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POROČILO O DELOVANJA DRUŠTVA V LETU 2009 
 
Letos mineva 49 let od ustanovitve planinskega društva v Gornji Radgoni. Po zapisniku  
ustanovnega občnega zbora je bilo prisotnih 52 planincev in simpatizerjev. Za prvega  
predsednika je bil izvoljen Ivan Bombek. Volje je bilo v tistih časih ogromno, vsega 
drugega veliko manj. Pa vendar jih vse to ni zaustavilo. Društvo je vsa ta leta raslo, 
imelo svoje vzpone in padce, a vendar od svoje vizije in ciljev, ki so si jih zastavili ţe 
na začetku svoje poti ni odstopalo. Tako lahko danes s ponosom povemo, da smo s 
svojim delom in rezultati našli svoje mesto med planinskimi društvi Pomurja in tudi 
širše. 
Smo člani velike druţine PZS, ki vključuje 261 planinskih društev z več kot 58.000 
članov in je najbolj mnoţična nevladna organizacija v Republiki Sloveniji.  
Lani smo praznovali 150 letnico Alojza Knafeljca, avtorja Knafeljčeve markacije in 
oznak na naših planinskih poteh. 
Planinska zveza Slovenije bo v letu 2010 obeleţila 115. letnico izhajanja revije 
Planinski vestnik in 115. letnico Aljaţevega stolpa. Najpomembnejši dogodek v 
letošnjem letu pa je otvoritev Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, ki bo 
potekala 7. avgusta. 
Na ţalost pa je Himalaja tudi lani zahtevale svoje ţrtve.  
Na osemtisočaku Manasluju, osmi najvišji gori sveta, se je smrtno ponesrečil slovenski 
alpinist in gorski reševalec Franc Oderlap iz Meţice. Oderlap se je v anale vpisal, ko 
se je kot prvi Slovenec povzpel na najvišje vrhove vseh celin. 
Med solo vzponom na Langtang Lirung pa se je smrtno ponesrečil Tomaž Humar. 
Bil je človek izjemnih lastnosti, idealnih za vrhunskega alpinista, izjemno čuteč človek, 
ki je s svojimi dejanji dejansko premikal meje nemogočega v alpinizmu. Humar je 
veljal za ekstremnega alpinista. Na vsak svoj vzpon se je temeljito pripravi in ga 
natančno načrtoval. Tomaţ Humar je veljal za človeka, ki ima ali izjemno srečo ali pa 
zveze tam, kjer se jih z denarjem ne da kupiti. Ni plezal zaradi slave ali alpinističnih 
nagrad, čeprav jih je dobil veliko in čeprav ga je po preplezani juţni steni Daulagirija 
leta 1999 poznal ves svet.  
 
 Planinsko društvo Gornja Radgona je društvo po meri ljudi. Zdruţujemo članice in 
člane, ki iščejo lepoto gora, se zavedajo odgovornosti do njih in jim namenjajo 
zvestobo. Ţe od ustanovitve zdruţujemo ljubitelje gora na celotnem območju nekdanje  
občine Gornja Radgona in tudi zunaj nje. Prirejamo izlete, pohode in ture ter skrbimo 
za del Pomurske planinske poti. Organiziramo dejavnost planinskih skupin na Osnovni 
šoli Gornja Radgona, kjer delujejo mentorji Suzana, Nikolaj in Anita. Na Osnovni šoli 
dr. Antona Trstenjaka Negova je vodita kroţek Metka in Matej. Občasno sodelujemo 
tudi z vrtcem Manka Golarja. Naših dejavnosti se udeleţujejo tudi učenci Osnovne šole 
Sv. Jurij ob Ščavnici, tam pomaga Vera.  Organiziramo in se udeleţujemo 
orientacijskih tekmovanj v Podravsko ligi, zadnjih nekaj let pa smo se redno 
udeleţevali tudi Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja in dosegali 
odlične rezultate. V letošnjem krogu tekmovanja Mladina in gore se je mlada ekipa iz 
Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova ponovno uvrstila na drţavno tekmovanje. 
Tabor za mlade planince je bil lani ţe 34. Bili smo v kraljestvu zlatoroga, kjer je bil prvi 
jutranji pogled namenjen našemu očaku. Teden dni je streho pod šotori našlo 46 
mladih planincev. Za njih je skrbelo 23 odraslih  spremljevalcev; vodnikov, mentorjev, 
zdravstveni kader ter tehnični kader. 

