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Planinsko društvo Gornja Radgona

Trudili smo se ohraniti originalne 
zapise otrok, vsebinsko tako, kot so 
jih  sami sestavili, le z nekaj popravki!

Izdajatelj: PD Gornja Radgona
Urednik: Verica Fartek
Tehnični urednik: Jernej Utroša
Naklada 100 izvodov

NOVICE IZ PLANINSKEGA TABORA LOKVE,
KI JE TRAJAL V ČASU OD 10. 07. DO 17. 07. 2004

Glavni namen tabora:

- aktivno preživljanje počitnic,
- biti v naravi,
- otroke peljati vstran od TV, računalnika in asfaltnih površin.

Cilji tabora:

- spoznati ožjo in širšo okolico kraja v katerem je tabor (Lokve)
- biti v naravi, jo spoznavati, začutiti njene lepote in jo hkrati tudi znati ohranjati,
- spoznati markirane planinske poti,
- mladim privzgojiti skrb za pravilno prehrano v gorah, pomen tekočine za telo,
- spoznavanje vremenoslovja,
- spoznavanje osebne planinske - opreme (obutev, obleka, kaj dati v nahrbtnik),
- spoznavanje tehnične opreme (vrv, vponka, pas, čelada, kompas, planinska 

karta),
- orientacija,
- družabnost (petje, šaljive igre, šale, nastopi po interesih, modna revija, pokaži kaj 

znaš),
- razvijati čut za koristno preživljanje prostega časa  v naravi,
- širiti zanimanje za planinstvo,
- razvijanje prijateljskih odnosov ob upoštevanju načel enakopravnosti, 

- spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijati prave 
medsebojne odnose,

- razvijati otrokovo samozavest, da postanejo uspešni posamezniki naše družbe,
- pri mladih ublažiti negativne vplive, katere jim vsiljuje sodoben način življenja.

Na svidenje prihodnje leto
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HIMNA LOKVE 2004

Po Krasu smo hodili
v Lokve smo prišli,

tam za prvim hribom
je prava druščina.

Mi planinci, planinci z Radgone,
na ture radi lazimo tam naše je srce,

mi planinci, planinci z Radgone,
na ture radi hodimo tam naše je srce.

Planinski tabor je odlična ideja za 
preživljanje počitnic za tiste, ki  bi radi 
oblikovali spoštvljiv odnos do narave, 
uživali v prelepih razgledih in se 
zabavali ob večerih polnih glasbe, petja 
s prijatelji.

(Marjana Bratuša 8.r)

Vsem bodočim mladim planincem 
predlagam,  da se nam pridružijo v to 
enkratno doživetje.

 (David Hodošček 8.r)

Bilo je super. Najbolj všeč mi je bila 
ledena jama.

(Vasja Šeruga 2.a)

Dragi mladi planinci,
veseli me, da smo imeli letos na taboru veliko vas, ki ste bili že tretjič, četrtič ali celo 
večkrat na planinskem taboru. Prav zato ste imeli že več izkušenj in znanja iz tem 
planinske šole. Veliko bolj pozitivno in zrelo ste delovali in dajali vzgled tistim, ki so 
bili prvič na planinskem taboru. Izvedli smo kvaliteten, vsebinsko bogat in prijazen 
tabor v pravi planinski druščini. Veste, da smo izvedli tudi planinsko šolo in, ker ste 
imeli že toliko več znanja smo vam pripravili teste. Značke in priznanja dobite, ko 
nam jih pošjejo iz PZS.
Hvala za vse pozitivno, kar ste izžarevali in dajali taboru kvaliteto in kamenček v 
mozaik k razvoju planinstva in kvaliteti bivanja v človeški družbi. To je pa veliko. 

Verica Fartek, pedagoški vodja

Za vas so se trudili in si vzeli čas:

1. Verica Fartek – pedagoški vodja
2. Rado Marhold – tehnični vodja
3. Elica Koroševič – vodnik, mentor
4. Tonček Mlinarič – vodnik
5. Borut Mauko – vodnik
6. Vera Mihalič – vodnik, mentor
7. Jura Marhold -  pomočnik vodnika
8. Marko Fekonja – vodnik pripravnik
9. Boris Pučko – športni animator
10. Lidija Goltnik – likovna delavnica
11. Štefan Žalodec - zdravnik
12. Minka Gorenčič – kuharica
13. Angela Serniša – pomoč kuharici
14. Darinka Pučko – pomoč kuharici
15. Dani Rajh Smeško – muzikant 
harmonika
16. Boris Fartek – kamera, kitara

Dragi starši in donatorji,
Planinsko društvo Gornja Radgona z vašo pomočjo popelje otroke v naravo, 
kjer aktivno preživljajo počitnice, vstran od asfaltnih površin, mestnega vrveža, 
vstran od TV, računalnika. Težko je otroke motivirati, da naredijo korak in gredo 
ven iz vsakdana, kajti živimo v takšnem okolju, kjer so ti negativni vplivi lahko 
večji od notranjega čuta zavedanja, kaj je zame boljše. Mi moramo pomagati 
mlademu človeku, da bo to spoznal. Planinski tabori so odlično sredstvo za 
osebnostno rast. Za spoznanje, da nam polek vsega napredka človeške družbe 
ostane življenje in, če lahko preživim v naravi, pod šotori, brez elektrike, pa tudi 
kuhamo, se pogovarjamo, pojemo, umivamo, ko vsak prispeva nekaj, da lahko 
zakurimo ogenj.Ta način življenja te bogati in napolnjuje s spoznanji, da je treba iti 
nazaj k naravi, da to spoznaš. Ti spomini in ta znanja ostajajo otrokom za kasneje 
v življenju, ko bodo drugače razmišljali in se spomnili nazaj. Ko bodo pred koraki 
odločitve. 
Ampak, če kam greš se potem zopet rad vračaš nazaj domov, svoja lepa doživetja 
poneseš v svojo družino in počakaš tako dolgo, da te spomini potegnejo nazaj in si 
zopet želiš iti ven iz teh okvirjev, ven iz vsakdana.

