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Planinsko društvo Gornja Radgona je tudi letos organiziralo planinski tabor, ki je 

namenjen osnovnošolcem od prvega do devetega razreda. Tabor je letos potekal v 

Dovju, od 16. julija do 23. Julija 2016. V času taborjenja smo osvojili vrh Kepe, 

Grančišča, Male Mojstrovke, Slemenove Špice, Spodnji in Zgornji martuljški slap, 

slap Peričnik, vrh planiške skakalnice v dolini pod Poncami ter se sprehodili po vasi 

Dovje do spomenika Jakoba Aljaža, koče v Tamarju in ustavili pri Zelencih. Zadnji 

dan smo se preizkusili v balvanskem plezanju, nekateri so plezali tudi na ferati. Ob 

vročem dnevu v dolini smo izkoristili tudi za hlajenje v Savi Dolinki.  

Vsak dan so za otroke poleg pohodov potekale številne dejavnosti. Za športne 

dejavnosti smo imeli na voljo nogometno ter odbojkarsko igrišče, kjer smo se lahko 

igrali tudi med dvema ognjema, badminton, igro z vodnimi baloni, barvnim platnom, 

pajkovo mrežo in imeli jutranjo telovadbo. Za namen izboljšanja otrokovega 

ravnotežja smo imeli postavljen slack line.  

Otroci so se v okviru planinskih delavnic seznanili z likom planinca, pravili obnašanja 

v taboru, kako se pripraviti na pohod, zgodovino planinstva, vremenoslovjem ter se 

učili uporabe plezalnega pasu, samovarovalnega kompleta, gibanja ob vrvni ograji in 

izdelavo planinskih vozlov.  

Ob večerih smo imeli taborni ogenj, kino pod zvezdami, gostili smo dramsko skupino 

iz Mojstrane in prisluhnili predstavitvi športne poti naše kuharice na taboru (Slavica 

Poznič).  

V Biltenu smo omenjene dogodke strnili v dnevnik s slikami. Dodali smo tudi izdelke 

in mnenje otrok o planinskem taboru, pohodih, dejavnostih, odlični hrani na taboru 

ter njihovih željah za prihodnje leto, ki jih bomo poizkusili v čim večji meri 

uresničiti.  

                                                         Uvod: Ines Wolf in Kaja Jagodnik 

Dnevni potek dogajanja: Kaja Jagodnik 

Vtisi otrok s tabora: Vita Petek Regoršek 

Urednica: Ines Wolf  

Fotografije: Kaja Jagodnik, Matjaž Jakopič, Tonček Mlinarič 

Naklada: 50 kosov 

Leto izdaje: 2016 
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Slika: Vasica Dovje 

SOBOTA, 16.7. 2016 

Po prihodu v planinski tabor je najprej sledil 

pozdrav z odhajajočimi planinci iz Slivnice pri 

Celju in Dramelj. Nato smo se razporedili po 

šotorih in si pripravili vse za spanje. 

Po kosilu nam je mentorica Vita povedala vse 

o pripravi na pohod ter obnašanju in pravilih 

na planinskem taboru. Zatem smo se vsi 

skupaj odpravili na krajši sprehod po starem 

delu vasice Dovje. 

 

 

 

 

 

Sliki: Poslikave na 

fasadah dovških hiš 

 

 

Dovje je razloženo naselje z gručastim jedrom starejših hiš. Nahaja se v Zgornjesavski dolini, 

na vršaju, ki ga je nasulo več potokov izpod karavanške Kepe. Imenovana vasica se nahaja nad 

levim bregom Save Dolinke in nad cesto, ki vodi od Jesenic proti Kranjski Gori. K vasici Dovje 

spadata tudi zaselka Mlinca in Vatiš. Domačini se še vedno ukvarjajo s poletno pašo na 

planinah (Turistično društvo Dovje – Mojstrana, 2016). 

