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BILTEN – 40. tabor mladih planincev, Dovje 2013

KONČNO SMO DOČAKALI 40. PLANINSKI
TABOR
DOVJE, 20.7.—27.7.2013

40. planinski tabor v našem društvu pomeni velik jubilej. V
Planinskem društvu Gornja Radgona smo se s ponosom ozrli
v bogato preteklost, ki jo je zaznamovala zagnanost naših
vodnikov, mentorjev in posameznih članov našega društva.
Prav ponosni smo, da je organizacija planinskih taborov še
vedno temeljna dejavnost delovanja v društvu. Še vedno
gojimo prostovoljstvo in veliko naših članov z velikim
veseljem sprejema taborniške naloge, s katerimi poskrbimo,
da veliko mladih ljudi na pester in zanimiv način doživlja in
začenja sprejemati gorništvo kot način življenja. Tako
skrbimo za temeljno vizijo Planinske zveze Slovenije, za
vključevanje gorskega sveta v naš življenjski prostor.
Letos smo počitniške dni popestrili devetinpetdesetim otrokom. Pod našim očakom smo
sedem dni bivali pod platneno streho in s pogumnim korakom osvojili Dovško Babo, Triglav,
Grančišče in se sprehodili do planinske koče v Tamarju. Pokukali smo v Slovenski planinski
muzej in se seznanili z navadami in običaji naših gornikov v bogati gorniški preteklosti.
Preizkusili smo se v plezanju na balvanu, s karto iskali skrite točke in se okopali v Savi
Dolenjki. Popoldanski čas so zaznamovale razne igre, sproščujoč klepet in gorniško učenje.
Zvečer smo peli, si pekli jabolka in se zabavali ob tabornem ognju.
Pa povejte še vi, če se nismo imeli lepo!
Predsednik Planinskega društva Gornja Radgona: Tonček Mlinarič
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DNEVNI JEDILNIK
1. DAN: sobota, 20. 7. 2013

2. DAN: nedelja, 21. 7. 2013

Kosilo: zeljeva enolončnica, kruh

Zajtrk: različni namazi, mleko, kakav,
čaj

Večerja: mlečni riž, čokolada v prahu

Kosilo: goveja juha, makaronovo
meso, mešana solata
Malica: puding, lubenice

3. DAN: ponedeljek, 22. 7. 2013

Večerja: testenine z makom
Zajtrk: ocvrt jajčni kruh, različni namazi,
mleko, kakav, čaj
4. DAN: torek, 23. 7. 2013

Malica: pašteta, zaseka, čebula,
paprika, kruh, suho sadje

Zajtrk: različni namazi, mleko, kakav, čaj.

Kosilo: krompirjev golaž, pečena
hrenovka, krompirjeva solata, zelena
solata

Malica: pašteta, zaseka, čebula, paprika,
paradižnik, čajno pecivo
Kosilo: bučna juha, bolonjski špageti,
zelena solata

Malica: jabolčna pogača, sok
Večerja: mlečni zdrob, različni kosmiči
in mleko

Malica: sadje
Večerja: koruzni žganci, golaž oz. mleko

5. DAN: sreda, 24. 7. 2013
6. DAN: četrtek, 25. 7. 2013

Zajtrk: različni namazi, mleko, kakav, čaj

Zajtrk: mlečni riž

Malica: pašteta, zaseka, zelenjava,
kuhana jajca
Malica: sladoled

Malica: zaseka, suha salama, slanina, mesni
narezek, pašteta, kuhana jajca, čebula.
Kosilo: zelenjavna juha, krompirjevi ocvrtki,
kumarična in zeljeva solata