Verica Fartek, pedagoški vodja

Najprej se moramo dogovoriti
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Naš tabor
Planinski tabor; pod to besedo si 
marsikdo predstavlja vstajanje ob 6,00, 
odhod in potem celodnevno, težko 
lazenje po strmih gorah. Pa ni tako.V 
letošnjem taboru je bilo sicer veliko 
pohodov, izletov, ki pa nikakor niso 
bili prenaporni ali predolgi. Šli smo na 
sprehod po lepih Lokvah, na Črni Vrh, v 
Lazno, in Snežno jamo, na Poldanovec, 
na Sveto goro, Mali Golak in Ledeno 
jamo. Imeli pa smo tudi tekmovanja 
iz orientacije, modno revijo z izvirnimi 
kreacijami, večere ob tabornem ognju 
in še bi lahko naštevala. Najbolj so 
bili zanimivi ravno večeri, ko smo 
prepevali razne pesmi, Boris pa je 
igral na kitaro. Igrali smo se tudi igro 
»skritega prijatelja«, igra pri kateri drug 
drugega obdarujemo. Glede vremena 
pa je bilo zares pestro. Zjutraj je še sijalo 
sonce, popoldne se je vlil dež. Ponoči 
je bilo sicer hladno a smo se greli s 
pogovori, norčijami. Spoznala sem 
veliko prijateljev in prepričana sem, da 
se bomo drugo leto zopet videli. Mislim 
pa, da je planinski tabor odlična ideja za 
preživljanje počitnic za tiste, ki bi radi 
oblikovali spoštljiv odnos do narave, 
uživali v prelepih razgledih in se zabavali 
ob večerih polnih glasbe, norčij. Upam, 
da nas bo drugo leto še več. Sama sem 
na taboru drugič, zato komaj čakam, 
ko bo spet treba spakirati kovčke in jo 
mahniti v hribe.

Marjana Bratuša 8.r

Počitnice so dolge zato sem se odločil za sedemdnevno taborjenje na Lokvah 
z našim Planinskim društvom. Ta prelep kraj z veliko gozda in gorstev leži na 
nadmorski višini 965m, zato pohodi ture niso bili naporni. Na turah smo doživeli 
veliko novih preizkušenj. Ena takih je kraška burja. Obiskali smo naslednje 
vrhove: Poldanovec, Črni Vrh, Sveto goro, Golake.Že prvi dan je pihal veter, na 
vrhovih pa je veter še močnejši, zato se je treba zaščititi pred vetrom z vetrovko. 
Ker so bile vsak dan plohe je bila hoja skozi gozd nevarna. Primerna obutev je 
tukaj pomembna, da je hoja bolj varna in, da ni zdrsov. Obiskali smo zanimivo 
in urejeno Sveto goro s cerkvijo in samostanom. Pot nas je vodila skozi rove, ki 
so jih uporabljali v prvi svetovni vojni. V taboru so potekala tudi tekmovanja. 
Jaz in moja skupina smo osvojili tretje mesto v orientaciji zato, smo si prislužili 
igranje mini golfa v bližnjem parku. Skupaj z vodniki smo nabrali drva in naredili 
taborni ogenj. Tabor se je odvijal tako, da smo bili vsi zadovoljni. Vsem bodočim 
mladim planincem predlagam, da se nam pridružijo v to enkratno doživetje.

David Hodošček 8.a, OŠ Gornja Radgona

Bilo je zelo super. Imeli smo 
se lepo. Najboljši izlet je bil na 
Škol. Najraje sem igral nogomet.

Bine Hofman 4. r

Imeli smo se lepo in kurili taborni ogenj. 
Najboljši izlet je bil v Ledeno jamo. 
Najboljše mi je bilo igrati igro živote.

Luka Gomboc 2.a

Meni so bili vsi izleti v redu. Najlažji 
je bil na Črni Vrh, najtežji pa na Sveto 
goro. V soboto pa gremo domov.

