udeleženci:

Vodstvo:

Luka Hrvatin

Jadranka Čosič

Manca Abram

Andrej Novak

Miha Jankovič

Martin Novak

Diana Antončič

Tina Turkovič

Domen Komat

Vlado Dekleva

Domen Barbiš

Tina Prosen

Blaž Kristan

Andrej Mohar

Ayla Behrič

Lara Krebelj

Dejan Damiš

Špela Krebelj

Martina Dodič

Luka Samokec

Nejc Šircelj

Yasin Zulfiquar

Jan Setničar

Manca Trček

Nejc Ujčič

Gašper Železnik

Špela Zadel

Luca J. Slosar

Špela Zadel
Ali Zulfiquar
Aljaž Ogrin
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3. Skupina
Udeleženci:
Žiga Abram
Dominik Bevčič
Monika Dolinar
Jernej Glavič
Luka Jankovič
Luka Kirn
Blaž Kozamernik
Eva Peklenk
Iva Štefanja Slosar
Klara Trček
Vodstvo:
Andrej Barovič
Darinka Dekleva
Andrej Grlica

4. Skupina
Udeleženci:
Rok Borovničar
Blaž Črv
Luka Gerečnik
Tim Mahne
Janina Ogrin
Helena Rosič
Žiga Rožman
Maša Selan
Klara Srića
Vodstvo:
Elizabeta Benigar
Jure Zoubek
David Valenčič
Marko Marinko
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5. Skupina
Udeleženci:
Kristian Dodič
Petra Kozamernik
Neža Marija Slosar
Rok Stopar
David Šafran
Tadej Škapin
Jan Ujčič
Petra Zoubek
Vodstvo:
Katja Maček
Damjan Pipan

B Skupina
Udeleženci:
Erik Keš
Domen Kozina
Anže Plečnik
Domen Saftič
Darja Šenkinc
Urška Vrh
Luen Zidar
Vodstvo:
Andrej Novak – Mrmrwn
Marko Lučič
Domen Strle
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Poimenski seznam vodstva tabora z zadolžitvami
Vodstvo tabora na tokratnem mladinskem gorniškem taboru smo prilagodili številu
udeležencev in zahtevnosti planinskih vsebin na taboru. Tako je na letošnjem taboru
sodelovalo 24 članov vodstva od tega 14 vodnikov, 5 MV, 2 mentorici in 3 kuharji in 1
pomočnik.

Ime in Priimek:

Planinsko društvo:

Andrej Barovič

PD Snežnik

Mladinski voditelj

Andrej Grlica

PD Snežnik

Vodnik A kategorije

Andrej Mohar

PD Snežnik

Vodnik A kategorije

Andrej Novak – Čuk

PD Snežnik

Vodnik A kategorije

Andrej Novak – Mrmrwn PD Snežnik

Vodnik A kategorije

Anamarija Ludvik

PD Snežnik

Pomočnica kuharja

Elizabeta Benigar

PD Snežnik

Vodnik A kategorije

Damjan Pipan

PD Snežnik

Vodnik A kategorije

Darinka Dekleva

PD Snežnik

Mentorica PS

Domen Stlre

PD Snežnik

Mladinski voditelj

Dušan Rolih

PD Snežnik

Glavni kuhar

Jadranka Čosič

PD Snežnik

Mentorica PS

Jure Zoubek

PD Panorama

Vodnik A kategorije

Katja Maček

PD Panorama

Mladinski voditelj

Marko Lučič

PD Snežnik

Vodnik B kategorije

Marko Marinko

PD Panorama

Vodnik B kategorije

Martin Novak

PD Snežnik

Mladinski voditelj

Tadej Kogovšek

PD Snežnik

Pomočnik

Tina Prosen

PD Panorama

Mladinski voditelj

Tina Turkovič

PD Snežnik

Vodnik A kategorije

Tjaša Štanrajh

PD Snežnik

Pomočnica kuharja

Vlado Dekleva

PD Snežnik

Vodnik A kategorije
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Planinska izobrazba / zadolžitev:

Drežniške Ravne 2009
Gasilska fotka
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Drežniške Ravne 2009
Zahvala
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Zahvala
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi
Mladinskega gorniškega tabora Drežniške Ravne 2009.

Z materialnimi prispevki so nam pomagali:

Bolton Adriatic d.o.o.
Primorje Ajdovščina d.d.
Provita Inženiring d.o.o.
Renato Barbiš s.p.
Teles d.o.o.
Vopex d.o.o.
in nekateri drugi.

Projekt so sofinancirali:
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Drežniške Ravne 2009
Snežnik, 31.8.2009
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Drežniške Ravne 2009

Kolofon

___________________________________________________________________________________

Kolofon
Izdal:
Naklada:

Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica
120 izvodov

Zbral in uredil:

Andrej Novak - Čuk

Oblikovanje:

Andrej Novak – Čuk

Lektoriranje:
Fotografije:

Anja Vilotič
Vladimir Dekleva
Andrej Novak - Mrmrwn
Andrej Grlica
Domen Saftič

Knežak, maj 2010
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