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Živimo v deželi, ki ji gore dajejo poseben pečat. Postale so del nas, del naše tradicije

in kulture. Njihov prostor nam omogoča koristno preživljanje prostega časa.

Letos smo organizirali že 34. planinski tabor. Spet smo se vrnili v Dov je. S seboj smo

pripeljali 46 otrok. Med mentorje pa smo letos sprejeli tiste, ki so nekoč bili

udeleženci taborov.

Mentorji smo se potrudili z izbiro planinskih vsebin in ustreznih oblik dela ter mladim

omogočili koristno preživljanje prostega časa, ki jim ga ponujajo šolske počitnice. Z

njimi smo se skušali vrniti nazaj k naravnemu načinu življenja v naravi. Teden dni, od

18. 7. do 25. 7. 2009, smo preživeli pod platneno streho.

In kaj smo počeli? Največkrat smo dodobra razgibali naše telo. Poskrbeli smo, da so

se otroci med hojo navajali na doživljanje narave s poslušanjem, tipanjem,

opazovanjem, gledanjem ... Le kje drugje, kot v nenehnem stiku z naravo, bi lahko

videli svizca, svišče, triglavsko rožo, vsak trenutek čutili dih gorske narave, se oprhal i

z mrzlimi kapljicami Peričnika, uživali v kriku in smehu svojih prijateljev ... Prav

nobeden ni pogrešal, niti ni pomislil na televizijo ali računalnik. Po poslušanju vsebin

planinske šole so bili večeri namenjeni pogovoru ob tabornem ognju, nogometu, ig ri

med dvema ognjema, petju, zabavi... Vsak si je našel svojega prijatelja.

Tu pod Triglavom se je iskrila mladost, kipelo je življenje, katero je bilo vredno truda

vodnikov, planinskih inštruktorjev,mentorjev planinskih skupin, mladinskih voditeljev,

animatorjev, kuharic in ostalih pomočnikov. Hvala vsem tem, hvala tudi donatorjem

in Občini Gornja Radgona.

Predsednik Planinskega društva Gornja Radgona: Tonček Mlinarič
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HIMNA TABORA

SPET JE LETO NAOKROG,

SPET SMO TUKAJ URNIH NOG,

SPET JO MAHAMO V GORE,

KAR NAS NOSIJO NOGE.

SONCE SIJE PRAV MOČNO,

GELA GLEDA GOR V NEBO,

KJE JE MEGLA, KJE JE DEŽ?

DA PARJENI V GORE NE GREŠ.

OD DALEČ TRIGLAV SMEJE SE,

PERIČNIK PA JE POLN VODE,

KDOR UMAZAN MIMO GRE,

OPERE MU TAKOJ NOGE.

PUJSEK PA NE GRE V GORE,

ZA NAMI GLEDA KAR STOJE,

HOČE BITI VEDNO SIT,

KER MA GROZEN APETIT.

TO SMO MI, PLANINCI VSI,

MLADI, STARI, RADGONSKI.

KDOR HOČE BITI VEDNO MLAD,

NAJ V GORE HODI Z NAMI RAD.

Dani Rajh - Smeško
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KOSILO: jota, široki rezanci z

makom

VEČERJA: kruh z namazi, napitki

- prihod na taborni prostor in namestitev

v šotore

- predavanje (LIK PLANINCA V TABORU,

KAKO SE PRIPRAVIMO NA TURO)

- ogled okolice

- priprava na prvo turo

V soboto smo v tabor prišli

in si vse razpakirali.

Potlej smo si plac ogledali

in do Aljaževega

spomenika odšli.



4

- pohod do slapa Peričnik

- spoznavanje planinskih vozlov

- predavanje (JAKOB ALJAŽ)

- priprava starejših planincev za pohod na Triglav

- spoznavanje ob tabornem ognju

V nedeljo šli smo pod slap,

da mokri smo bili do gat.