Tomaž Bratuša 5.a

Naš tabor
Letošnji tabor so postavili v osrčju Trnovskega gozda, v prijetni majhni vasi Lokve. 
Kotlina je obkrožena s prelepimi hirbi obraslimi z gozdovi. Občutke, ki sem jih doživel je 
nemogoče opisati z besedami. Odločil sem se, da jih zapišem. Po jutranjem vstajanju, 
umivanju in razgibavanju je sledil obilen zajtrk. Tako smo si nabrali moči za turo. Obiskali 
smo kar nekaj zanimivih vrhov: Poldanovac, Mali Golak, Ledena jama, Sveta gora...
Popoldan je po okusnem kosilu sledila planinska šola, v kateri smo se učili o rastlinah, 
planinski opremi, zgodovini planinstva, vozlih..., saj smo potem pisali teste. Zelo 
zanimivo je bilo tekmovanje iz orientacije. Po večerji je sledilo umivanje in priprava na 
spanje. Naši vodniki so nas ves teden spodbujali in bodrili, da smo lažje premagovali 
napore. Posebna pohvala pa gre našim trem kuharicam Minki, Angeli in Darinki, 
saj bi si tabor brez njuhovih slastnih dobrot težko predstavljali. Naša muzikanta 
Boris s kitaro in »Smeško« s harmoniko, pa sta poskrbela za smeh in zabavo na 
taboru. Upam, da bo tabor drugo leto prav tako zanimiv in prijeten kot letošnji.

Tomaž Tutek 8.a, OŠ Radenci, Mokri šok

Prebujanje...
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Naš tabor
V soboto smo se z avtobusom odpeljali do vasice Lokve, ki 
leži v Trnovskem gozdu. Ko smo si pospravili v šotore smo 
si ogledali našo okolico. Hitro je minil dan in odšli smo spat. 
Drugi dan smo se po dežju odpravili na bližnji Črni Vrh, 
kjer stoji radijski oddajnik. Na vrhu je bil čudovit razgled na 
morje. Tretji dan smo odšli do vasi Lazna.. Četrti dan pa smo 
se starejši odpravili na Poldanovec, mlajši pa na Školj. Na 
Poldanovcu je bil lep razgled na bližnje vasi in gore. V sredo 
smo odšli na Sveto goro. Tam je bilo veliko rovov iz vojne. Mi 
smo šli skozi dva rova, nekateri pa tudi skozi tretjega, ki je 
zelo strm. Na vrhu stoji cerkev in restavracija. V četrtek smo 
se starejši odpravili na Mali Golak in v Ledeno jamo. Kot že 
samo ime pove je v jami led. V petek smo ostali v taboru pri 
drugih dejavnostih. Teden je hitro minil in vrnili smo se v 
Gornjo Radgono, kjer so nas že čakali starši. 

Urška Korošec 7. r

V Lokvah je bilo zelo lepo. Šli smo na pet tur. Prva tura je 
bila sprehod po kraju Lokve v OŠ. Druga tura na Črni Vrh, 
nadmorska višina 1072m. Vreme je bilo oblačno. Tretja tura, 
šli smo na Lazno 927m, vreme je bilo delno jasno. Hodili 
smo tri ure. Naslednji dan smo šli na Školj, hodili smo tri 
ure in vreme je bilo sončno. Naslednji dan smo šli na Sveto 
goro. Tam je bilo zelo lepo, hodili smo štiri ure, vreme je 
bilo sončno. Vozil nas je avtobus. Na tem taboru je bilo zelo 
lepo. Spali smo v šotorih. Danes se že izteka zadnji dan.

Alen Žajdela 5.r

Planinski tabor se je začel 10. 07. in končal 17. 07. Hodili smo na različne pohode. 
Nekaj jih je bilo napornih, nekaj pa jih je bilo bolj enostavnih. Na težje pohode 
smo hodili samo večji, to pomeni, da smo se razdelili v skupine. V sredo smo imeli 
orientacijsko tekmovanje. Tekmovale so tri starejše skupine in štiri mlajše. Ena skupina 
deklic (Laufarji) in dve skupini dečkov (Izbrisani in Gumi efekt). Zmagali so Laufarji). 
V tej skupini so bile Tjaša, Manja, Sara, Marjana, Patricija in Marko. Imeli smo tudi 
planinsko šolo, kjer smo se učili o bivakiranju, prvi pomoči, planinskih rožah. Včasih 
smo delali tudi kake spominčke v likovni in modelarski delavnici. Med tem smo imeli 
tudi skritega prijatelja, ki smo ga v petek razkrili. Naš tabor se je končal v soboto.

Manja Golob 5.d, OŠ Gornja Radgona

Na taboru je bilo zelo super. Všeč mi 
je bilo, da smo polek pohodov igrali 
še nogomet in hodili s hoduljami. 
Najboljši izlet mi je bil ko smo hodili 
skozi rove in v Ledeno jamo. V 
četrtek smo zakurili ogenj in se igrali. 

Žiga Horvat 4. r

Bilo je super. Imeli smo se lepo. 
Najtežji izlet je bila Sveta gora. 

Tomi

Na Sveti gori smo šli v tunele. V tunelih 
je zelo temno in je lepo. Tam so hodili 
vojaki iz Soške fronte. Počutil sem se 
lepo. Nagajali so mi sosedje. Veliko 
smo igrali nogomet in se imeli lepo.

Tjaž  Lopert 3.b , Mokri šok

Bilo je lepo. Najbolj všeč mi je bila 
Ledena jama. V taboru pa mi je bilo všeč, 
da sem lahko igral nogomet, hodil s 
hoduljami in se igral igro »skriti prijatelj«.