Večerja: ruski bife

Malica: flancati, lubenica

Kosilo: čufti, pire krompir

Večerja: carski praženec, kompot
7. DAN: petek, 26. 7. 2013

Zajtrk: namazi, kakav, čaj
Malica: zaseka, čebula, pašteta
Kosilo: gobova juha, kruh
Malica: torta
Svečana večerja: čevapčiči, pečene
hrenovke, zelenjava
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 SOBOTA, 20. 7. 2013
Iz Gornje Radgone in Lenarta se je v zgodnjih urah odpravilo 58 otrok na 40. planinski tabor
našega društva v eno izmed najlepših gorskih vasic na Dovje. Mladi planinci PD Slivnica pri
Celju in PD Dramelj so nas prisrčno pozdravili s pesmijo in nam zaželeli prijetno bivanje. Ob
urejanju ležišč smo se zabavali.
Po okusnem kosilu smo se odpravili na pokopališče
v osrčje Dovja. Spomnili smo se Jakoba Aljaža,
Avgusta Delavca in Klementa Juga. Izvedeli smo
veliko zanimivosti. Ustavili smo se pri vodnjaku, ki
je kasneje postal naša stalna postojanka, ogledali
pa smo si tudi panj s poslikavami iz vaškega
življenja. Pri spomeniku Jakoba Aljaža smo si
ogledali še maketo Julijskih Alp in se obrnili proti našemu očaku Triglavu. Veličasten pogled.
Videli smo mogočne vršace Julijskih Alp, ki so se spogledovali z nami. Le kdo bo stal na vrhu?
Dogovorili smo se o pravilih obnašanja in raziskali taborni prostor. Po večerni pravljici smo z
mislimi na jutrišnji pohod na Dovško Babo zaspali.



Zanimivost:

Ko je prišel čas za igro, smo pripravili žoge, barvno platno, kolebnice, a loparjev za
badminton nismo našli zlahka. Iskali smo in iskali. Pregledali smo vse škatle, a jih našli nismo
nikjer. Zanimiva je bila škatla z napisom: šnicli, čips, piza. »To so seveda že pripravljene jedi,«
je razmišljala Elica. Mmm, kako nam je dišalo! A ko smo škatlo odprli, smo ugotovili, da se
bomo lahko igrali badminton, na šnicle in pizo pa bo še treba počakati. Ti naši mentorji so
nam pošteno zagodli.
Matevž in Matjaž sta opravila ogledni pohod na Dovško Babo. Na taboru so se nam pridružili:
Rado in Matevž Marhold ter družina Janža.
4

4

BILTEN – 40. tabor mladih planincev, Dovje 2013

 NEDELJA, 21. 7. 2013

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 59 otrok, 20 članov
kadra
Jutranji dež nam je osvežil jutro. Za lažje prebujanje smo poskrbeli z jutranjo telovadbo. Po
zajtrku smo si pripravili nahrbtnike za pohod. Razdelili smo se v tri skupine. Skupina
najstarejših mladih gornikov se je odpravila na vrh Dovške Babe (1891 m). Druga skupina se
je na planini Dovška Rožca razgledovala po okoliških vrhovih. Najmlajši pa smo se povzpeli po
bližnji poti na planino Goreljše. Sprehod nas je očaral s številnimi presenečenji. Opazovali
smo, kako je kobranka jedla slepca. Iz gnezda ujed sta pod drevo padla dva mladiča. Krave so
nam na planini skoraj pojedle malico. Po rokah so nam lezle gosenice in lahko smo se slikali s
tremi kužki. Do tabornega prostora smo si peli in si tako prislužili dobro kosilo. Na nagradni
tabor v Bavšico so odšli Samo Vogrinec, Martina Kolbl in Janez Mlinarič. Nagrado so dobili za
doseženo tretje mesto na Državnem tekmovanju Mladina in gore. Popoldne smo izvedli
športne igre z žogo in peli ob tabornem ognju.
Pridružili so se nam: Milan Polavder in Marjan Kokol.
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DOVŠKA BABA, 1891 m

PLANINA DOVŠKA ROŽCA, 1650 m

Aljaž Divjak, Marko Cotič, Sani Katan,
Timo Potočnik, Angelo Potočnik Kurnik,
Matija Šinko, Polona Ducman, Aljaž
Petek Regoršek, Teo Vajs, Domen Divjak,
Janez Mlinarič, Mark Roškarič

Samo Vogrinec, Martina Kolbl, Nika Vučak, Urša
Živa Škof, Simon Kerndl, Katja Fras, Neža Šantl,
Nikolaj Fras, Lan Goričan, Jan Bruno Kralj, Jan
Wolf, Urška Fras, Kristjan Klemenčič, Nejc Gjura
Meke