Zvečer smo se pri tabornem

ognju spoznali,

potem pa spalne vreče

postlali.

ZAJTRK: koruzni žganci, mleko

KOSILO: zelenjavna juha,

svinjski zrezek v omaki, pražen

krompir, solata

VEČERJA: mesni narezek,

zelenjava, koruzna pita z jabolki



5

- odhod na dvodnevno turo na Triglav za

starejše

- pohod na Grančišče za mlajše

- predavanje (NEVARNOSTI V GORAH)

- pisanje razglednic

- prenočitev v planinski koči za starejše

- moštvene igre

V ponedeljek starejši

planinci mi,

smo na Kredarico šli,

manjše pa v taboru pustili.

ZAJTRK: kruh, različni namazi,

mleko, čaj

KOSILO: paradižnikova juha, rižota z

mesom, solata, puding

VEČERJA: carski praženec, kompot,

pecivo
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ZAJTRK: mlečni riž, kruh,

različni namazi

KOSILO: gobova kremna juha

s krompirjem, buhteljni z

marmelado, sadje, sadni

jogurt

VEČERJA: čufti s pire

krompirjem

- vzpon na Triglav in vrnitev v tabor za

starejše

- ogled doline Tamar in skakalnice v

Planici za mlajše

- predavanje (DELO MARKACISTA)

- družabne igre

V torek starejši šli na

Triglav in navzdol,

mlajši pa so gledali v

Planici po skakalnici dol.
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- predavanje (DELO MARKACISTA,

nadaljevanje)

- predavanje in vaje iz ORIENTACIJE

- orientacijski pohod

- taborni ogenj

- krst planincev, ki so osvojili Triglav

- urejanje dnevnika Mladi planinec

V sredo smo bili zmantrani,

zato smo v taboru ostali vsi.

Vadili smo orientacijo,

in spoznavali markacijo.

ZAJTRK: kruh, različni namazi,

mleko, čaj

KOSILO: zelenjavna juha,

fižolova boranja s hrenovko,

puding, sadje

VEČERJA: testenine s polivko,

solata

SVENSON

DOVŠKI
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ZAJTRK: kruh, različni

namazi, mleko, čaj

KOSILO: juha, ocvrt piščanec,

riž, ocvrte bučke, solata,

sladoled

VEČERJA: testenine z makom,

kompot

- pohod starejših na Malo Mojstrovko, mlajših na

Slemenovo špico

- urejanje dnevnikov

- družabne igre

- bivakiranje

V četrtek smo veliki na Mojstrovko

šli,

majhni pa Slemenovo špico so

obiskali.

Zvečer smo eni bivakirali,

drugi so pa noter v šotore spali.
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- pohod do plezališča

- plezanje

- praznovanje rojstnih dni

- krst planincev, ki so prvič na taboru ter

novih mentorjev

V petek smo šli plezat

ter se ob harmoniki zabavat.

Zvečer smo krstili nove planince

in slavili rojstnodnevne slavljence.

ZAJTRK: kruh, različni namazi,

čokolino, mleko, čaj

KOSILO: makaroni z mesom,

solata, torta, sadje, puding,

sladoled

VEČERJA: hrenovke na žaru,

topli sendvič, zelenjava, čaj,

mleko, sadje
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ZAJTRK: kruh, različni

namazi, čaj, mleko

- pospravljanje tabornega prostora

- pozdrav nove skupine mladih planincev

- vrnitev domov

V soboto smo pospravljali

in se domov odpravljali.

V Radgoni smo veseli bli,

ker po tedni dni smo opet

starše vidli mi.