Blaž Šiško 4. r
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Izlet na Sv. goro
V sredo smo se odpravili na Sveto goro. Zjutraj smo se zbudili in šli na jutranjo 
telovadbo, potem pa k Minki na dober zajtrk. Ko smo bili pripravljeni smo krenili 
na avtobusno postajo v Lokvah. Čakal nas je avtobus, ki nas je odpeljal do vasice 
Skalca. Od tam smo šli peš na Sveto goro skozi gozd. Prišli smo do prvega rova, 
ki so ga uporabljali v prvi svetovni vojni, smo si morali prižgati baterijsko svetilko. 
Enako smo naredili pri drugem rovu, le da je bil ta rov krajši. Nekaj časa smo 
hodili po gozdu in prišli do tretjega rova. Tam smo se razdelili. Ta rov je bil zelo 
strm, zato so skozi njega šli le starejši v pravi planinski opremi, tudi jaz sem šla z 
njimi. Ko smo le prišli na vrh Svete gore smo imeli malico. Od tod je bil lep razgled 
tudi do morja. Na vrhu je bila frančiškanska cerkev, ki je zelo velika. Poštempljali 
smo knjižice in se odpravili nazaj v dolino po drugi poti. V Skalci nas je že čakal 
avtobus. Odpeljali smo se, med potjo pa smo se ustavili še v spominskem 
parku Trnovo. Ta izlet si bom zapomnila, saj sem zelo utrujena prišla v tabor.

 Kaja Jagodnik

Naš šotor
V našem šotoru spimo skupaj z Verico še Taja, Miha in Sandi. Proti večeru se 
umijemo in oblečemo v spalne trenerke. Verica nam bere pravljice, na glavi ima 
svetilko. Šotor si pospravljamo sami. Verica nam pomaga. Takrat dobimo sončka.

Taja Klemenčič, Miha Regoršek, Sandi Adler 1.r

Pohod na Sveto goro
V sredo smo se na vsezgodaj odpravili 
na Sveto goro. Razdelili so nam čelade 
in čelne svetilke. Odšli smo po vijugasti 
cesti, dokler nismo zavili na gozdno 
pot. Pot nas je vodila do tunela iz prve 
svetovne vojne. Pot je bila polna jam 
od granat, saj je bil ta del med vojno 
požgan in obstreljen. Jame so jim 
služile kot zaklonišča. Tretji tunel je bil 
najdaljši. Nekaj časa smo se plazili po 
trebuhu. Prišli smo do strmega dela, 
kjer smo se vspenjali s pomočjo zajle 
in vrvi. Težko smo se vspenjali, ker je 
bilo vse mokro. V tunelu smo videli 
tudi vodnjak in sobe. Ko smo prišli 
ven smo sneli čelade in se odpravili 
do vrha. Na vrhu je bil lep razgled na 
morje in Novo Gorico. Pri hoji navzdol 
smo se spominjali lepih trenutkov.

Žiga Roškar 7.r

Izlet na Poldanovec
Dne 13. 07. 2004, smo zjutraj ob 7,30 
uri imeli jutranjo telovadbo. Ob 8,00 
smo imeli zajtrk. Ko je bila ura 9,00 smo 
starejši planinci odšli na Poldanovec. 
Bilo nas je okrog 20. Hodili smo po 
cesti in ko sem pogledal navzgor nisem 
videl konca poti. Bila je zelo težavna 
pot, vendar nas to ni ustavilo. Vsi smo 
prišli na vrh Poldanovca. Na vrhu smo 
se najedli, spočili, dali štampiljke in 
se vpisali v vpisno knjigo.  Ko smo šli 
nazaj smo bili zopet polni moči. V tabor 
smo prišli ob dveh popoldne. Meni 
je bilo fajn, mislim da drugim tudi.

Jernej Kolbl 5.r

Naša skupina
Od torka naprej nam je Borut bral 
pravljice. Imeli smo tekmovanje smrdeči 
zoken 2004. Tekmovali smo vsi iz 
našega šotora: vodnik Borut, planinci 
Tomaž, Beni, Tjaž in jaz. Borutovi so 
smrdeli najbolj od vseh, tako je postal 
prvak našega šotora. V taboru smo 
imeli igrišče z velikimi goli, igrali smo 
mi proti vodnikom. Zmagali smo 
mi s 3:0, ker so se vodniki predali.

Kaverne na sveti gori
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Orientacija
Na tekmovanju iz orientacije smo se 
pomerile tri skupine: Laufarji ( Sara, 
Marjana, Manja, Patricija, Tjaša in 
Marko), Gumiefekt in Izbrisani. Prvi 
smo štartali mi Laufarji, nekaj časa za 
nami Izbrisani in kot zadnji Gumiefekt. 
Ko smo iskali prvo točko smo malce 
zašli, ker je bila točka zelo skrita. Pri 
drugi točki ni bilo težav, pri tretji je bilo 
težavno, ker smo morali najti točko, ki 
je bila v gozdu, ki rase na Črnem Vrhu. 
Četrta in peta točka pa tako kot druga 
nista bili težavni. Iz pete točke smo hitro 
bežali v tabor. Tam so bili že Izbrisani. 
Tjaša, Manja in Patricija so delale vozle, 
Marko pa je meril azimut. Kot zadnji 
so v cilj prišli Gumiefekt. Ko so svoje 
opravili še oni smo vsi že komaj čakali 
na razglasitev. Zvečer po modni reviji je 
končno prišel na vrsto trenutek resnice. 
Tretje mesto Gumiefekt, ; po času so bili 
najboljši, a so imeli narobe dva vozla in 
azimut. Drugo mesto (vsem je zastal 
dih), skupina Izbrisani; sicer so bili po 
času hitrejši od nas, a so imeli narobe 
azimut. Zato smo prvo mesto dosegli mi 
Lauferji. K zmagi nam je veliko pomagal 
Marko, ki je meril azimut. Upam, da 
bomo tudi naslednje leto zmagale, saj 
je orientacija zelo pomembna, prvilno 
se mora orientirati vsak planinec.