http://www.siol.net/Slovenija/Aktualno/2009/11/tomaz_humar.aspx
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Ţe ob pripravah na tabor  smo si zadali plan dela po dnevih, ki smo ga skoraj v celoti 
realizirali. Veseli smo, da nam je uspelo brez vsakih teţav popeljati na Triglav 16 
otrok, na Mali Mojstrovki pa jih je bilo 23. Vsi najmlajši pa so osvojili Slemenovo Špico.   
Tabor ocenjujem kot zelo uspešen, udeleţilo se ga je veliko novincev, ki so bili voljni 
sodelovati. Še prav posebej smo lahko zadovoljni da smo ga zaključili brez nezgod. 
Pripravljenost sodelovanja našega strokovnega kadra na taboru je bila velika, saj jih je 
bilo na taboru 15, skoraj vsi. 
Zelo smo bili veseli, da se nam je ponovno  pridruţil Primoţ Trop. Kot inštruktor PZS 
nam je bil v veliko pomoč pri turi na Triglav. Otrokom je  pokazal in povedal veliko 
zanimivega in poučnega. 
Prepričani smo, da so otroci odšli s taborjenja z lepimi vtisi in doţivetji ter z novimi 
znanji in izkušnjami, zato menimo, da se bodo zagotovo še radi vračali. 
 
Ţe na taboru se je med mentorji porodila ideja o izvedbi planinske šole za otroke. 
Odziv je bil presenetljivo dober, saj je PŠ pridno obiskovalo 22 otrok. Uspešno jo je 
zaključilo 18 otrok. S tem jim je tudi omogočeno, da lahko pridobijo zlati znak Mladi 
planinec. Za odlično pripravo in izvedbo celotne PŠ gre velika zahvala predvsem Aniti, 
Franciju in Nikolaju ter vsem drugim, ki so pomagali. 
O svoji dejavnosti v letu 2009 pa bodo več povedali mladi planinci sami.  
Trend rasti števila članstva se je v lanskem letu umiril, saj beleţimo skoraj enako 
število  članov, kot leto prej, 356. Od tega je 128 otrok ter 30 srednješolcev in 
študentov. Veseli nas, da se je ravno ta skupina povečala za 30%. 
 
V nadaljevanju bom kronološko podal dogodke, ki so zaznamovali lansko leto ter 
pohode, ki so bili namenjeni odrasli populaciji članstva. V poročilu so navedene tudi 
ture, ki jih je organiziral in vodil Ivo Matjašič. Svoje aktivnosti bosta predstavila  
tudi Mladinski odsek in Markacijski odsek. 
 

zap.štev           datum     akcija            štev. udelež. 