                             Urška Kur
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PUJSE PEPE

MENTORICA: Suzana Regoršek

1. Maja Regoršek

2. Kaja Lovrec

3. Urša Živa Škof

4. Kaja Krempl

POCANE MURKE

MENTORICA: Vera Mihalič

1. Neža Šantl

2. Urška Šantl - Gazela

3. Nika Korošak

4. Metka Antolič

5. Anja Benko – Spida Gonzales

GORSKI KAMNI

MENTORICA: Anita Mlinarič

1. Marko Cotič

2. Lan Goričan

3. Katja Fras

4. Siddharta Giorgiutti
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HUDIČEVA BANDA

MENTORICA: Tjaša Mlinarič

1. Jana Čančala - Frčafela

2. Anja Horvat – Ančka

3. Katarina Žerdin - Katrca

4. Monika Kurbus - Bučka

NEIMENOVANI

MENTOR: Tonček Mlinarič

1. Luka Grah

2. Timo Potočnik

3. Jakob Dimec

4. Nikolaj Fras

5. Tijaš Plohl

BREZDOMCI

MENTOR: Matjaž Jakopič

1. Janez Mlinarič

2. Žan Vrbnjak

3. Miha Nikl
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ŠALABAJSKI

MENTOR: Marcel Kovačič

1. Tjaša Metličar

2. Lara Metličar -

Cekinček

3. Anja Elbl

4.  Urška Kur – Šmentana

muha

NAJBOLJŠI

MENTOR: Matevž Zih

1. Denis Breznik

2. Jure Šadl

3. Matija Šinko

GAMSI

MENTOR: Matej Kraner

1. Matic Peternel

2. Matjaž Nikl -

Oranžutan

3. Jan Metličar

4. Miha Metličar

5. Tadej Metličar
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METLE

MENTOR: Nikolaj Regoršek

1. Benjamin Koroševič

Koser – Gredol

Korinovsky

2. Miha Regoršek -

Multipraktik

3. Srečko Sterniša – Veseli

Angelo

4. Matic Vučak – Juan

Feliks

PLANINEC IN PLANINKI

MENTOR: Marjan Golja

1. Tadeja Subašič

2. Urška Subašič

PIMPEKI

MENTOR: Jernej Utroša

1. Rok Lorenčič – Rožič

Dovški

2. Jernej Elbl – Nočni ftič

3. Denis Fras – Svenson
Zagajski
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TABOR MLADIH PLANINCEV V DOVJU

V tabor smo prišli v soboto, 18. 7. 2009. Najprej smo vse naše stvari odložili v enega

izmed šotorov ter se poslovili od skupine, ki je taborila v Dovjah en teden pred nami.

Pripravili smo si palete in gobe na katerih smo spali.

V nedeljo smo odšli do slapa Peričnik, kjer smo lahko hodili ob skalah za samim

slapom. Nekatere je bilo strah, a ko so videli ostale in spoznali, da sploh ni nič

hudega, so se opogumili tudi sami in prihiteli za nami. Ta dan smo spoznali nekaj

vozlov. Tisti, ki so se naslednji dan odpravili na Triglav, pa so si za na to turo

pripravili čelado, plezalni pas in samovarovalni komplet. Odšli so v ponedeljek , v

zgodnjih jutranjih urah, ostali pa smo se povzpeli na Grančišče v bližini tabora. V

torek nas je avtobus odpeljal do Planice, od koder smo se sprehodili do doma v

Tamarju. V sredo smo imeli predavanje o orientaciji ter se po kosilu odpravili na

orientacijski pohod. Večer smo krstili planince, ki so se povzpeli na Triglav. "Župnik"

je vsakega posameznika pošteno krstil ter mu dodelil planinsko ime. Naslednji dan, v

četrtek, so se starejši povzpeli na Malo Mojstrovko, mlajši pa na Slemenovo špico. V

petek so nam pripravili plezanje na dveh naravnih stenah v bližini tabora, za konec

pa smo z mentorji šli še na sladoled. Večer smo praznovali rojstne dneve, krstili tiste,

ki so bili prvič na taboru ter nove mentorje. Naslednji dan smo vstali, pospravili

šotore, pozdravili planince, ki so prišli za nami ter odšli domov.

neznan avtor
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Najlepše mi je bilo, ko smo se učili sever, jug, vzhod, zahod. Zelo sem vesela, da

sem bila na vrhu skakalnice velikanke v Planici.