Naš tabor
Letos smo šli radgonski planinci na tabor na Lokve. Tam nas je že čakala skupina s 
katro smo se zamenjali. Lepo smo se namestili in si ogledali okolico. Naša kuharica 
Minka poskrbi, da nismo lačni. V nedeljo je bil dež in veter, ko je ponehal smo se 
vseeno odpravili na Črni Vrh in videli smo morje, pozdravilo nas je tudi sonce. V 
ponedeljek smo šli na Lazno. Malico so nam nosili vodniki. Hodili smo tja dve uri 
in nazaj dve uri. Po kosilu smo imeli analizo ture in planinsko šolo. V torek sta se 
organizirali dve turi, Školj in Poldanovec. Zvečer pa je bil kviz. Vodil ga je Rado, 
Marko pa je sešteval točke. Vsak dan nam je Dani – Smeško igral na harmoniko, 
Boris pa na kitaro. V sredo smo šli na Sveto goro, Skalnico. Do vznožja smo se peljali 
z avtobusom. Imeli pa smo še orientacijsko tekmovanje. Zvečer pa igre, petje ob 
ognju. Letos nam nagaja slabo vreme, a je vsk dan lepše. Vsega smo že vajeni. 

Manuela Sterniša

Izlet na Mali Golak
Zjutraj po zajtrku smo se razdelili v 
skupine. Mlajši so šli do Ledene jame, 
starejši pa na Mali Golak. Pot je bila 
dolga. Ustavili smo se pri Iztokovi koči, 
kjer smo se spočili, odžejali. Nadaljna 
pot je bila težka, šli smo po gozdu proti 
vrhu. Bolj ko smo šli proti vrhu bolj je 
bila pot težka in strma. Ko smo prišli na 
cilj smo se preoblekli, spočili, namalicali 
in potem krenili nazaj proti taboru. 
Zopet smo se ustavili pri Iztokovi koči 
kot prej. Nekdo je poklical lastnika koče, 
mi pa smo si pritisnili žige v knjižice. 
Nadaljevali smo pot do Ledene jame. 
Bili smo utrujeni. Poklicali smo v tabor 
in prišli so nam s kombiji naproti. V 
taboru so kuharice skuhale kosilo, 
malo smo se odpočili in potem sedli 
h kosilu. Na večer smo zakurili taborni 
ogenj, se navečerjali in odšli v postelje.
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Izlet v Ledeno jamo
V četrtek smo se zjutraj zbudili, 
zajtrkovali in se pripravili na turo. Starejši 
so šli na turo malo pred nami, saj so šli še 
na Mali Golak. Do gozdarske koče na Mali 
Lazni so nas pripeljali s kombijem. Po 
gozdni cesti so nas markacije pripeljale 
v Paradano. Paradana je starejši izraz 
za steno, ki pomeni zaporo v vrtačo, 
na dnu katere se odpira prava pravcata 
ledenica. Dolina je elipsaste oblike in 
je tipičen primer toplotne inverzije. Ko 
se spuščamo v vrtačo bukev izginja in 
se pojavlja vedno več smrek in jelk, ki 
postanejo edina prevladujoča vrsta, 
kar nas spominja na visokogorje.. Na 
jugovzhodnem delu, kjer se sneg zadrži 
do julija, je gosto porasel s pritlikavim 
borom, med razbitim skalovjem pa 
raste rododendrom. Med sestopanjem 
opazimo da si rastlinska območja 
sledijo v čisto nasprotnem zaporedju 
kot običajno. Iz razpok med skalovjem 
piha skoraj leden veter. Do dna vrtače 
je možno priti po nagnjenem terenu. Ko 
vstopamo v jamo opazimo, da je odeta 
v neprosojen led, ki je trd in zelo gost. 
Včasih so ga uporabljali v industrijske 
namene, saj so ga pošiljali v Trst, Dunaj 
in celo Egipt. 
Ko smo prišli nazaj v tabor smo naredili 
analizo ture ter pisali teste za planinsko 
šolo. Dan je minil zelo hitro.

Tjaša Mlinarič 5.r

Izlet na Sveto goro
V sredo smo se odpravili na Sveto goro. En del poti nas je peljal avtobus. Seveda 
smo je več prehodili peš. Najbolj zanimivo je bilo ko smo šli skozi tunele. Ker je bil 
tretji bolj zahteven in daljši, smo v tega šli samo večji. Pred vstopom smo se morali 
opremiti s čelado, čelno svetilko, obleči vetrovko. V tunelu smo se plazili po tleh, 
precej poti pa smo tudi preplezali, ker je bilo mokro in spolzko. V tunelu smo videli 
veliko lukenj, večjih in manjših.Opazili smo tudi, da počasi rastejo kapniki. Bilo je 
zelo zanimivo. Po doseženem tunelu smo šli v Frančiškansko cerkev, ki je na vrhu. 
Pri cerkvi smo tudi malicali. Nato pa se odpravili nazaj k postaji, kjer nas je pričakal 
avtobus.

