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SOBOTA – 1. 8. 2015 

Po dolgi vožnji smo prispeli na čisto drugi konec Slovenije, v vasico Lokve, ki leži na Trnovski 

planoti. Na tabornem prostoru so nas s pesmijo pričakali mladi planinci Planinskega društva 

Celje. Nato smo imeli kosilo in si pripravili ležišča. Ker pa nismo prišli na tabor zato, da bi 

počivali, smo se že prvi dan odpravili na pohod, na Črni vrh (1066 m). Pot smo si krajšali s 

klepetanjem, mlajši pa z nabiranjem »ježkov«, ki so se zataknili na nahrbtnike ter se sami 

poimenovali »granatniki«. Na vrhu smo bili očarani nad razgledom, videli smo vse do morja. 

Ob prihodu nazaj v tabor nas je že čakal mlečni riž. Po večerji smo se zbrali ob tabornem ognju, 

kjer smo ob spremljavi kitare prepevali pesmi, za konec pa še prisluhnili pravljici, ob kateri smo 

kmalu zaspali. 

              

 

                 

  

Kosilo: enolončnica. 
Večerja: mlečni riž. 



V soboto, 1. 8. 2015, ob 7.00, smo se izpred Mladinskega centra Gornja 

Radgona odpeljali novim dogodivščinam naproti. Na taborni prostor v 

Lokve smo prispeli ob 14.00. Tam so nas pozdravili mladi planinci in 

mentorji PD Celje. Pričakalo nas je dobro kosilo. Po kosilu smo si pripravili 

ležišča. Osvojili smo naš prvi vrh, Črni vrh. Po pohodu smo imeli prosti 

čas. Za večerjo smo imeli mlečni riž. Nato smo zakurili taborni ogenj in 

peli pesmi. Spat smo šli ob 22.00. 

Urša Š. 

 
Spimo v velikih šotorih, v toplih spalnih vrečah. V 
šotorih smo resda malo časa, a ko smo, se zelo 
zabavamo. Vsak dan moramo šotore pospraviti, nato 
jih oceni dežurna skupina. Vsako noč pred spanjem 
beremo pravljice, da lahko potem lažje zaspimo. 
Šotore nam je raztrgal veter, zato imamo prepih.  
 
Neja Prša 
 



NEDELJA - 2. 8. 2015 

Po deževni noči nas je zbudilo sonce, še bolj pa nas je prebudila jutranja telovadba. Sledil je 
zajtrk, po njem pa priprava na pohod. Odpravili smo se po Poti za zidom, ki je zgodovinskega 

pomena. Že v obdobju pred prvo svetovno 
vojno so prebivalci Lokev od tedanjih oblasti 
dobili v upravljanje in lastništvo zemljišča 
okoli vasi, da so se lažje preživljali. Ker so 
odstranjevali kamenje in si tako urejali 
travnike, je nastal na meji med privatnim in 
državnim zemljiščem kamniti zid. Logarji, ki so 
takrat nadzorovali gozd, niso imeli pravice 
hoditi po privatnem zemljišču. Da pa bi 
vseeno lahko kontrolirali domačine zaradi 
morebitne kraje lesa ali listja v državnem 

gozdu, so hodili za zidom okrog vasi. Tako je nastala pot, ki se je skoraj v celoti ohranila vse do 
danes. Pot je bila zelo razgibana, oblačno vreme je poskrbelo, da nam ni bilo preveč vroče, v 
tabor pa nas je vlekel predvsem vonj po nedeljskem kosilu, »pohanem piščancu«. Dan smo 
izkoristili še za igre z žogo, poslušali pa smo tudi predavanje o Paradani. 

 

 

 

 Zajtrk: namazi, čaj, kakav. 

 Malica: kruh z zaseko, pašteto, čebula, 

paprika, paradižnik, sadje. 

 Kosilo: juha, ocvrti piščanec, pražen 

krompir, zelena in mešana solata. 

 Malica: breskev, pecivo. 

 Večerja: testenine z makom, kompot. 

 

Danes sem se zbudil ob 5.11. Potem sem se šel tuširat. To je bila 
dobra jutranja osvežitev. Nato smo šli na pohod, ki je trajal sedem 
ur in pol. Potem smo prišli v tabor, imeli kosilo, se igrali z žogo, 
zvečer pa smo si pripravili kino na prostem. Po ogledu filma smo šli 
spat. Seveda so to zahtevale mentorice, a mi pa … 
 
Simon Kerndl 
 



 Zajtrk: namazi, čaj, kakav. 