 

 

Slika: Nekateri so se že kmalu po 

prihodu v tabor začeli igrati v 

šotoru. 

kosilo: enolončnica, kruh 

večerja: makaroni z makom, 

kompot 
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Slika: Mavrica 

 

Na pohodu po starem delu 

Dovja smo se ustavili pri 

župnijski cerkvi Svetega 

Mihaela iz 14. stoletja, kjer 

se služboval tudi Jakob Aljaž. 

Ogledali smo si tudi spomenik 

Jakoba Aljaža, ki se nahaja 

med vasicama Mojstrana in 

Dovje. 

 

 

 

 

 

 

 

Po večerji smo ustvarjali z barvnim 

papirjem. 

 

 

 

Prvo večer sončnega zahoda nismo 

videli. Smo pa videli mavrico. 

Jakob Aljaž (1845-1927) je bil po poklicu duhovnik in skladatelj. Bil je domoljub in 

graditelj planinskih postojank in poti. V župnijski cerkvi na Dovjem je služboval 38 let. V 

času avstroogrske monarhije je odkupil vrh Triglava (2864 m) in leta 1895 na njem 

postavil Aljažev stolp. Po njegovi zaslugi je naša najvišja gora ostala v slovenskih rokah 

(Učna tabla ob spomeniku). 

 

Slika: Mavrica 

 

Slika: Spomenik 

Slika: Ustvarjanje 

z barvnim 

papirjem 
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Slika: Sladki zajtrk 

Slika: Jutranja telovadba 

Slika: Spodnji slap Peričnik 

 NEDELJA, 17.7. 2016 

Ob 7. uri smo vstali. Vodnik Marcel je 

poskrbel za jutranjo telovadbo.Po sladkem 

zajtrku smo se odpravili proti slapu 

Peričniku. 

Najprej smo prišli do Koče pri Peričniku, ki 

se nahaja na 750 n.m. Od koče smo se 

vzpeli do prvega slapa. Do tja smo 

potrebovali le 10 minut.  

Spodnji slap se nahaja na 800 metrov 

nadmorske višine.  Visok je 52 m. Pod 

slapom se lahko tudi sprehodimo. Pot je 

lahka in lepo označena. Slap se nahaja v 

Triglavskem narodnem parku. Nastal je iz 

obvisele doline, ki teče v ledeniško dolino 

Vrata, kjer se izliva v potok Triglavska 

Bistrica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

zajtrk: kruh, maslo, med, 

mleko, čaj 

malica: kruh, zaseka, čebula, 

pašteta, paprika, paradižnik, 

brezmesni namazi 

kosilo: čufti, pire krompir, 

sadna solata s smetano, 

ovseni polpeti z bučkami 

malica: sadna kupa 

večerja: krompirjevi ocvrtki, 

čaj 
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Vrata  

Ledeniška dolina, pod severno steno Triglava. Skozi omenjeno dolino vodi Naravoslovna učna 

pot Vrata. Celotna pot po dolini (do zatrepa) traja 3 ure hoda (10 km), skupaj z obiskom slapa 

Peričnika (Učna tabla v dolini Vrat). 

Triglavska Bistrica  

Izvira pod Triglavsko severno steno (1185 m). Voda prihaja iz visokogorskih krnic in 

zakrnelih podov ter iz Triglavskega ledenika skozi Triglavsko brezno v Triglavsko Bistrico. 

Triglavska Bistrica se v Mojstrani izliva v Savo Dolinko (Učna tabla v dolini Vrat). 

Triglavski narodni park 

Ustanovljen je bil leta 1924. Namen parka je varovanje narave ter opravljanje strokovnih in 

raziskovalnih nalog. Nahaja se na severozahodu Slovenije ter meji z Italijo, a tudi avstrijska 

meja ni daleč. Obsega 840 kvadratnih kilometrov ter se skoraj popolnoma prekriva z 

Vzhodnimi Julijskimi Alpami (Triglavski narodni park, 2016). 
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Slika: delanje vozlov 

Slika: Sadna kupa in slavljenec Jan 

Zgornji slap je manjši (16 m) in se nahaja na 

nadmorski višini 859 m. Pot do njega je 

zahtevnejša, zato so se do njega odpravili le 

starejši planinci in planinke.  