Patricija Horvat 5.r

Pisanje testov
V četrtek, zgodaj zjutraj smo se odpravili 
na izlet. Tokrat nas je pot vodila na 
ogled Ledene jame. Ko smo prišli nazaj 
v tabor smo se stuširali, pojedli kosilo in 
se odpočili. Potem je Verica zažvižgala 
in razdelili smo se na dve skupini, 
na starejše in mlajše. Bila sem med 
starejšimi, ki smo pisali teste. Testi niso 
bili preveč težki. Ko sem končala sem 
šla pomagat postavljat taborni ogenj. 
Zvečer smo se zbrali okrog tabornega 
ognja. Rado nas je razočaral, ker nam 
ni hotel povedati še rezultatov testov. 
Na koncu nam je le povedal, da smo 
izdelali vsi. Na taboru sem se imela 
super, spoznala sem nove prijatelje in 
vodnike. Naslednje leto tudi pridem.

Veronika Vrzel 4.b
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Pohod na Poldanovec – najboljša tura
V torek smo se odpravili na Poldanovec. Lep čas smo hodili po cesti. Kar hitro smo 
se utrudili in se zato ustavili. Spili malo čaja in nadaljevali pot. Pot smo krajšali 
tako, da smo sekali ovinke. Nato se nam je prikazalo križišče na katerem je bila 
tabla z zemljevidom poti. Tam smo zavili levo, med hojo smo se pogovarjali in 
spraševali koliko je še do vrha. Naenkrat se je cesta zožila in hodili smo eden 
po eden. Pot je postajala vedno bolj strma. Hodili smo po grmičevju do vrha, 
kjer je bilo zelo malo prostora. Na vrhu ni bilo koče, bila je le kovinska škatlica 
z žigom in posušeno gobico za namakanje žigov. Na vrhu smo kar dolgo ostali, 
ker smo se imeli fajn. Med hojo v tabor nas je malo dobil dež. Ta izlet si bom 
zapomnil, ker je bilo na vrhu zelo malo prostora in na vse strani je prepad.

Žiga Roškar 7.r

Počitnice
Med počitnicami sem se imel lepo, ampak se mi je zdelo, da je komu bolj 
dolgočasno. Jaz sem se odločil, da grem na planinski tabor. V taboru smo se razdelili 
v šotore in že prvi dan šli na sprehod po Lokvah. Drugi dan smo šli na Črni Vrh, tam 
je bil oddajnik. Naslednji dan smo šli na Poldanovec. Delili smo se v skupine po 
zahtevnosti. Naslednja tura je bila Sveta gora. Hodili smo skozi rove od Soške fronte. 
Tudi naslednji dan smo se delili v skupine in šli na različne ture po zahtevnosti. 
Mali v Ledeno jamo, veliki na Golak. Ko smo šli iz Golaka smo se ustavili v Iztokovi 
koči. V Ledeni jami je bilo zelo mrzlo, saj je pozimi in poleti pod nič stopinj Celzija.

Filip Stojanovič 7.r

V planinskem taboru ne hodimo samo na ture, ter vstajamo zgodaj, se 
tudi zabavamo in kdo se tudi zaljubi. Ob večerih imamo taborni ogenj, 
petje, igro. Da ne pozabim na podoknice, ki jih fantje pojejo puncam.
V četrtek zjutraj, ko smo se pripravili na turo, smo se s kombijem in avtomobilom 
odpeljali h gozdni koči, kjer smo se malo razgledali, nato pa se peš odpravili proti 
Ledeni jami. Hodili smo po gozdu, zato je bilo kar malo hladno. Večkrat smo tudi 
počivali, spili požirek soka, a hitro smo prispeli na cilj. V Ledeno jamo nismo šli, 
ker je zaprta, tam doli je bilo zeloo mrzlo. Ogledali smo si led, ki je v Ledeni jami. 
Počasi smo se odpravili k Štefanu, ki je pazil nahrbtnike, ker jih nismo jemali s 
seboj, da smo lažje hodili. Vzeli smo nahrbtnike in se odpravili nazaj h gozdni 
koči, kjer smo srečali kitajce in jih prosili za podpise, se z njimi pogovarjali v 
angleškem jeziku. Tukaj smo pomalicali, se poigrali, sončili in odšli nazaj v tabor.

Anonima 12

Jutranja »kazenska« tura
Vpetek, 16. 07. so ekipa Izbrisani šli 
na kazensko turo na Školj. Z njimi je 
šel tudi Rok »Kekec« Lorenčič, ki se je 
izkazal v kondiciji in energije polnega. 
Njihov vodnik Rado Marhold, jih je 
tako gnal, da so v 20. minutah (malo 
pretiravanja) prišli na vrh 1182m. 
Po naporni turi so se pripadniki 
izbrisanih vrgli pod osvežujoč tuš.

Šotor 9 – Izbrisani

Naš šotor je bil že prvi dan poln lepega 
vzdušja. V njem smo bivali štirje 
dečki in vodnik. Že pri razpakiranju 
smo si pripovedovali šale in se od 
srca nasmejali. Zjutraj po zajtrku je 
komisija ocenjevala šotore. Včasih 
nam ga je ocenila z oblačkom. Skratka 
v šotoru smo se dobro razumeli. Dan 
za dnem smo postajali boljši prijatelji. 
Vse smo si zaupali in si pomagali.