Vodniki: Matevž Zih, Matjaž Jakopič,
Marcel Kovačič, Jernej Utroša

Vodniki: Tonček Mlinarič, Marjan Golja, Predrag
Grujič, Rok Lorenčič

PLANINA GORELJŠE
Ilija Novak, Tristan Vukotič, David Kaučič, Vid Roškarič, Gal Vrbnjak, Klara in Sara Košir, Enej
Sedlak, Blaž Železen, Lia Banfi, Marcel Maier, Stella Gloria Lorenčič Mulec, Pia Vukovič, Nuša
Wolf, Jan Kralj, Jakob Jaš, Tine Čuk, Enej Vinkovič, Florian Thobias Leihtner, Brina Cotič, Javor
Sluga, Nino Roškar, Thai Banfi, Jurij Dumič, Jurij Sluga, Filip Vukovič, Luka Čuk, Nejc Ian
Čurman, Anja Horvat, Jana Čančala, Karolina in Boris Janža, Matevž Marhold. Vodniki: Rado
Marhold, Anita in Tjaša Mlinarič, Helena Meke, Vita Petek R., Marjetka Breznik
Marjetka Breznik.
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 PONEDELJEK, 22. 7. 2013
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 54 otrok, 21 članov kadra
Zgodaj zjutraj se je skupina desetih otrok, štirih vodnikov, pripravnika za alpinista ter
mladinskega voditelja odpravila na Kredarico. Zaželeli smo jim varno pot. Na Kredarico so
prispeli v popoldanskih urah. Ostali, ki smo ostali na tabornem prostoru, smo se odpravili na
Grančišče. Zadnji del poti smo hodili po gozdni poti. Na razgledišču smo poiskali naš taborni
prostor ter se razgledali po dolini. V globoki senci mešanega gozda smo pomalicali in se
posladkali s suhim sadjem. Obiskala nas je tudi veverica. Popoldne so nas naše kuharice
razvajale s kuharskimi dobrotami. Risali smo »dolgine«, izpolnili dnevnik Mladega planinca
ter uživali v različnih igrah. Preden smo legli k počitku, smo zapeli ob tabornem ognju. Pa
povejte, če nam ni bilo lepo!
Prva skupina se je odpravila na
Triglav: 10 otrok, 6
spremljevalcev.
Otroci: Mark Roškarič, Domen in
Aljaž Divjak, Aljaž Petek
Regoršek, Lan Goričan, Marko
Cotič, Sani Katan, Angelo
Potočnik Kurnik, Teo Vajs, Urška
Fras
Vodniki: Marjan Golja, Predrag
Grujič, Marjan Kokol, Tonček
Mlinarič
Mladinski voditelj: Rok Lorenčič
Pripravnik za alpinista in GRS: Janez Glažar
Druga skupina se je odpravila na Grančišče: 44 otrok.