Po prihodu obeh skupin iz slapa do Koče pri 

Peričniku je bil čas za malico. Celoten pohod 

je trajal približno  5 ur.  

Ko smo se vrnili v tabor je sledilo kosilo in 

fotografiranje za razglednico.  

Popoldanske aktivnosti soje bila odbojka in 

delavnica pravilnega vozlanja vrvi. Skupina, 

ki je naslednji dan odšla na Kepo, se je učila 

uporabe plezalnega pasu, samovarovalnega 

kompleta in gibanja ob vrvni ograji. 

Za popoldansko malico je bila sadna kupa s 

smetano. Ob sladkanju pa smo našemu Janu 

zapeli pesem za rojstni dan. 

 

  

Slika: Zgornji slap Peričnik 

 

Slika: Priprave na Kepo 
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PONEDELJEK, 18. 7. 2016 

 

Na Grančišče (844 n.m.) 

se je odšlo večino 

udeležencev tabora. 

 

 

 

 

 

Slika: Vrh Grančišča 

 

 

Nekaj starejših 

udeležencev se je vzpelo 

na Kepo (2143 n.m.). 

 

 

 

 

S

Slika: Vrh Kepe 
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Mlajša skupina je prišla v tabor hitreje in imela več časa za popoldanske aktivnosti 

(barvno platno, med dvema ognjema, namizne igre, nogomet, slikanje z vodenkami). 

 

   

Zvečer smo imeli kino pod zvezdami ob skoraj 

polni luni. Ogledali smo si film Gremo mi po 

svoje). 

 

 

 

 

 

 

 

zajtrk: kruh, maslo, 

čokoladna krema 

malica: kruh, zaseka, čebula, 

pašteta, paprika, paradižnik, 

brezmesni namazi 

kosilo: korenčkova juha z 

zdrobom, puranji zrezki v 

sirovi omaki z makaroni, 

zelena solata 

malica:jabolčna pita 

večerja: ocvrt jajčni kruh, 

čaj ali mlečni napitek 

 

Slika: Risanje z vodenkami  
Slika: Barvno platno 

Slika: Kino pod zvezdami 



 DOVJE 2016 

 

 
 9 

TOREK, 19. 7. 2016 

Zgodaj zjutraj smo se odpravili z 

avtobusom proti naselju Gozd Martuljek. 

Tam nas je avtobus odložil in peš smo 

pot nadaljevali proti Martuljškim 

slapovom. Od prvega slapa smo šli še do 

Brunarice pri Ingotu, kjer smo imeli 

malico. 

 

Šest mentorjev se je odpravilo še do 

zgornjega Martuljškega slapa. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Zgornji Martuljkov slap (tudi 

zgornji štirje Martuljkovi 

slapovi) so v dachsteinskem 

apnencu  (svetlosiv, skoraj bel 

apnenec). V spodnjem delu 

soteske se nahaja slikoviti 29 m 

visok Spodnji Martuljkov slap. 

Slednjega je potok ustvaril 

zaradi odpornosti kamnin. Pod 

slapom najdemo brečo, ki je 

ostanek ledeniške doline (Učna 

tabla v Gozd Martuljku). 

Slika: Pot proti prvemu slapu 

Slika: Drugi slap 

Slika: Brunarica pri Ingotu 

Slika: Igranje v bližini brunarice 
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Popoldne smo se obmetavali z vodnimi baloni. 

 

 

 

 

 

 

 

Zvečer nas je obiskala dramska skupina iz 

Mojstrane.  

