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Lov na skrite zaklade – od Rožnika do Triglava
Geocaching S koordinatami do skrivališča, z ugankami in namigi do koordinat – Dejavnost za velike in male
Za koordinate škatlice preštejte naslednje stvari: A = število belih drogov za zastave živalskega vrta, B = število križev
na desni strani bivola, C = število črk v prvi vrstici v napisu pod bivolom. Formula za
izračun koordinat: N 46 0(A1).0(A/2)(C+1), E 14 (3*C+A).
(A+B)(A*C-2*B). Veselo iskanje
in menjavo!

tako, da je podan opis pojava, ki ga
je treba na lokaciji najti in odgovor sporočiti avtorju. Šele ko iskalec izve, da je odgovor pravilen, se
lahko vpiše kot najditelj in svoji
statistiki pripiše novo zmago.

V 22 urah 282 zakladov

»Hoteli smo preveriti, koliko kešev
(cache, slovenjeno) lahko najdemo v 24 urah. Za konec tedna smo
se odpravili na Madžarsko, s kolesi
smo prevozili 140 kilometrov in v
22 urah odkrili 282 zakladov,« mi
pripoveduje Gregor, med geocachersko srenjo znan kot Krossnik.
»Nekateri dajo več na statistiko,
zame pa je najpomembnejše, da
sem v naravi. Zaradi geocachinga
sem odkril, da se v Sloveniji skriva
veliko več zanimivosti, kot se zdi
na prvi pogled. Teh lepih, vendar
skritih lokacij brez iskanja zakladov ne bi odkril.«
Iskanje zakladov je lahko priročna metoda tudi za raziskovanje tujine. Geolovec Jaroslav se
lahko pohvali z najdenimi zakladi
v 24 državah, saj pravi, da je vsaj
kakšnega našel povsod, kamor je
šel. Skrivališča so namreč tudi v
mestih, nemalokrat blizu turističnih znamenitosti ali na kraju, ki
ima posebno zgodbo, vredno pozornosti. V Ljubljani je eden bolj
informativnih keškov tisti na Poti
spominov in tovarištva. Je večstopenjski in med posameznimi cilji
se lahko marsikaj naučimo o poti
in razlogih njenega nastanka.

Tina Keber
To so navodila, ki sem jih dobila,
preden smo se z dvema izkušenima geolovcema, kakor se imenujejo iskalci »zakladov« pri nas,
podali na prvi pohod na ljubljanski
Rožnik, da bi me uvedla v posvečene skrivnosti že nekaj časa zelo
priljubljenega hobija z imenom geocaching. To je sicer angleško ime,
ki pa se je prijelo tudi pri nas. Če
ga poskusimo prevesti, pa ne čisto
dobesedno, bi bilo najbolje reči kar
lov na zaklad, saj je tudi potek nekoliko podoben taborniški igri lov
na lisico. Čisto dobeseden prevod
pa bi bil geografsko skrivališče (iz
geo in cache).
Pišem torej o zanimivem hobiju, ki je po besedah predsednika slovenskega društva iskalcev
geozakladov Jaroslava Slunečka
primeren za vse. Lahko je le igra,
ki popestri vaše druženje z otroki, lahko »izgovor« za sistematsko
potovanje doma in po svetu ali pa
vsaj odlična popoldanska rekreacija, ki vas popelje v naravo in kraje,
na katere sicer ne bi zašli.

Vsega je kriv Clinton

Igra je nastala povsem spontano.
Leta 2000 je ameriška vojska na
ukaz predsednika Billa Clintona
izključila kodiranje korekcijskega signala satelitov GPS. S tem so
civilni sprejemniki GPS postali
enako natančni kot vojaški. Navdušenci nad GPS so premlevali,
kako bi izboljšano tehnologijo lahko uporabili.
Zanimivo idejo je že naslednji
dan dobil Dave Ulmer, ki je v gozd
v Beavercreeku skril prvi zaklad, to
objavil in obljubil, da se v skrivališču, ki je bilo v resnici navadno vedro, skrivajo zanimive reči. Predvidevam, da je videe in knjige dodal
za motivacijo, saj je bil njegov prvotni namen preveriti natančnost
naprav GPS. Mu je pa uspelo iz
preizkusa ustvariti zanimivo igro
s preprostim navodilom. Samo s
pomočjo koordinat je treba najti