1 2. 1. 2009 Tradicionalni pohod na Kum 8 

2 10. 1. 2009 Trstenjakov pohod 350 

3 10. 1. 2009 Pohod po poteh Pohorskega bataljona 4 

4 10. 1. 2009 Državno tekmovanje Mladina in Gore 6 

5 16. 1. 2009 Antonov pohod 64 

6 18. 1. 2009 Vincekov pohod 9 

7 24. 1. 2009 Gomila 32 

8 1. 1. 2009 Dan Mokrišč 6 

9 7. 2. 2009 Zimski družinski pohod na Žavcarjev vrh 42 

10 8. 2. 2009 Pohod na Jeruzalem 14 

11 14. 2. 2009 Plezanje na umetni steni v Ptuju 24 

12 8. 3. 2009 Pohod na goro Oljko in Hom 25 

13 14. 3. 2009 Paški Kozjak 19 

14 20. 3. 2009 Planica - Tamar 54 

15 21. 3. 2009 Spominski pohod Marije Vild 4 

16 28. 3. 2009 Po pomurski poti od Negove do Gor. Radgone 48 

17 28. 3. 2009 Srečanje mladih planincev v Halozah 41 

18 4. 4. 2009 Orientacija POT Poljčane 25 

19 18. 4. 2009 Orientacija POT Lovrenc na Pohorju 30 

20 9. 4. 2009 Gradiška tura 9 

21 13. 4. 2009 Obnova Pomurske planinske poti 6 

22 18. 4. 2009 Kum 12 

23      26.-27.4.2009 Pot miru v Posočju 25 

24 1. 5. 2009 Spominski pohod ob meji  16 
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25 10. 5. 2009 Logarska dolina - Klemenča jama 4 

26 15. 5. 2009 Pohod treh src 21 

27 17. 5. 2009 Družinski pohod na Golico 31 

28 20. 5. 2009 Donačka gora 4 

29      23.-24.5.2009 
Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje 
SPOT 20 

30 6. 6. 2009 Olševa 16 

31 6. 6. 2009 Bistriški Vintgar - Trije kralji - Črno jezero 35 

32      26.-27.6.2009 Begunjščica  13 

33 4. 7. 2009 Tradicionalni pohod na Negovo 70 

34      11.-12.7.2009 Turska gora - Kamniško sedlo 11 

35      18.-25.7.2009 Tabor mladih planincev v Dovjah 46 

36   Peričnik, Triglav, Planica, Tamar, Mala Mojstrovka.. 

37 8. 8. 2009 Loka - Raduha - Lanež 14 

38 20. 8. 2009 Triglav 23 

39 20. 8. 2009 Vrbanove Špice iz doline Kot 7 

40 21. 8. 2009 Rjavina 7 

41      22.-23.8.2009 Vrata - Kriški podi - Škrlatica 5 

42 
 

Triglav 4 

43 23. 8. 2009 Triglav 2 

44      27.-28.8.2009 Kriški podi - Luknja - Triglav 6 

45 5. 9. 2009 Rdeči rob - Tolmin 10 

46      12.-13.9.2009 Izvir Mure, greben  Schmalzscharte 2444 m 49 

47 19. 9. 2009 Kum 22 

48 21. 9. 2009 Donačka gora 5 

49 2. 10. 2009 Mariborsko Pohorje 12 

50 24. 10. 2009 Orientacija POT Podlehnik 30 

51 25. 10. 2009 z najmlajšimi na Žavcarjev vrh 18 

52 8. 11. 2009 Martinov pohod po Radgonskih goricah 120 

53 22. 11. 2009 Košenjak  71 

54 4. 12. 2009 Velika planina 8 

55 5. 12. 2009 Miklavžev nočni pohod po Atilovi poti 60 

56 5. 12. 2009 Planinski ples v Nedelici 60 

57 19. 12. 2009 Nočni pohod Čez goro k očetu 40 

 
Če se malo poigram s številkami ugotovim, da smo na naše izlete, pohode in ture 
skupaj z akcijami MO popeljali preko 1700 udeleţencev. Če pa upoštevamo dejstvo, da 
se kar veliko naših članov v hribe poda tudi individualno, oz. v manjših skupinah je ta 
številka veliko večja. Strokovni kader je za vse svoje aktivnosti v letu 2009 opravil več 
kot 4600 ur prostovoljnega dela. Razlika med planinstvom in drugimi zvrstmi športa je  
v tem, da planinska dejavnost pripada tisti realnosti, v kateri je na prvem mestu 
prostovoljno delo. To pa ni več vrednota, zato se podcenjuje in nerealno ocenjuje v 
času, ko je potrebno za to nameniti določena finančna sredstva. Veseli smo, da v naši 
občini cenijo planinsko dejavnost in nas finančno podpirajo. Kakor dolgo bodo naši 
doseţki povezani s srčnostjo, radostjo, srečo in zdravjem, smo lahko prepričani v 
uspešno nadaljevanje planinske tradicije v Gornji Radgoni.  
 