 

 

 

 

Po večerji smo ob ognju in ob 

spremljavi kitare peli pesmice. 

zajtrk: čokoladne 

kroglice, müsliji, mleko 

malica: kruh, zaseka, 

čebula, pašteta, paprika, 

paradižnik, brezmesni 

namazi, keksi, jabolko 

kosilo: bučna juha, 

hrenovka v testu, vegi 

hrenovka, krompirjeva 

solata in solata s 

testeninami 

malica: lubenica 

večerja: palačinke z 

domačo borovničevo 

marmelado in nutelo 

Slika: Igra z vodnimi baloni 

 

Slika: Dramska igra 

 

Slika: Priprava 200 

palačink 

Slika: Taborni ogenj 

Slika: Priprava 200 

palačink 
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SREDA, 20. 7. 2016 

Zgodaj zjutraj smo vstali in se z 

avtobusom odpeljali na Vršič. Vožnja z 

avtobusom je trajala eno uro. Od vrha 

Vršiča smo se odpravili peš proti 

Slemenovi špici (1911 n.m.). Vsi smo 

uspešno osvojili vrh.  

 

Bolj izkušeni planinci (odrasli) so se 

odpravili na Malo Mojstrovko (2332 n.m.). 

 

Popoldanske aktivnosti so bile: hoja po 

slack line, pajkova mreža, pisanje 

razglednic, različne športne igre (nogomet, 

odbojka, med dvema ognjema).  

zajtrk: kruh, salama, sir, namaz, 

čaj, kakav, mleko 

malica: kruh, zaseka, pašteta, 

salame, brezmesni namazi, sir, 

paradižnik, paprika, žitna ploščica 

kosilo: špageti z mesno prelivko ali z 

zelenjavno prelivko, mešana solata 

(paradižnik, kumara, paprika) 

malica: lubenica 

večerja: kvašeni flancati, sadni 

kompot 

 

Slika: Malica na Slemenovi špici 

Slika: Hanzova pot na Malo Mojstrovko 

 

Slika: Pajkova mreža 
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ČETRTEK ,21. 7. 2016 

 

Vsi skupaj smo se z avtobusom odpeljali 

do Planice, kjer smo izstopili in se 

odpravili peš proti koči v Tamarju. Pri 

slednji smo si privoščili lučko in malico.  

 

Po malici se je manjša skupina planincev 

odpravila na vrh planinške skakalnice. Na 

vrhu skakalnice smo imeli prečudovit 

razgled.Mlajši planinci pa so pot 

nadaljevali počasi proti vznožju planiških 

skakalnic.  

 

Nazaj grede smo se ustavili pri izviru 

Save Dolinke, imenovanem Zelenci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelenci 

Je mokrišče smaragno zelene barve, ki 

je dom številnih redkih in ogroženih 

vrst. Ima majhne brbotajoče 

vulkančke, ki se nahajajo v 

apnenčastih usedlinah na dnu jezerc. 

Njihov geološki nastanek sega v čas 

ledene dobe. Nahajajo se med 

Podkorenom in Ratečami. Od leta 

1992 zavarovan kot naravni rezervat. 

V številnih majhnih izvirkih tukaj 

izvira Sava Dolinka (Učna tabla v 

Zelencih). 

Slika: Pri izviru reke Save Dolinke (Zelenci) 

Slika: Lučke 

Slika: Vrh planiške skakalnice 
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Popoldne smo v taboru imeli priprave na krst novincev, igrali smo različne športne 

igre, izdelovali izdelke za Bilten in urejali planinske dnevnike.  

 

 

Zvečer nam je naša kuharica  

Slavica predstavila svojo športno 

pot. Po predstavitvi smo si v 

kinu pod zvezdami ogledali 

gorski film, ki se je žal moral 

predčasno končati zaradi 

nevihte.  