Od hobija do poklica

Za prvo vajo smo se zaklad odpravili iskat kar na bližnji Rožnik. Fotografije Jure Eržen
se zgodi še za računalniškim zaslonom, saj moramo obiskati uradno spletno stran www.geocaching.
com, kjer se (brezplačno) registriramo. Z registracijo nam je omogočen vstop do nabora skrivališč
po vsem svetu. Če boste spletno
stran odprli še danes, boste imeli
v hipu 2.711.681 možnosti, da najdete skriti zaklad, toliko jih je namreč raztresenih po vseh državah
sveta. Na omenjeni strani vpišete
ime kraja, kjer želite iskati. (Vse to
je mogoče opraviti tudi na aplikaciji na pametnem telefonu.) Če bi
bil vaš cilj Ljubljana z okolico, bi se
lahko odločali med 722 zadetki. Na
zemljevidu bi si ogledali približne
lokacije posameznih skrivališč in
se na podlagi njihovega opisa odločili za cilj svojega iskanja.

skrivališče, se vpisati v knjižico, ki
je bila tudi del zaklada, vzeti, kar ti
je všeč, v zameno pa v skrivališču
pustiti nekaj svojega.
V enem tednu se je igra razširila
in število iskalcev in skrivalcev je
hitro naraščalo. Čez mesec dni je
že nastala prva spletna stran, z objavo številnih prispevkov o geocachingu v časopisih pa je novotarija
obnorela množice. Trenutno je na
uradni spletni strani registriranih
več kot šest milijonov geolovcev.

V Ljubljani z okolico
je 722 zadetkov

Pred začetkom je obvezno preverjanje opreme; za igro namreč potrebujemo pametni telefon ali naprave GPS, ki so pri določanju cilja
bolj natančne. Prvi iskalni korak

Pri kliku na določen zaklad je
dodan opis njegove velikosti, določeni so težavnost iskanja, velikost zaklada, zahtevnost terena,
morebitna posebna oprema, ki
jo potrebujete za iskanje, kot na
primer potapljaška oprema pri
tistih najbolj zahtevnih, in priljubljenost zaklada med tistimi, ki so
ga že našli. Vse, kar vam preostane, je, da se odpravite od doma in
uživate v raziskovanju na svežem
zraku. S pomočjo koordinat, dodatnih namigov in malce potrpežljivosti si zagotovo lahko obetate
uspešen lov.

zapisanih navodilih sem si postavila za izziv, da sama poiščem smer
in vodim iskanje z napravo GPS.
Samo tako bom lahko bralcem razložila, kako zadeva poteka, sem si
mislila. Geolovca Jaroslav in Gregor sta mi velikodušno prepustila
vodenje, sta pa vseeno preverjala,
kam me nese, in po njunih dobronamernih dodatnih usmeritvah
– sicer bi iskanje trajalo precej
dlje od predvidenega časa – sem
zaklad, za katerega so bile dodaten,
sicer šifriran, namig še korenine,
tudi našla. Kot dokazno gradivo
objavljamo fotografijo!

Eno je teorija, drugo praksa

Najlepši se imenuje Zelenci

Zaklad, ki smo se ga namenili iskati, je bil druge težavnostne stopnje
in po izračunu koordinat po zgoraj

Kot nam je pojasnil Jaroslav Slunečko, je zakladov več vrst. Najenostavnejše je iskanje tradicional-

nih, ti imajo podane koordinate,
na koncu pa vpisno knjigo in predmete za izmenjavo. Za njimi so
na vrsti večstopenjski, pri katerih
je šele na zadnji izmed več lokacij skrit zaklad. Zelo zanimivi so
ugankarski, kjer je treba na končni lokaciji rešiti še problem. Eden
izmed njih se imenuje DaVincijeva
šifra, pri katerem moraš ugotoviti,
kako bi vsebnik lahko odprl (namig: rotacija).
Zadnje čase pa narašča število
geoloških zakladov, pri katerih je
skriti zaklad lokacija sama. »Kot
kaže, imamo pri nas med postavljavci strokovnjaka za geologijo,«
je prepričan Jaroslav, »eden izmed
lepših zakladov v Sloveniji je prav
geološki, imenuje se Zelenci in je
na izviru Soče.« Pri teh lov poteka

V Sloveniji se je lov na zaklade
začel leta 2004, ko je bilo skritih
okoli 50 škatlic, v zadnjih letih
pa postaja vse bolj priljubljen.
Slovenski geolovci so zato postavili svojo spletno stran www.
geocacher.si, na kateri obveščajo
o organiziranih dogodkih, kot
so geofestival, ogled filmov GIFF
(mednarodnega geolovskega filma), geolovsko čiščenje in odstranjevanje ambrozije …
Geocaching pa je še vedno najbolj razširjen v ZDA, kjer se je iz
prostočasne dejavnosti razvil v
pravi posel. Imajo celo že prvega
poklicnega geocacherja, ki je doslej odkril več kot 100.000 zakladov. Kdo ga plačuje, ne vemo, je
pa živ dokaz, da se lahko poklic
ustvari iz vsake dejavnosti, ki jo
nekdo res rad počne.

povezane vsebine
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Navodila za uporabo
Geolov – kjerkoli, kadarkoli

• Na svetu je trenutno skritih
2.711.681 zakladov.
• Na uradni spletni strani je
registriranih več kot 6 milijonov
geolovcev.
• V okolici Ljubljane na zemljevidu
najdemo 722 skrivališč.
• Uradna spletna stran je www.
geocaching.com, na njej najdete
vsa navodila za iskanje in
zemljevid skrivališč.
• Spletna stran slovenskega
društva geolovcev je www.
geocaher.si ali geolovec.si. Tu
najdete informacije o dogodkih in
druženjih, ki jih pri nas organizirajo
geolovci, na primer Geofest, ogled
filmov z GIFF, mednarodnega
festivala geolovskega filma.