Otroci: Sara Košir, Klara Košir, Enej Sedlak, Enej Vinkovič, Blaž Železen, Lia Banfi, Tristan
Vukotič, Jakob Jaš, Jan Kralj, Tine Čuk, David Kaučič, Marcel Maier, Stella Gloria Lorenčič
Mulec, Gal Vrbnjak, Pia in Filip Vukovič, Nuša Wolf, Vid Roškarič, Kristjan Klemenčič, Florian
Tobias Leihtner, Nejc Ian Čurman, Nejc Gjura Meke, Brina Cotič, Luka Čuk, Nino Roškar, Jan
Wolf, Thai Banfi, Jan Bruno Kralj, Javor in Jurij Sluga, Anja Horvat, Jana Čančala, Simon
Kerndl, Urška Živa Škof, Nika Vučak, Katja Fras, Timo Potočnik, Matija Šinko, Nikolaj Fras,
Polona Ducman, Neža Šantl, Karolina Janša, Ilija Novak, Jurij Dumić
Glavna vodnika: Matevž Zih in Matjaž Jakopič
Ostali pomočniki: Uroš Švagan, Anita in Tjaša Mlinarič, Marcel Kovačič, Jernej Utroša, Metka
Breznik, Helena Meke, Vita Petek Regoršek
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Po opravljenem počitku in kosilu smo risali »dolgine« in izpolnili dnevnik Mladega planinca.
Vodniki smo opravili sestanek. Z otroki smo se igrali različne igre: pajkova mreža, igre s
kolebnico, z barvnim platnom, mačka in miš, gnilo jajce, črni mož in še druge igre.
Zvečer smo zakurili taborni ogenj. Peli smo pesmice in poslušali šale. Seznanili pa smo se z
igro kdo nastavlja kamenčke. Mladi planinci so morali vsak dan iskati kamenčke treh barv:
rdeče, rumene in rjave. Pri tem pa so ugotavljali, kdo nastavlja kamenčke.
Domov je odšel Jan Kralj.
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 TOREK, 23. 7. 2013
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 53 otrok, 21
članov kadra
Zgodaj zjutraj smo vstali in si najprej,
seveda, pogledali Triglav. Vneto smo
iskali naše mlade gornike. Zaželeli smo
jim srečno in varno pot na vrh. Le kam
smo se odpravili mi, ki smo poželjivo
pogledovali proti našemu očaku s
tabornega prostora?
Če si v osrčju Gorenjske, potem seveda v
dolino Vrat. Juhej! Kočno se gremo osvežit. Do Peričnika smo se odpravili po cesti skozi
Mojstrano. Kmalu smo zavili na pot ob Bistrici. Pri koči pri slapu Peričniku smo se razdelili v
dve skupini. Mlajši smo odšli do spodnjega slapa, starejši pa do zgornjega slapa. Uživali smo v
hoji za slapom.
Šumenje potoka Bistrice in hoja za slapom Peričnik sta nas prevzela. Po opravljeni malici smo
se vračali po poti ob Bistrici vse do Mojstrane. Ko smo se vrnili na taborni prostor, je začelo
deževati. Popoldne smo poslušali predavanje s področja orientacije. Podučili smo se o
smereh neba, kako se orientirati samo s pomočjo narave brez drugih pripomočkov, kako
pravilno brati zemljevid in še marsikaj koristnega. Ob tabornem ognju smo izvedli krst za
tiste, ki so bili na Triglavu. Krst so opravili: Marcel Kovačič, Jernej Utroša, Matevž Zih, Vita
Petek Regoršek, Matjaž Jakopič, Nikolaj Fras in Tjaša Mlinarič.
Ob tabornem ognju so otroci ugotovili, kdo je nastavljal rumene kamenčke. Niso pa ugotovili,
kdo nastavlja rdeče in rjave kamenčke. Torej je ostala skrivnost o rdečih in rjavih kamenčkih
še nedotaknjena.
Glavni vodnici sta bili Marjetka Breznik in Helena Meke. Pomočniki: Matevž Zih, Matjaž
Jakopič, Vita Petek Regoršek, Jernej Utroša, Anita in Tjaša Mlinarič, Marcel Kovačič.
V dveh skupinah smo izvedli predavanje o orientaciji.
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 SREDA, 24. 7. 2013
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 53 otrok, 19 članov kadra
Končno smo si lahko privoščili daljši spanec. Prav prijetno je bilo poležati v topli spalki.
Sklenili smo, da bomo počivali, saj smo do sedaj opravili kar nekaj pohodov. Odšli smo v
Mojstrano in obiskali Slovenski planinski muzej. Ogledali smo si ga in v delavnicah v dveh
skupinah izdelali smerno tablo in markacijo. Smerna tabla nam bo služila kot obešalnik,
naslikana markacija na kamen pa kot spomin na tabor. Najprej smo si v muzeju pogledali
kratek film o zgodovini gorništva.

Domov sta odšla Jakob Jaš in Marjan Golja.