 Malica: kruh z zaseko, pašteto, čebula, paprika, 

paradižnik, sadje. 

 Kosilo: gobova juha, špageti z bolonjsko omako, 

zeljnata in mešana solata. 

 Malica: puding z malinovcem, lubenica. 

 Večerja: v jajci ocvrt kruh. 

 

PONEDELJEK – 3. 8. 2015 

V ponedeljek smo se odpravili na Mali Golak (1495 m), še prej pa smo seveda imeli obvezno 

jutranjo telovadbo in zajtrk. S kombijem smo se odpeljali do Male Lazne, od tam pa smo peš 

nadaljevali do Iztokove koče pod Golaki. Razdeljeni v tri skupine smo vsi osvojili vrh. Dve 

skupini sta se na poti proti taboru odpravili še do Paradane, jame ledenice, ki je ponos 

Lokvarjev ter gozdni in botanični rezervat. Tam se prepletajo površinski in podzemeljski kraški 

pojavi, ki jih dopolnjujejo ostanki ledeniškega delovanja ter toplotni in vegetacijski obrat, ki je 

posledica dolgotrajnega zadrževanja hladnega zraka v z vseh strani zaprti globeli. Tako smo se 

pred povratkom v tabor prijetno ohladili, kuharice pa so v tem času že pripravile kosilo. Po 

urejanju dnevnikov so sledile športne aktivnosti. Ker smo bili znova lačni, so nam kuharice 

pripravile še puding in postregle z veliko sočno lubenico. Ko se je zvečerilo, smo si ogledali film 

Pastirci in se seznanili z življenjem pastirjev v preteklosti. 

 

 

 

 

 

 

  



  
Danes smo šli na Mali Golak. Pot mi je bila všeč, čeprav 
smo hodili v koloni in počasi. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo 
prišli na cilj in ko smo hodili po potkah navzgor. 
 
Sara Škrobar 
 

Danes smo se zbudili ob 6.30. Telovadili smo pod 

Radotovim vodstvom. Tekali smo do košev in nazaj 

do tabora. Potem smo odšli na pohod. Koča pod 

Malim Golakom je izgledala kot iz pravljice. Po 

skalnati poti skozi gozd smo se povzpeli do vrha 

Malega Golaka. Med potjo nazaj smo se ustavili v 

Ledenici. Čez nekaj časa je po nas prišel kombi in 

nas odpeljal do tabora. Vsi so bili zelo utrujeni, 

razen mene. 

Tine Čuk 



 

 Zajtrk: koruzna polenta, kakav, mleko, ocvirki, 
kisla smetana; namazi, čaj. 

 Malica: kruh z zaseko, pašteto, čebula, paprika, 
paradižnik, sadje, kornet. 

 Kosilo: zelenjavna juha, »čufti«, pire krompir. 

 Malica: lubenica. 

 Večerja: enolončnica. 
 

TOREK – 4. 8. 2015 

Na območju reke Soče je v prvi svetovni vojni potekala Soška fronta. Ker smo letošnji tabor 

preživljali prav na tem območju, smo torek posvetili raziskovanju vojaške dediščine. Odšli smo 

na Svete Gore nad Novo Gorico (682 m). Najprej smo se iz Lokev odpeljali z avtobusom pod 

vznožje gore, naprej pa smo se odpravili peš. Vzpenjali smo se skozi jarke iz prve svetovne 

vojne, pot pa smo si osvetljevali s čelnimi svetilkami. Tako smo se poskušali vživeti v življenje 

vojakov na fronti. Presunilo nas je dejstvo, da so skozi te rove nosili vso težko vojaško opremo 

in orožje, kar je moralo biti zelo naporno, saj smo mi sami komaj lezli skozi rove. Na vrhu Svete 

Gore je frančiškanski samostan in romarsko središče. Tam smo se posladkali s korneti. Po 

okusno pripravljenem kosilu, nam je študent medicine Leon predaval o svojem potovanju na 

Šrilanki, urili smo se v hoji po »slack linu« in »štrikali« planinske vozle. Pred spanjem smo ob 

tabornem ognju prepevali planinske pesmi in si pekli koruzo. Nato pa smo, polni vtisov 

zgodovinsko obarvanega dneva, utrujeni zaspali. 