Mikro in makro

Zakladi so različnih velikosti, oblik
in zahtevnosti. Pri opisu izbranega

ali obutev, ki jo potrebujete za
iskanje.
Zakladi so skriti tako visoko v
gorah, med drugim tudi na naši
najvišji gori Triglav, kot pod
morsko gladino. Do nekaterih je
treba celo priplezati. Nobeden
pa ni zakopan! To je eno izmed
osnovnih pravil geocachinga.

• Vpišeš kraj, kjer bi rad iskal, in
izbereš zaklad v bližini, ki ti je všeč
in je primerne zahtevnosti.
• S pomočjo navodil in navigacije
se odpraviš na lov za skritim
zakladom.

• Uspešen lov kronaš s podpisom v
knjižico in zamenjavo sledljivčkov
(različnih predmetov, ki jih najdete
v skrivališču).
Načelo je: kolikor jih vzameš,
toliko pustiš svojih.

Kaj potrebujem?

zaklada vas na spletni strani ali
aplikaciji oborožijo z informacijo
o težavnosti iskanja, zahtevnosti
terena, velikosti zaklada in
priljubljenosti med iskalci, vse na
lestvici od ena do pet. Zapisani
so tudi čas iskanja, razdalja,
primernost iskanja za otroke,
morebitna posebna oprema

• Pametni telefon z aplikacijo
geocaching ali napravo GPS. Ta je
sicer nekoliko dražja kot telefon,
je pa bolj natančna pri določanju
cilja.

Kako začnem?

• Na svoj pametni telefon naložiš
aplikacijo geocaching (če boš
za iskanje uporabljal telefon)
ali obiščeš uradno stran (če boš
uporabljal napravo GPS).
• Se registriraš.

Kaj, kam, kdaj
poskrbeli za pestro festivalsko
dogajanje uvodnega dneva.
Obiskali boste lahko številne
ustvarjalne in doživljajske
delavnice, se zabavali ob
koncertih, gledaliških, plesnih in
lutkovnih predstavah. Potekal
bo Pikin Bazart, na otvoritveni
slovesnosti pa bo nastopila
Maraaya. ▼
Več na www.pikinfestival.si

P V Ukanc! Turistično društvo
Bohinj v nedeljo, 20. septembra,
na prireditvenem prostoru pod

Foto Ksenija Mikor

P V vseh letnih časih Največji
otroški festival v Sloveniji, 26.
Pikin festival, bo letos potekal
od nedelje, 20., do sobote, 26.
septembra. Osrednje prizorišče
ob Velenjskem jezeru bodo ta
konec tedna preplavili številni
obiskovalci. Tema letošnjega
festivala je Krog letnih časov,
častna pokroviteljica pa je
igralka in televizijska voditeljica
Katarina Čas.
Pikin družinski dan v nedeljo
bo tudi letos vesel, navihan in
razigran, organizatorji bodo

Pršivcem v Ukancu pripravlja
tradicionalni, že 59. Kravji bal v
Bohinju. Ta prireditev je bila do
petdesetih let prejšnjega stoletja
predvsem praznik za domačine,
ki so se s planšarji in gostinci
veselili ob koncu turistične in
pašne sezone. Na prireditvi
sodelujejo planšarji in majerji,
ki z više ležečih planin privedejo
okrašene trope živine in na
ramenih prinesejo »basengo«,
vse, kar potrebujejo za izdelavo
sira, in druge stvari, ki so
potrebne za življenje na planini.
To nedeljo bodo živino prigonili
ob 13. uri, ko bodo v sprevodu
tudi vsi nastopajoči letošnjega
Kravjega bala.
V bogatem spremljevalnem
programu bodo nastopili: odrasla
in otroška Folklorna skupina
Bohinj, Folklorna skupina KUD

Triglav Srednja vas, Folklorna
skupina iz Hrvaške, Godba
Bohinj, Brkinska godba 2000,
citrar Dejan Praprotnik, plesna
skupina Tince. Za celodnevno
zabavo bo skrbel ansambel Alfi
Nipič in njegovi muzikantje.
Že dan prej, v soboto, bo v
Bohinjski Bistrici, natančneje v
Dvorani Danica, potekal prvi
praznik sira in vina, na katerem
se bodo predstavili slovenski
sirarji in vinarji. Na voljo bodo
tudi specialitete s sirom in
mlečnimi izdelki, ki jih bodo
pripravljali priznani bohinjski
gostinci. Za najmlajše bodo
organizirane otroške delavnice,
obiskala jih bo tudi kravica
Fejstka.
Več na kravjibal.bohinj-info.com.