V muzeju smo si ogledali, kako so bili nekoč oblečeni gorniki, kaj vse so nosili s seboj v gore in
kakšne pesmi so pisali. Seznanili smo se z gorsko floro in favno. Prav tako smo v muzeju
preživeli nevihto v bivaku. Bilo je zelo poučno in nenavadno doživetje. Popoldne smo se igrali
družabne igre, spuščali letala in izdelali verižice. Zgodaj smo se odpravili spat.
Obiskali so nas: Mira in Rosa Žalodec, družina Šantl, Peter Lorenčič in Clare Young .
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 ČETRTEK, 25. 7. 2013
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 53 otrok, 20 članov kadra
Za ta dan smo načrtovali pohod na Malo Mojstrovko in Slemenovo špico. Zaradi negotove
vremenske napovedi smo spremenili načrt pohoda. Odpeljali smo se v Rateče. Sprehodili
smo se do Doma v Tamarju. Ob malici smo opazovali kamniti Jalovec. Ogledali smo si
skakalnice in se odpeljali do Zelenc. Popoldne smo izvedli vodne igre. Zvečer smo pekli
jabolka ob tabornem ognju.

Dopoldne se je domov odpravil Gal Vrbnjak, popoldne pa Enej Vinkovič. Zgodaj zjutraj se
nam je pridružil Borut Mauko z družino. Pohod sta vodili Marjetka Breznik in Helena Meke.
Do doma smo se odpravili po vozni poti, nazaj grede pa po markirani poti.
Spet smo ugibali, kdo nastavlja kamenčke, a pravega odgovora še vedno nismo našli. Zato
smo žalostni in obenem radovedni smuknili v tople spalke.
Domov sta odšla Marjan Kokol in Štefan Časar.
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 PETEK, 26. 7. 2013
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 52 otrok, 18 članov kadra
Sončni žarki so nas zbudili in nas pognali novim dogodivščinam naproti. Odšli smo na velik
travnik v Mojstrani. Našli smo balvan. Na njem smo plezali. Preskusili smo spretnosti v
ravnotežju in iznajdljivosti v plezanju. V bližini Save smo se igrali z žogo in barvnim platnom.
Podali smo se še na orientacijsko progo. Iskali smo označene točke na karti s pomočjo GPS-a
in s pomočjo kompasa. Po malici smo se namakali v Savi. Čeprav je bila Sava zelo mrzla, nas
to ni oviralo pri vragolijah. Po kopanju smo se odpravili nazaj v tabor na kosilo.
Popoldne smo praznovali rojstne dneve. Tudi planinski tabor je praznoval rojstni dan in to
kar 40. Zvečer ob tabornem ognju smo krstili tiste, ki so bili prvič na taboru in seveda
poskrbeli za novopečene mentorje. Naslednje leto bomo videli, kako bodo držali obljubo, ko
se bomo podali v osrčju naših gora novim dogodivščinam naproti. Zvečer so se vrnili naši
tekmovalci iz Bavšice.
Pridružili so se nam: družina Janža, Danijel Prajndl, Denis in Vito Katan.
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TABOR V BAVŠICI