 

 

 

  



Na vrhu Svete Gore smo jedli sladoled. Na poti 
nisem videl živali. Preden smo prišli na vrh, smo 
hodili po 260 m dolgem rovu iz prve svetovne vojne. 
Od tabora smo peš šli do avtobusa. Ko smo prišli 
nazaj v tabor, smo imeli kosilo. 
 
Ilija Novak 

 
Po poti sem videl martinčka, ose, kobilice. 
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli skozi rove, 
ko sem lovil martinčka in jedel sladoled. 
 
Marcel Maier 
 

 
Danes se mi je najbolj dopadel pohod skozi 
rove iz 1. svetovne vojne. Zanimivo je, kako 
so dolgi in zanima me, kako so jih zgradili 
brez sodobne mehanizacije. 
 
Simon Kerndl 
 

 
Za bilten iz Lokev poroča Nino Roškar. 
 
Po odpravi je vodja pohoda Tonček Mlinarič 
skupaj z Anito pohvalil najmlajše udeležence 
odprave. Na srečo poškodovanih ni bilo. 
 
Opis poti:  
Hodili smo po gozdni poti in po vojaških rovih, ki 
so ostali iz Soške fronte v prvi svetovni vojni. Na 
vrhu je bila malica ob samostanu. Pot nazaj smo si 
krajšali s prepevanjem pesmi. V taboru so nas 
pričakali vroči čufti. 
 
Nino Roškar 

 
Najbolj mi je bilo zabavno, ko smo šli v 
podzemni tunel, skopan v 1. svetovni vojni. 
Najdaljši je dolg 260 m. Tam smo plezali po 
strmi in spolzki poti. Jama mi je bila zelo 
zanimiva, saj smo se počutili kot pravi 
partizani. Videl sem veliko žuželk. To je bil 
zelo lep pohod, ki ga ne bom nikoli pozabil. 
 
Jaša Strah 
 



SREDA – 5. 8. 2015 

V sredo smo si lahko privoščili dolgo jutranje spanje. Čakal nas je dan, ki smo ga namenili 

urjenju orientacijskih veščin. Brali smo karto, se orientirali in se učili ravnati s kompasom. 

Mentorji so nam pripravili dve progi, na daljšo so se odpravili starejši, mlajši pa so se podali na 

krajšo. Zelo smo uživali ob tem, ker smo lahko kontrolne točke iskali sami, brez spremstva 

mentorjev, ti so bili le z najmlajšimi. Proga je bila speljana po okolici Lokev, tako smo dopoldne 

še bolj podrobno spoznali okolico, popoldne pa še njeno zgodovino. Obiskali smo gospo, ki 

nam je predavala v tamkajšnji šoli, v kateri ni več pouka, ampak je v njej urejena muzejska 

zbirka. Nato smo odšli še do vaške gostilne, kjer so nam predstavili Trnovski gozd, ogledali pa 

smo si tudi destilacijo eteričnih olj. Uredili smo naše planinske dnevnike, spomnili pa smo se 

tudi na naše starše in jim napisali razglednice. V prostem času smo se igrali razne igre, zvečer 

pa smo se zbrali ob tabornem ognju, kjer smo si pripovedovali vice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zajtrk: čokoladne kroglice, koruzni kosmiči, 
čokolešnik, mleko, kakav. 

 Malica: sadni jogurt. 

 Kosilo: krompirjeva juha, sladko zelje, pečen 
krompir. 

 Malica: kornet. 

 Večerja: palačinke 
 

 Večerja: palačinke. 
 Večerja: palačinke 

 



 
Meni je bilo najboljše, ko smo jedli malico, 
pa ko sem gledal hribe in videl Nanos. 
Razmišljal sem, kako še mora biti velik Mont 
Everest, če pa je že Nanos tako visok.  
 
Jaka Strah  
 

ČETRTEK – 6. 8. 2015 

Razdeljeni v dve skupini, smo se odpravili na peti planinski pohod. Mlajši so osvojili Stanov rob 

(1191 m), starejši pa tudi Poldanovec (1299 m). Pot je deloma potekala ob jeklenici in nad 

prepadom. Tako smo se urili tudi v hoji na zahtevnejših poteh. Na vrhu smo bili očarani nad 

čudovitim razgledom, vse tja do Triglava. Po prihodu v tabor smo počivali in si uredili planinske 

dnevnike. Dan je bil precej vroč, zato smo se hladili z vodnimi baloni in se ob tem zelo zabavali. 