 

  

zajtrk: kruh, domača marmelada, maslo, čaj, kakav, mleko 

malica: kruh, zaseka, čebula, pašteta, paprika, paradižnik, brezmesni namazi,keksi, 

lučke 

kosilo: zelenjavna juha, piščančji zrezek s sezamom, praženi krompir, mešana solata, 

sojini polpeti 

malica: lubenica 

večerja: koruzni žganci, mleko, ocvirki 

Slika: Nogomet 

Slika: Urejanje 

planinskih 

dnevnikov 

Slika: Kuharica predstavi svojo športno pot 

Slika: Priprava malice 
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PETEK, 22. 7. 2016 

Spali smo dlje kot po navadi. Ko smo se zbudili, smo 

imeli jutranjo telovadbo. Po zajtrku smo se odpravili 

v dolino in se za dlje časa ustavili v okolici 

Mojstrane. Starejši planinci so se poskusili v 

plezanju na ferati. Preostali smo se zabavali ob 

balvanskem plezanju, hoji po slack line, namiznih 

igrah (spomin, karte, kviz o naravi,…), badmintonu, 

odbojki in številnih drugih igrah v naravi. 

Kasneje smo vsi skupaj uživali ob reki Savi Dolinki. 

Popoldne smo imeli piknik in krst novincev. 

 

 

 

 

 

zajtrk: mlečni riž 

malica: kruh, zaseka, čebula, 

pašteta, brezmesni namazi, 

paprika, paradižnik, sadje 

kosilo: piščančja obara z 

žličniki, zelenjavna 

enolončnica 

malica: torta  

večerja: čevapčiči, pečene 

hrenovke, zelenjava, vegi 

čevapčiči 

 

Slika: Uživanje v okolici Mojstrane 

(slack line, odbojka) 

Slika: Ob in v Savi Dolinki 

Slika: Darilo 

ob krstu 
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SOBOTA,23.7. 2016 

Po zajtrku smo začeli s pospravljanjem tabora. 

Pospravljanje je trajalo kar dolgo. Sledila je še 

zadnja malica. Nestrpno smo pričakovali prihod 

novih planincev, ki smo jih lepo pozdravili in jim 

zaželeli lep teden v Dovjah. 

 

 

 

 

 

 

 

Ob 13. uri smo se z avtobusom odpeljali 

iz Dovja. Ustavili smo se na počivališču, 

kjer smo pojedli sendvič in jabolko. V 

Gornjo Radgono smo prispeli okoli 16.30 

ure in pred avtobusom zapeli pesmico 

staršem, ki smo se jo naučili v času 

tabora.  

Gre pa takole: 

zajtrk: maslo, čokoladna 

krema, kakav, mleko, čaj 

malica: lubenica 

kosilo: sendvič, jabolko 

Slika: Pospravljeni 

šotori 

 

Slika: Zadnji dan je potrebno zgodaj vstati, da bodo 

šotori pospravljeni (kdor oglasni deski verjame). 

 

Slika: Pozdrav novim planincem 
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OTROCI V SLIKI IN BESEDI 

 

 

 

 

 

 

  

Nino 

Jaša 

Taša Živa 

Katja 

Mark 
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VTISI OTROK S TABORA 

  

Kaj bi spremenil/-a na taboru? 

 
Tjaša: „Želim si, da bi fantje ubogali 

punce.” 

Eva: „Vstajanje je prehitro. Prav tako pa 

bi bilo super, če bi se šli kopat v jezero 

Jasna.” 

Nino: „Ukinil bi jutranjo telovadbo.” 

Mija: „Lahko bi spali bolj dolgo.” 

Marcel: „Želim si, da nam mravlje ne bi 

hodile v šotor.” 

Ilija: „Tabor bi moral trajati dva tedna.” 

Kolikokrat si se pozabil/-a 

stuširati? 

 
Tjaša: „Ammm...pozabla sem.” 

Eva: „Mislim, da trikrat.” 

Nino: „Nič krat, jaz sem skoz čist.” 

Mija: „En krat.” 

Marcel: „Mislim, da enkrat ali pa 

dvakrat.” 

Ilija: „Hahaha, trikrat. Samo ne 

povedat mami.” 

 

Katera hrana ti je bila najbolj všeč? 

 

Tjaša: „Špageti so bili super in makaroni z 

makom tudi.” 