Oktobra 2012 smo se mladi planinci vpisali v planinsko šolo. Mentorica Anita Mlinarič pa je iz
štirih sestavila tekmovalno ekipo. To smo bili Martina, Miša, Janez in Samo. Vsi smo
tekmovali prvič. 10. 11. 2012 je bilo regijsko tekmovanje Mladina in gore v Pesnici. Tam smo
dosegli prvo mesto in uvrstitev na državno tekmovanje v Vranskem. Tu smo dosegli tretje
mesto in dobili nagradni tabor v PUS Bavšica.
V Bavšico smo prispeli v nedeljo, 21. 7. 2013. Po kosilu smo se na travniku pred kočo postavili
v krog. Najprej se je vsak med podajanjem žoge predstavil. Na koncu je vsak udeleženec
moral ponoviti vsa imena. Po spoznavanju smo se razdelili in igrali različne igre. Po večerji
smo se še pogovarjali, ob 22.00 pa smo šli spat.
Naslednje jutro smo imeli jutranji tek po asfaltni cesti. V dopoldanskem času smo opravili
različne delavnice. Spoznavali smo različne vozle in uporabo samovarovalnega kompleta. Na
karti smo si ogledali pot našega vzpona in izračunali razdaljo poti in višinsko razliko.
Popoldne so se voditelji odločili, da bomo šli na dvodnevni pohod na 2184 m visok Plešivec. S
seboj je vsak vzel spalno vrečo, ležalno podlogo, sprej proti komarjem, svetilko, vodo in
malico. Ob 18. uri smo se odpravili proti balvanu, kjer naj bi prespali. Hodili smo približno
eno uro. Balvan je bil podprt z dvema palicama, da se ne bi prevrnil. Vsak si je pripravil
ležišče, potem smo večerjali in se igrali različne igre. V temi smo prižgali svetilke in kartali
remi in tarok. V popolni tišini se je slišalo šelestenje listja in padanje vejic, vse skupaj pa je
polepšala polna luna z belo svetlobo.
Ko smo se zjutraj zbudili, smo zajtrkovali in pospravili ležišča, ki smo jih spravili pod balvan.
Nato smo se odpravili proti vrhu Plešivca. Bilo je prijetno, ker je bilo oblačno. Ustavili smo se
pri lovski koči, kjer smo si natočili svežo vodo. Pot je vodila čez sedlo, kjer smo imeli odmor z
malico. Na vrhu so nas voditelji krstili z vrvico po zadnjici. Čestitali smo Samu, ki se je prvič
povzpel preko 2000 metrov. Do kosila smo se vrnili, popoldne pa smo preživeli v bližini koče.
Zakurili smo taborni ogenj in se posedli okrog njega. Najprej smo se igrali igro s čebulo iz
papirja. Kdor je imel čebulo zadnji v roki, je moral izpolniti napisano nalogo. Ker je imel Janez
rojstni dan, so prinesli dve torti, ki sta nam dobro teknili. Počasi smo se odpravili spat.
V četrtek zjutraj smo šli peš proti trdnjavi Kluže. Skozi predor na Rombonu smo šli do
trdnjave Fort Hermann, ki smo si jo ogledali. Ko smo se vračali, smo si ogledali še naravno
podzemno jamo. V njej je bila voda, zato smo jo prečkali v natikačih. Bila je prijetna
osvežitev v vročem dnevu. Po strmi poti smo se najprej vzpenjali, nato pa spustili do
Koritnice in čez mostiček do poti, ki vodi v Bavšico. Popoldne smo izbirali med kolesarjenjem
in plezanjem po umetni steni, nato pa smo se odpeljali do reke Soče. Nekateri so se v njej
kopali, čeprav je imela le 12 °C. Do večerje smo se vrnili v kočo.
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Petek je bil za nekatere zadnji dan v Bavšici. Do kosila smo malo telovadili, se lovili in začeli
pripravljati stvari za odhod. Za kosilo smo imeli bavške jedi. Najbolj je teknil ovčji sir. Preživeli
smo zanimiv in poučen planinski teden.
Miša Zemljič

Janezu, Samotu, Martini in Miši še enkrat
iskrene čestitke za doseženo tretje mesto.

 SOBOTA, 24. 7. 2013
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 55 otrok, 18 članov kadra
Z nami so bili: Danijel Prajndl, Denis in Vito Katan.
Zbudili smo se v sončno jutro. Žalostni, ker je konec taborjenja v naravni, a veseli, ker bomo
spet skupaj z družino, smo se odpravili čistit šotore in taborni prostor. Po malici smo pričakali
planince PD Žalec. Od njih smo se poslovili s tradicionalno Dixi polko. Goram smo pomahali v
slovo in se odpeljali nazaj v Gornjo Radgono, kjer so nas že nestrpno pričakovali.
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ISKRICE

»Vejš kaj fejst boli?
Ko s Triglava doj
padneš na nous.«
(Nino Roškar)
»Zakaj je luna tako
svetla? Ker je
požrla 100 bakel.«
(Marcel Maier)

»Rjavi kamenčki se
ziher skrivajo v Dixijih,
jaz sem stoodstoten!«
(Matija Šinko)
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SEZNAM UDELEŽENCEV



KDO VSE JE BIL V VARNEM OBJEMU NAŠEGA OČAKA?