Popoldne je sledil še en pomemben dogodek, krst novincev. Tako smo med tabornike sprejeli 

vse, ki so bili prvič na taboru, pa tudi nova mentorja. Ta dva sta se okrepčala z okusno večerjo. 

Po krstu smo si ogledali še film Sfinga v našem kinu pod zvezdami in se navdušili nad 

alpinizmom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zajtrk: piščančja ali suha salama, sir, zelenjava, 
čaj,   
             mleko. 

 Malica: zaseka, pašteta, salame, zelenjava. 

 Kosilo: zelenjavna juha, golaž, testenine, solata. 

 Malica: kvašeni flancati. 

 Večerja: carski praženec. 
 



PETEK – 7. 8. 2015 

Po jutranji telovadbi in zajtrku smo se odpravili na še zadnji pohod, v kraj Lazno, ki ima pet 

stalnih prebivalcev. Tam smo opravili malico, starejši pa so se ob vračanju v Lokve povzpeli na 

1182 m visok Škol. V tabor se nam je že pošteno mudilo, saj nas je že od daleč mamil vonj 

pečenih čevapčičev in ostalih dobrot z žara. Popoldne so prišli gasilci iz Čepovana. Mentorji so 

nam pripravili drčo, po kateri so gasilci škropili vodo, mi pa se veselo drčali. To je bila prijetna 

osvežitev v teh vročih dneh in zelo zabaven zaključek dneva. Ko se je zvečerilo, smo si priredili 

še zabavo ob tabornem ognju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zajtrk: kruh, različni namazi, mleko ali čaj. 

 Malica: zaseka, pašteta, čebula, paprika, 
paradižnik, salame. 

 Kosilo: dobrote z žara, zelenjava. 

 Malica: torta. 

 Večerja:  po želji. 
 



SOBOTA – 8. 8. 2015 

Sobota je bila namenjena pospravljanju tabornega prostora, nato pa čakanju na naslednjo 

izmeno tabornikov. Skozi teden, preživet v naravi, v objemu Trnovskega gozda, smo se veliko 

naučili, predvsem pa spoznali, da lahko čas kvalitetno preživimo tudi brez moderne 

tehnologije, brez računalnikov, mobilnih telefonov, tablic. Čeprav so nam ves čas nagajale ose, 

smo uživali vsak trenutek na taboru. Pridobili smo si nove izkušnje in spoznali veliko novih 

prijateljev. Polni vtisov smo se okoli poldneva z avtobusom odpeljali nazaj proti Gornji 

Radgoni, kjer so nas že nestrpno čakali naši starši, mi pa smo komaj čakali, da vsem povemo o 

naših dogodivščinah. 

 

 

 

UDELEŽENCI TABORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKUPINE IN MENTORJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDELEŽENCI TABORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAHVALA 

Vodstvo tabora se zahvaljuje vsem donatorjem, ki so finančno in materialno pripomogli k 

izvedbi tabora Lokve 2015. Z njihovo pomočjo smo omogočili nepozabno preživetje počitniških 

dni mnogim mladim, ki so odkrivali skrivnosti taborjenja. Spoznavali so njim neznan gorski 

svet, sklepali so nova prijateljstva in se imeli lepo. Izvedbo tabora so finančno in materialno 

podprli: 

 

OBČINA GORNJA RADGONA 

MK PZS 

OBMOČNO ZDRUŽENJE RK GORNJA RADGONA 

OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA 

RADENSKA, d.d. 

VAR, d.o.o. 

ELTI, d.o.o. 

ARCONT, d.d. 

ARCONT IP, d.o.o. 

NOTARKA Danica Hojs 

ZLATKO ŠAJHAR 

SUN Gornja Radgona, d.o.o. 

ZLATARSTVO Janja Kapun, s.p. 

BIROSERVIS Ana Golob, s.p. 

RADGONSKI SEJEM, d.d. 

RADGONSKE GORICE, d.d. 

PEKARNA RŽ 

 