Eva: „Čufti so zakon, ker je bila zelo 

sladka omaka.” 

Nino: „Flancatiiii!.” 

Mija: „Palačinke z borovničevo 

marmelado.” 

Marcel: „Hrenovke v testu in pa seveda 

flancati.” 

Ilija: „Flancati!!” 

 

 

Katera je tvoja simpatija na 

taboru? 

 

Tjaša: „Ammm, Denis.” 

Eva: „Tilen.” 

Nino: „Neja.” 

Mija: „Tjan.” 

Marcel: „Lučka.” 

Ilija: „Taša.” 
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Katero pesmico si najraje 

prepeval ob tabornem ognju? 

Tjaša: „Fuzbal smo špilal.” 

Eva: „ Fuzbal smo špilal.” 

Nino: „Smolarjeva pesem 20 

ljubic.” 

Mija: „ Fuzbal smo špilal.” 

Marcel: „Tri planike.” 

Ilija: „Siva pot.” 

 

Kateri izlet ti je bil najbolj 

všeč? 

Tjaša: „Martuljski slapovi.” 

Eva: „Slemenova špica.” 

Nino: „Definitivno Kepa.” 

Mija: „Slap Peričnik in Martuljski 

slapovi.” 

Marcel: „Kepa!.” 

Ilija: „Ena in edina Kepa.” 

Katere gore vidimo iz tabora? 

 

Tjaša: „Triglav, Kepa in ostale.” 

Eva: „Triglav, Grančišče, Kepa in še ene gore iz 

Julijskih Alp.” 

Nino: „Triglav, Rjavina, Stenar, Grančišče, Špik, 

Škrlatica, Jalovec in tako dalje.” 

Mija: „Triglav, neka Špica je tudi ali ne?” 

Marcel: „Triglav, v daljavi pa je Planica.” 

Ilija: „Meni se ne da zdaj razmišljati, vem pa da vidimo 

Triglav.” 

 

Kako je ime glavni kuharici? 

Tjaša: „Slavica, hitra Slavica.” 

Nino: „Ziher je Slavica.” 

Mija: „Jožica?” 

Marcel: „Milica Poznič.” 

 

Kolikokrat si se zbudil/-a na drugem 

mestu, kot si zaspal/-a? 

Tjaša: „Nič krat.” 

Eva: „Tri krat.” 

Nino: „Mislim, da nič krat.” 

Mija: „Nič krat.” 

Marcel: „Uf… trikrat.” 

Ilija: „Ne spomnim se, sicer pa to ni 

pomembno.” 
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ROŽE IZ OKOLICE TABORA 
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UDELEŽENCI 

 

 

1. Vid Cimerman 

2. Asja Cvetkovič 

3. Taša Cvetkovič 

4. Luka Čuk 

5. Tine Čuk 

6. Mark Dokl 

7. Nikolaj Farkaš 

8. Maximilian 

Farkaš 

9. Živa Ficko 

10. Tjaša Ficko 

11. Ajla Goletić 

12. Jan Jerič 

13. Vito Katan 

14. Rene Kaučič 

15. Špela Kovačič 

16. Tilen Kupčič 

17. Florian Tobias 

Leithner 

18.  Marcel Maier 

19. Matevž Marhoid 

20.  Katja Mesarič 

21. Janez Mlinarič 

22.  Ilija Novak 

23.  Lučka Novak 

24.  Nejc Osojnik 

25.  Aljaž Petek 

Regoršek 

26.  Denis Ploj 

27.  Brina Ploj 

28.  Neja Prša 

29.  Jure Prša 

30.  Eva Rajšp 

31.  Nino Roškar 

32.  Nal Rozmarič 

33.  Tjan Rozmarič 

34.  Jaka Strah 

35.  Jaša Strah 

36.  Mila Strah 

37.  Brina Štanta 

38.  Rene Štanta 

39.  Enej Vinkovič 

40.  Mia Žnidarič 

41.  Lena Žnidarič 

42.  Nikolaj Fras 

43.  Katja Fras 

44.  Nuša Wolf 

 