1. Sara Košir
2. Klara Košir
3. Enej Sedlak
4. Blaž Železen
5. Jakob Jaš
6. Jan Kralj
7. Ilija Novak
8. Tristan Vukotič
9. Lia Banfi
10. Tine Čuk
11. David Kaučič
12. Marcel Maier
13. Enej Vinkovič
14. Stella Gloria Lorenčič Mulec
15. Vid Roškarič
16. Gal Vrbnjak
17. Pia Vukovič
18. Nuša Wolf
19. Aljaž Divjak

20. Nejc Gjura Meke
21. Kristjan Klemenčič
22. Florian Tobias Leithner
23. Mark Roškarič
24. Brina Cotič
25. Luka Čuk
26. Nejc Ian Čurman
27. Urška Fras
28. Nino Roškar
29. Jan Wolf
30. Thai Banfi
31. Jurij Dumić
32. Jan Bruno Kralj
33. Jurij Sluga
34. Javor Sluga
35. Filip Vukovič
36. Marko Cotič
37. Lan Goričan
38. Sani Katan
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39. Timo Potočnik
40. Angelo Potočnik Kurnik
41. Matija Šinko
42. Polona Ducman
43. Nikolaj Fras
44. Aljaž Petek Regoršek
45. Neža Šantl
46. Teo Vajs
47. Domen Divjak
48. Katja Fras
49. Simon Kerndl
50. Urša Živa Škof
51. Nika Vučak
52. Martina Kolbl
53. Janez Mlinarič
54. Miša Zemljič
55. Karolina Janža Kralj
56. Samo Vogrinec
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KADER

1. MARJETKA BREZNIK, mentorica, pripravnica za vodnico A kategorije
2. ŠTEFAN ČASAR, oskrba
3. MARJAN GOLJA, vodnik A; B; D kategorije
4. MINKA GORENČIČ, kuhinja
5. PREDRAG GRUJIČ, vodnik A, B, D kategorije
6. MATJAŽ JAKOPIČ, mentor, vodnik A kategorije
7. MARJAN KOKOL, vodnik A, B kategorije
8. ELICA KOROŠEVIČ, kuhinja, vodnik A, B kategorije
9. MARCEL KOVAČIČ, mladinski voditelj, mentor
10. ROK LORENČIČ, mladinski voditelj, mentor
11. BORUT MAUKO, vodnik A kategorije
12. RADO MARHOLD, vodnik A, B kategorije
13. HELENA MEKE, mentorica, pripravnica za vodnico A kategorije
14. ANITA MLINARIČ, mentorica planinske skupine, vodnica A kategorije
15. TJAŠA MLINARIČ, mentorica
16. TONČEK MLINARIČ, vodnik B, vodja tabora
17. VITA PETEK REGORŠEK, mentorica
18. ANGELA STERNIŠA, kuhinja
19. UROŠ ŠVAGAN oskrba, markacist
20. JERNEJ UTROŠA mentor
21. MATEVŽ ZIH, mentor, vodnik A kategorije
22. ŠTEFAN ŽALODEC medicina, markacist
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SKUPINE

Mentorica: Anita Mlinarič
Udeleženci: Enej Sedlak, Blaž Železen, Sara in Klara Košir

Mentor: Jernej Utroša
Udeleženci: Nejc Ian Čurman, Brina Cotič, Jan Wolf, Luka Čuk, Urška Fras
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Mentorica: Vita Petek Regoršek
Udeleženci: Vid Roškarič, Pia Vukovič, Stella Gloria Lorenčič Mulec, Nuša Wolf
Manjka: Gal Vrbnjak

Mentor: Marcel Kovačič
Udeleženci: Ilija Novak, Tristan Vukotič
Manjkata: Jakob Jaš in Jan Kralj
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Mentorica: Tjaša Mlinarič
Udeleženci: David Kaučič, Lia Banfi, Marcel Maier, Tine Čuk
Manjka: Enej Vinkovič

Mentorica: Helena Meke
Udeleženci: Florian Tobias Leihtner, Nejc Gjura Meke, Kristjan Klemenčič, Aljaž Divjak, Mark
Roškarič
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Mentor: Matevž Zih
Udeleženci: Marko Cotič, Timo Potočnik, Matija Šinko, Angelo Potočnik Kurnik, Sani in Vito
Katan, Lan Goričan

Mentorica: Marjetka Breznik
Udeleženci: Thai Banfi, Jan Bruno Kralj, Javor Sluga, Filip Vukovič, Jurij Dumić, Jurij Sluga
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Mentor: Matjaž Jakopič
Udeleženci: Teo Vajs, Aljaž Petek Regoršek, Polonca Ducman, Neža Šantl, Nikolaj Fras