David Hodušček 8.r

Pohod na Školj 1182m, Trnovski gozd
Ob 10 uri smo se že po znani poti odpravili 
na Školj, ki je v Trnovskem gozdu. Hodili 
smo po ravnih, strmih in zelo strmih 
poteh. Na vrhu smo si poštempljali 
dnevnike. Malo niže na travniku 
smo »pojužnali« in se potem vračali 
nazaj v tabor. Sem drugič na taboru.

Tami Vreča 5. r
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NAŠI VODNIKI

Po Krasu smo hodili na Lokve smo prišli, 
Tam za prvim hribom komaj znašli se.
Mi smo vodniki, vodniki z Radgone, po 
hribih radi lazimo, zgubimo vedno se.

Po Krasu sem zahajal na Lokve sem 
prišel, ko sem se zorientiral našel sem 
vse.
Jaz sem Rado, Rado z Radgone, 
orientacijo jaz ladam in člene najboljše.

Po Krasu sem hodila na Lokve sem 
prišla, hitro sem se udomačila, saj 
Radgona je z mano šla. Jaz sem Verica, 
Verica iz Radgone, šla sem v planine, 
zato,  ker to zdravo je.

Po Krasu sem hodil na Lokvah sem 
zastal, klobuk sem si popravil in vsem se 
nasmejal.
Jaz sem Jura, Jura z Radgone, rad sem 
med otroki, ki ližejo lizike.

Po Krasu sem hodila na Lokve sem 
prišla, malo sem pogledala kje roža 
prava je.
Jaz sem Elica, Elica z Radgone, rožice 
nabiram in zraven smejem se.

Po Krasu sem hodil na Lokve sem prišel, 
hitro sem opazil, da Minka kuha že.
Jaz sem Tonči, Tonči z Radgone, se okoli 
Minke motam, ker dobra hrana je.

Po Krasu sem se vozil na Lokve sem 
pripeljal, ko sem videl tabor, kar kombi 
je zastal.
Jaz sem Boris, Boris z Radgone, robo 
gor dovažam in praznim kanglice. (Boris 
Pučko)

Po Krasu sem hodila na Lokve sem 
prišla, Otroke sem zagledala in se 
ustavila.
Jaz sem Vera, Vera videmska, hudo rada 
gledam, ker sem vzgojitelca.

Po Krasu sem hodil dolgčas mi je bil, 
skoraj se polenil pa v tabor sem zavil.
Jaz sem Marko, Marko z Radgone, za 
vodnika se učim pa mi vredi je.

Po taborih sem hodil, na kitaro sem 
igral, dekletom se nasmehnil, da srček 
jim je strepetal.
Jaz sem Boris, Boris z Radgone, po 
planinah snemam, dalam za POP TV. 
(Boris Fartek)

Po Krasu sem hodila, na Lokve sem 
prišla, hitro sem se udomačila saj prava 
družba je.
Jaz sem Lidija, Lidija vaša, vse sem že 
poslikala in spominčke delala.

Po Krasu sem hodil v pajkicah sem bil, 
so me skoraj slekli, ker takšen mraz je 
bil.
Jaz sem Borut, Borut z Radgone, na 
dolgih nogah šibam in nosim pajkice.

Po Krasu sem hodil zdravil otroke vse, 
ko Lokve sem zagledal, kar žal mi je blo 
za vse.
Jaz sem doktor, Štefan z Radgone, 
bolečine vse ozdravim, samo srčne ne.

Po Krasu jaz sem hodil na Lokve sem 
zašel, tam srečal sem Bedanca me skoraj 
je ujel.
Jaz sem Kekec, Kekec z Radgone, na 
glavi imam klobuček, pred Bedancem 
ne bežim.

KUHARICE

Po Krasu sva hodila na Lokve sva prišla, 
tam za prvim hribom je prava kuhinja.
Me smo kuharce, kuharce z Radgone, 
po hribih rade kuhamo tam naša 
kuhlaje.

Po taborih sem kuhala na Lokve sem 
prišla, ko bom deci skuhala domov bom 
spet odšla.
Jaz sem Minka, Minka z Radgone, 
dobrote rada kuham, da vam lepo je.

Po Krasu sem se mantrala, da sem 
sem prišla, Minka me je vprašala »Bi 
pomagala«?
Jaz sem Gela, Angela z Radgone, veš ka 
bom pomagala hitro rekla sem.

Po Krasu sem hodila na Lokve sem 
prišla, malo sem še plašna, a to od 
mraza je.
Jaz sem Darinka, Darinka z Radgone, po 
planinah hodim in v kuhni pomagam 
še.