 DOVJE 2016 

 

 
 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADER 

1. Tonček Mlinarič 

2. Anita Mlinarič 

3. Slavica Poznič 

4. Angela Sterniša 

5. Uroš Švagan 

6. Rado Marhold 

7. Matevž Zih 

8. Tjaša Mlinarič 

9. Marcel Kovačič 

10. Vita Petek Regoršek 

11. Matjaž Jakopič 

12.  Benjamin Bokan 

13.  Leon Časl 

14.  Kaja Jagodnik 

15.  Ines Wolf
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SKUPINE NA TABORU 

 

 

Skupina: BIZONI 

Mentorica: INES WOLF 

1. Vid Cimerman 

2. Matevž Marhold 

3. Nal Rozmarič 

4. Mila Strah 

5. Lena Žnidarič 
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Skupina: ČUVAJI GOR 

Mentorica: VITA PETEK REGORŠEK 

1. TjanRozmarič 

2. Jure Prša 

3. Rene Kaučič 

4. Jan Jerič 

 

 

 

Skupina: WC d.o.o. 

Mentor: LEON ČASL 

1. Asja Cvetkovič 

2. Mia Žnidarič 

3. Špela Kovačič 

4. Jaka Strah 

5. Rene Štanta 

 

 

Skupina: BANANA MENI 

Mentor: MATJAŽ JAKOPIČ 

1. Brina Ploj 

2. Brina Štanta 

3. Tilen Kupčič 

4. Nikolaj Farkaš 
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Skupina: GORA NOČNE MORE 

Mentorica: KAJA JAGODNIK 

1. Denis Ploj 

2. Živa Ficko 

3. Ajla Goletić 

4. Lučka Novak 

 

 

Skupina: TRIGLAV 

Mentor: MATEVŽ ZIH 

1. Eva Rajšp 

2. Nejc Osojnik 

3. Tjaša Ficko 

4. Vito Katan 

 

 

 

Skupina: ŽOGE 

Mentor: MARCEL KOVAČIČ 

1. Tine Čuk 

2. Mark Dokl 

3. Enej Vinkovič 

4. Nino Roškar 
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Skupina: VOLKOVI 

Mentorica: TJAŠA MLINARIČ 

1. Ilija Novak 

2. Marcel Maier 

3. Jaša Strah 

4. Maximilian Farkaš 

 

 

 

 

Skupina: SONCA 

Mentor: BENJAMIN BOKAN 

1. Taša Cvetkovič 

2. Katja Mesarič 

3. Neja Prša 

4. Nuša Wolf 

 

 

 

Skupina: TEHNIČNO OSEBJE 

Mentor: ALJAŽ PETEK REGORŠEK 

1. Luka Čuk 

2. Florian Tobias Leithner 
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DONATORJI PLANINSKEGA TABORA DOVJE 2016 

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

pripomogli k izvedbi tabora Dovje 2016. Z vašo pomočjo ste omogočili nepozabno 

preživetje počitniških dni mnogim mladim. Zahvala gre tudi vsem dobrovoljcem, ki 

pomagajo pri postavljanju in pospravljanju tabora. 

 

OBČINA GORNJA RADGONA 

RKS – OZ GORNJA RADGONA 

OŠ GORNJA RADGONA 

ARCONT, d.d. 

ARCONT IP, d.o.o. 

NOTARKA DANICA HOJS 

EPI SPEKTRUM, d.o.o. 

ZLATARSTVO JANJA KAPUN, s.p. 

PLASTIKA ŠKOF, s.p. 

RADGONSKE GORICE, d.d. 

RATIGOJ, d.o.o. 

REFLEX, d.o.o. 

SUN, d.o.o. 

UNIGO, d.o.o. 

VAR, d.o.o. 

BIROSERVIS ANA GOLOB, s.p. 

RADENSKA, d.d. 

PEKARNA RŽ 
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