P Konjeniški spektakel
Najlepši lipicanski žrebci na
vajetih jahačev Lipiške klasične
šole jahanja bodo v nedeljo, 20.
septembra, ob 15. uri nastopili
na konjeniškem spektaklu ob
435-letnici Kobilarne Lipica, ki
se bo časovno ujel z 19. Dnevom
Kobilarne Lipica. Kot poseben
gost se bo pridružil »leteči
Francoz« Lorenzo s svojim šovom
in drznimi akrobatskimi točkami.
Gostje predstave bodo jahači
Promocijske skupine PRC

Krumperk Biotehniške fakultete
in konjeniki Postaje konjeniške
policije Ljubljana s svojimi
lipicanci.
Praznovanje bo spremljal
svež, privlačen in vznemirljiv
celodnevni program za družine in
otroke od 10. do 18. ure. Vodeni
ogledi kobilarne bodo ob 10., 12.
in 17. uri.
Vstopnina za odrasle je 12 evrov,
za otroke od 5. do 15. leta tri evre
in za otroke do petega leta en
evro. ▼
Več na www.lipica.org

K U LT U R A P O T O V A N J A

Ljubljana, Vodnikova 130
01 518 50 50
www.quovadis.si info@quovadis.si

Preverite ponudbo za
leto 2015 na naših
spletnih straneh!

POTOVANJA in POČITNICE: Počitnice na albanski rivieri 20.-28.9. • Zakladi Hercegovine 17.-20.9.
• Makedonija z dr. Ferdinandom Šerbeljem 21.-27.9. • Airbus in St. Tropez 24.-27.9. • Lastovo
26.9.-3.10. • Kalabrija 3.-10.10. • Džerdap in vzhodna Srbija 3.-7.10. • Dragulji Toskane in Umbrije
9.-11.10. • Bosanske piramide 17.-18.10. • Jesen v Rimu 23.-26.10. • Romantična Toskana 24.26.10. • Balkanska tura 25.-31.10. • Leipzig in Berlin 28.-31.10. • Parmski gradovi 29.-31.10.
ENODNEVNI IZLETI: Kanjon smaragdnega Kamačnika 12.9. • Staro in novo na Kočevskem 26.9.
RAZSTAVE: Poslednji faraoni: od Aleksandra Velikega do Kleopatre (Leoben) 17.10. • Milano:
EXPO 24.-25.10. • Munch ter Rembrandt, Tizian in Bellotto (Dunaj) 7.11. • Giotto (Milano) 19.-20.12.

od sedaj na
pametnih
telefonih!

01/360 28 20
KREKOV TRG 1, LJ.

WWW.TRUD.SI

OKTOBER IN KROMPIRJEVE POČITNICE: Kalifornija 9. 10., Kitajska
– veliki krog 13. 10., Etiopija 17. 10., Kanarski otoki 21. 10., Portugalska 20. 10., Iran
21. 10., Kuba 22. 10., Šrilanka 22. 10., Florida in Bahami 24. 10., Sicilija 24. 10.,
Madeira 25. 10., Oman 25.10., Majorka 26. 10., Sardinija in Korzika z letalom 26. 10.
NOVEMBER: Burma 6. 11., Ekvador 8. 11., Indija 9. 11., Filipini 10. 11.,
Antarktika 12. 11., Uganda in Ruanda 14. 11., Mehika 15. 11., Madagaskar 17. 11.,
Tanzanija in Zanzibar 16. 11., Madagaskar 17. 11., Peru 18. 11., Venezuela 19. 11.,
Namibija 21. 11., Srednja Amerika (6 držav) 21. 11., Južna in Srednja Indija 22. 6.,
Laos, Vietnam in Kambodža 23. 11., Južna Afrika, Viktorijini slapovi, Chobe 23. 11.,
Vietnam in Kambodža 28. 11., Bolivija, Čile, Velikonočni otok 25. 11., Argentina in
Brazilija 25. 11., Etiopija (sever in jug) 25. 11., Irian Džaja in Lombok 29. 11.
NOVO LETO in POMLAD: Maroko 25. 12., Burma 25. 12., Vietnam in Kambodža
25. 12., Tajska in Kambodža 25. 12., Iran 27. 12., Indija 28. 12., Maldivi 27. 12., Dubaj
in Abu Dabi 30. 12., Turčija 28. 12., Avstralija in Nova Zelandija 9. 2.