Po Krasu sva hodila v mlako sva prišla, 
tam za prvim kamnom je dobra 
jejstvina.
Jaz sem Smeško, jedalec z Radgone, po 
hribih rad jem tam moj želodec je. (Dani 
Rajh)

Mi pa pridno pomagamo
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MLADI PLANINCI NA PLANINSKEM TABORU »LOKVE 2004«

1.Benjamin Koroševič Koser, Gornja Radgona, 12. 04. 1997
2.Urša Peternel, Gornja Radgona, 12. 07. 1997
3.Taja Klemenčič, Gornja Radgona, 19. 08. 1997
4.Miha Regoršek, Gornja Radgona, 12. 08. 1997
5.Doris Sterniša, Lutverci, 04. 02. 1997
6.David Hodošček, Gornja Radgona, 07. 06. 1989
7.Rosa Radman Žalodec, Radenci, 28. 06. 1991
8.Matjaž Jakopič, Lutverci, 22. 06. 1990
9.Nuša Korošec, Gornja Radgona, 20. 04. 1995
10.Urška Korošec, Križevci pri Ljutomeru, 28. 09. 1991
11.Mišo Korošec, Križevci pri Ljutomeru, 01. 07. 1996
12.Sandi Adler, Gornja Radgona, 08. 07. 1997
13.Kaja Jagodnik, Radenci, 28. 10. 1991
14.Roki Horvat, Gornja Radgona, 29. 04. 1990
15.Lucija Bukošek, Gornja Radgona, 30. 12. 1997
16.Tjaž Lopert, Radenci, 15. 05. 1995
17.Živa Stojanovič, Gornja Radgona, 17. 10. 1992
18.Filip Stojanovič, Gornja Radgona, 30. 04. 1991
19.Katarina Vrzel, Sv. Jurij ob Ščavnici, 09. 06. 1998
20.Veronika Vrzel, Sv. Jurij ob Ščavnici, 26. 04. 1993
21.Sonja Negar, S. Jurij ob Ščavnici, 30. 05. 1994
22.Jernej Kolbl, Mala Nedelja, 18. 08. 1992
23.Bernard Pregl, Radenci, 06. 03. 1995
24.Tomaž Tutek, Radenci, 19. 12. 1989
25.Vasja Šeruga, Radenci, 15. 12. 1996
26.Sara Vidmar, Radenci, 07. 09. 1992
27.Blaž Vratarič, Radenci, 27. 01. 1996
28.Luka Gomboc, Radenci, 12.12. 1996
29.Niko Kardinar, Križevci pri Ljutomeru, 29. 08. 1990
30.Tadej Hofman, Gornja Radgona, 12. 10. 1990
31.Žiga Roškar, Gornja Radgona, 24. 05. 1992
32.Manja Golob, Gornja Radgona, 28. 11. 1992
33.Tomi Golob, Gornja Radgona, 17. 01. 1994
34.Patricija Horvat, Sv. Jurij ob Ščavnici, 01.03. 1992
35.Žiga Horvat, Sv. Jurij ob Šđčavnici, 18. 12. 1994
36.Alen Žajdela, Radenci, 08. 02. 1993
37.Matej Lapi, Sv. Jurij ob Ščavnici, 08. 04. 1991
38.Blaž Šiško, Sp. Ivanjci, 01. 02. 1994
39.Katja Šiško, Sp. Ivanjci, 03. 05. 1992
40.Julija Šiško, Sp. Ivanjci, 28. 11. 1995
41.Tjaša Mlinarič, Gornja Radgona, 23. 07. 1993
42.Tami Vreča, Gornja Radgona, 14. 07. 1992
43.Bine Hofman, Gornja Radgona, 03. 08. 1994
44.Matevž Zih, Gornja Radgona, 17. 11. 1990
45.Rok Loorenčič, Cerkvenjak, 29. 12. 1993
46.Urška Šantl, Sv. Jurij ob Ščavnici, 22. 07. 1996
47.Brigita Goltnik, Topolščica, 22. 07. 1995
48.Marjana Bratuša, Sp. Ivanjci, 17. 04. 1990
49.Tomaž Bratuša, Sp. Ivanjci, 31. 10. 1992
50.Manuela Sterniša, Lutverci, 21. 02. 1988

Veseli del – malo za šalo – izjave otrok

»Ko sem ga vidla »muzikanta«, sem se 
ga vstrašila«.

»Kak bi fajn bilo, če bi bila še dojenček«!

»Akec je bratranec od kakeca«.

»Gremo nazaj v taborišče«! (namesto v 
tabor)

»Kako so merkatori narisali pike«! 
(namesto markacisti narisali pilke)



Donatorji, ki so kakorkoli prispevali k boljši 
kvaliteti in izvedbi tabora »Lokve 2004«:

- Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija
- Občina Gornja Radgona
- Občina Radenci
- Občina Sv. Jurij ob Ščavici
- Krajevna skupnost Gornja Radgona
- Osnovna šola Gornja Radgona
- Osnovna šola Dr. Janka Šlebinger
- Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici
- Rdeči križ Gornja Radgona
- Reflex d.o.o., Podgrad
- Epi spektrum d.o.o., Maribor
- Paloma d.d., Sladki vrh
- M 3 Murska Sobota
- Zlatko Šajhar s.p.
- »SUN« d.o.o.
- Firšt Marija s.p.
- Danica Hojs – notarka
- Morgana, Gornja Radgona
- Ljubljanska banka
- Turistično društvo Gornja Radgona
- Ribiška družina Gornja Radgona
- Cvetko d.o.o.
- Bruno Vajzman s.p. - Odtis
- Pekarna Fekonja
- Mura – Intes
- Pomurka Murska Sobota
- Magentis d.o.o.
- Stanko Kozar
- Egon Sukič
- Fotokopirnica - menjalnica Slana Emica - Božo