IZOBRAŽEVANJA 
 
Da bo društvo lahko nemoteno delovalo na vseh svojih področjih se moramo nenehno 
usposabljati in skrbeti za nov kader. Tečaj za vodnika A sta uspešno končala dva 
udeleţenca. Eden pa se je udeleţil tečaja za vaditelja orientacije.  
 
Strokovni kader se je v letu 2009 udeleţil naslednjih izobraţevanj: 
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 izpopolnjevanja za vodnike na Ruški koči – eden udeleţenec 
 izpopolnjevanja za vodnike na Naravskih ledinah – eden udeleţenec 
 izobraţevanja za vodnika A - dva udeleţenca (deljeni tečaj) 
 izobraţevanje za vaditelja orientacije – en udeleţenec 

 
Tudi letos ţelimo na tečaj za vodnika A poslati vsaj enega kandidata. Vzgoja in 
izobraţevanje morata biti še naprej ena od prioritetnih nalog društva. Samo s 
strokovnim in kvalitetnim kadrom, bomo lahko nadaljevali naše poslanstvo.   
 
DELO UPRAVNEGA ODBORA 
 
Upravni odbor se je redno sestajal in imel 8 rednih sej ter srečanje ob koncu leta. Na 
Veliki planini smo izvedli tudi dvodnevno strokovno srečanje celotnega kadra na temo 
Priprava in izvedba planinskega tabora. Na vseh sejah je bila prisotna večina članov 
UO, prav tako so se vseh sej redno udeleţevali člani nadzornega odbora. 
 
Sodelovali smo tudi na sejah MDO Pomurja ter sejah PO MO Podravje Pomurje in PO 
MO Savinjskih PD s katerim skupaj organiziramo tabor. Udeleţili pa smo se tudi 
srečanja s predstavniki PZS v Sveti Trojici. 
 
FINANCIRANJA 
 
Del sredstev za izvajanje programa namenja Občina Gornja Radgona iz sredstev  
razpisa za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov, v lanskem letu je bil 
deleţ teh sredstev okrog 30 %. Ostalo pa so: 

 članarina, ki ostane društvu 
 prispevki članov društva za prevoze 

 MK - PZS iz razpisa za tabor 
 prispevki otrok za tabor 
 ostali donatorji 

 
ZAHVALA 
 
Na koncu mi dovolite, da se zahvalim vsem vodnikom in mentorjem, ki so toliko 
pohodnikov, planincev, predvsem pa naših najmlajših planincev varno popeljali v hribe 
in seveda nazaj domov. Hvala vsem markacistom, ki vzorno skrbijo za naš del PPP. 
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri pripravi in izvedbi tabora v Dovjah. Hvala 
Občini Gornja Radgona za vso podporo, ki nam jo nudi. Hvala vsem ostalim 
donatorjem za vašo pomoč. Hvala Osnovni šoli Gornja Radgona, da smo danes lahko 
vaši gostje. In na koncu hvala vsem staršem, da omogočate vašim otrokom 
preţivljanje prostega časa v naravi.  
Hvala tudi TD Majolka za pogostitev na naših tradicionalnih pohodih. 
Svoje poročilo pa bi zaključil z verzom, ki ga je ob 10. obletnici društva napisal naš 
rojak Manko Golar: 
Kdor ljubi skale in planine  
in mlado jutro vrh neba 
in sonce, ki v daljini sine, 
je dobrega kot kruh srca. Predsednik Planinskega društva 

Gornja Radgona 
Tonček Mlinarič 