Kaja Krempl

Zelo sem vesela, da smo si ogledali slap Peričnik, ki nas je poškropil in umil.

Maja Regoršek

Najlepše mi je bilo, ko sem šla za slapom in je po meni deževalo ter, ko sem prilezla

na vrh skakalnice v Planici.

Kaja Lovrec

Najlepše mi je bilo, ko smo se zbirali ob tabornem ognju.

Neža Šantl

Najlepša so mi bila kosila in metanje vodnih balonov.

Lan Goričan
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POHOD NA TRIGLAV

V ponedeljek, 20. 7. 2009, smo se odpravili na Triglav. Zbudili so nas že ob 6. uri. S

težavo smo vstali, se oblekli in šli na zajtrk. Po zajtrku smo se umili. Ko smo bili vsi

umiti in pripravljeni, nam je učiteljica Anita pregledala nahrbtnike in z grozo

ugotovila, da polovica planink in planincev nima oblačil v plastičnih vrečkah. To je

hitro uredila in že smo nestrpno čakali kombi, da pride po nas. Odpeljal nas je do

doline Krme, od tam smo se odpravili proti Kredarici. Hodili smo in hodili ter čez

nekaj časa lačni iskali primeren prostor za malico. Po osmih urah naporne hoje smo

pristopicali na Kredarico. Tam smo se preoblekli, pojedli kosilo ter se pripravili za

spanje. Naslednje jutro smo se hitro zbudili, se oblekli in umili ter se odpravili proti

Triglavu. Nadeli smo si plezalne pasove, da bi se na poti varovali. Začeli smo plezati.

Držali smo se za kline in jeklenico in prispeli na Mali Triglav. Nekateri so nahrbtnike

pustili tu in po kratki pavzi smo nadaljevali proti Triglavu. Tam smo si žigosali knjižice

in z vrvjo dobili po riti. To si zasluži vsak, ki prvič pride na Triglav. Odpravili smo se

navzdol, do koče Planika. Tam smo se okrepčali. Čez čas smo končno prišli nazaj v

dolino Krma, se usedli v avte ter odpeljali nazaj v tabor. Naši mlajši planinci so nas

pozdravili z velikim aplavzom. Tresk s kuhalnicami po pokrovkah je še dolgo odmeval

v naših ušesih pozno v noč. Uspelo nam je.

Anja Horvat-Ančka
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SREDA, 22. 7. 2009

Zjutraj sem vstal, se preoblekel v sveže hlače, majico in gatice ter šel ven na svež

zrak. Hitro smo se odpravili na jutranjo telovadbo, po telovadbi pa na zajtrk. Jedel

sem čokolino. Po zajtrku smo imeli predavanje o markacijah. Po predavanju pa smo

se učili kako se dela s kompasom. Po kosilu so nam pripravili tudi orientacijsko

tekmovanje. Po orientacijskem tekmovanju sem z Markom šel skakat na trampolin.

Lan Goričan

TABOR 2009-DOVJE

Dnevi na taboru so večinoma potekali po naslednjem vrstnem redu:

- vstajanje,

- telovadba,

- zajtrk,

- pospravljanje šotorov,

- tura,

- kosilo,

- počitek,

- analiza ture in urejanje dnevnikov,

- predavanje,

- prosti čas,

- večerja,

- razne aktivnosti,

- spanje.

Najbolj naporne so bile seveda ture, zato smo se morali dobro spočiti, da smo bili

nanje pripravljeni. Spoznali smo veliko prijateljev in smo se drug na drugega zelo

navezali. V jasnem vremenu smo občudovali našo najvišjo goro – Triglav. V glavnem

smo se vsi kar dobro imeli. Bilo je tudi nekaj žuljev in čebeljih pikov. Bilo je zelo lepo,

saj smo imeli res lepo vreme.

     Tadeja Subašič
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MLINARIČ TONČEK vodnik B, vodja
MIHALIČ VERA vodnik A, pedagoški vodja
KOROŠEVIČ ELICA vodnik B, mentor, blagajna, kuhinja
ŽALODEC ŠTEFAN medicina
GORENČIČ MINKA kuhinja
STERNIŠA ANGELA kuhinja
ŠVAGAN UROŠ oskrba
MLINARIČ ANITA mentor PS, vodnik A - pripravnik
REGORŠEK NIKOLAJ mentor PS
REGORŠEK SUZANA mentor PS
KOKOL MARJAN vodnik B
GOLJA MARJAN vodnik B
MATJAŠIČ IVAN vodnik A
ZIH MATEVŽ mladinski voditelj
KRANER MATEJ mentor
JAKOPIČ MATJAŽ mentor
UTROŠA JERNEJ mentor
KOVAČIČ MARCEL mentor
MLINARIČ TJAŠA mentor
MARHOLD RADO vodnik B
MAUKO BORUT vodnik A, alpinist
GORENČIČ MIHA vodnik A, alpinist
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1. LUKA GRAH
2. ANJA HORVAT
3. JAKOB DIMEC
4. BENJAMIN KOROŠEVIČ KOSER
5. KAJA KREMPL
6. JANEZ MLINARIČ
7. TIMO POTOČNIK
8. MAJA REGORŠEK
9. MIHA REGORŠEK
10. TADEJA SUBAŠIČ
11. URŠKA SUBAŠIČ
12. JURE ŠADL
13. MATIJA ŠINKO
14. URŠA ŽIVA ŠKOF
15. JERNEJ ELBL
16. ANJA ELBL
17. URŠKA KUR
18. KAJA LOVREC
19. LARA METLIČAR
20. TJAŠA METLIČAR
21. JAN METLIČAR
22. MIHA METLIČAR
23. TADEJ METLIČAR
24. MATJAŽ NIKL
25. MIHA NIKL
26. MATIC PETERNEL
27. MATIC VUČAK
28. KATARINA ŽERDIN
29. NIKA KOROŠAK
30. NEŽA ŠANTL
31. URŠKA ŠANTL
32. SIDDHARTA GIORGIUTTI
33. ROK LORENČIČ
34. TIJAŠ PLOHL
35. ANJA BENKO
36. MONIKA KURBUS
37. JANA ČANČALA
38. SREČKO STERNIŠA
39. ŽAN VRBNJAK
40. METKA ANTOLIČ
41. DENIS BREZNIK
42. MARKO COTIČ
43. NIKOLAJ FRAS
44. KATJA FRAS
45. DENIS FRAS
46. LAN GORIČAN
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Vodstvo tabora se zahvaljuje vsem donatorjem, ki ste finančno in materialno
pripomogli  k izvedbi tabora DOVJE 2009. Z vašo 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

RADENSKA d.d.

OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA

ODTIS Bruno Vajzman s.p.

REFLEX d.o.o.

EPI SPEKTRUM d.o.o. Maribor

UNIGO Nikolaj Regoršek s.p.

PLASTIKA Škof Vladimir s.p.

SUN GORNJA RADGONA d.o.o.

NOTARKA Danica Hojs

NLB d.d., PE Gornja Radgona

LONČARIČ MONTAŽA d.o.o.

ZLATARSTVO Janja Kapun s.p.

BIROSERVIS Ana Golob s.p.

Fotografije: Jernej Utroša, Tonček Mlinarič, Matjaž Jakopič,
Matej Kraner, Nikolaj Regoršek

Računalniško oblikovanje: Matevž Zih, Matjaž Jakopič

Naklada: 100 kosov

Leto izdaje: 2009
Več fotografij s tabora mladih planincev DOVJE 2009 si lahko ogledate na naslovu:

http://www.pdradgona.si