Mentor: Rok Lorenčič
Udeleženci: Domen Divjak, UrŠa Živa Škof, Katja Fras, Nika Vučak, Simon Kerndl
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KRST PRISTOPNIKOV NA TRIGLAV

Šelbi: »Dragi bratje in sestre! Danes smo se tukaj zbrali,da se poslovimo od našega padlega
očaka Triglava. Na njegovi zadnji poti ga je v spremstvu izkušenih ostarelih vodnikov
spremljalo 10 mladih, prešvicanih, izmučenih, ožuljenih, jamrajočih planincev.«
Matevž: »Dragi Triglav! Tvoja življenjska pot se je pričela pod nemško okupacijo, kjer ti
mladost ni bila postlana z rožicami. Nakar te je kot najstnika, leta gospodovega 1895, za 1
goldinar odrešil vseh muk prečastiti Jakob Aljaž. Tako si za vedno ostal v slovenskih rokah.
Najlepša leta si preživel v družbi pravih Slovenk in Slovencev. Dobro si se uprl vsakoletnemu
teptanju stoterih žena, nakar si po dolgem času mučnega zabijanja klinov podlegel 10
mladim radgonskim planincem, ki so zabili še poslednji klin v krsto.«
Šelbi: »Sv. Triglav, ki si med gorami, posvečene naj so tvoje poti. Pridi k nam v tvoje planine.
Zgodi se tvoja volja, kakor na Triglavu, tako v taboru. Daj nam danes dobro malco in odpusti
nam naše umazane gate, kakor tudi mi odpuščamo našim vodnikom in ne odpelji nas v
skušnjavo, da bomo čisti vsak dan. Amen.«
Šelbi: »Sedaj sledi blagoslov vina in kruha. Gospod, to je znoj naših planincev, zacelim jim
ožuljene, smrdeče noge. Gospod, to je Triglavo telo, naj jim povrne energijo.«
Pristopniki vstanejo, stojijo v vrsti:
Šelbi: »Krstim te za planinsko ime:
Aljaž Žula Divjak, Aljaž Vito Petek Regoršek, Angelo Fučkeč Potočnik Kurnik, Domen Laznik
Divjak, Mark Klobučar Roškarič, Lan Brincelj Goričan , Marko Bazuka Cotič, Teo Apolon Vajs,
Urška Arnika Fras.«
Prisega pristopnikov:
1. Obljubim, da nikoli več ne bom silil v takšne brejge.
2. Obljubim, da si bom vsak dan menjal gate.
3. Obljubim, da bom na turah pojedel vso zasiko in luk.
4. Obljubim, da bom na večdnevnih turah vsaj 5x na dan pomislil na Polonco in Nežo oz. na
Timoja in Nikolaja.
Pristopniki so dobili jedačo in pijačo.
Sledila so še oznanila:
Minka, Angela in Elica so za mašo darovale kruh, zaseko in pašteto.
23
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Tonček in Predrag sta darovala živce.
Marjan in Marjan sta darovala prešvicane zokne.
Kekec in Janez sta darovala planinsko opremo.
Vsi žalujoči ste vabljeni na sedmino, ki bo jutri zjutraj v Gostišču pri Minki.



IN KAJ SO PRISEGLI MLADI PLANINCI, KI SO BILI PRVIČ
NA TABORU?

1. Obljubljam, da bom redno obiskoval planine in planinske tabore, kjer se bom vsak dan
umival.
2. Obljubljam, da bom izpraznil krožnike, ki jih polnijo naše odlične kuharice.
3. Obljubljam, da bom Štefana in Uroša vedno prosil za repete.
4. Obljubljam, da bom WC papir vedno namestil v za to namenjen prostor.
5. Obljubljam, da bom ubogal mentorje in na turi ne bom neprestano spraševal, ali je še
daleč.
6. Obljubljam, da če se bom zbudil pred mentorjem, bom ga pustil spati.
7. Obljubljam, da bo moja potovalka vedno vzorno pospravljena.
8. Obljubljam, da bom jutri na poti domov pridno sedel na svojem sedežu.
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PLANINSKI TABOR DOVJE 2013

Skoraj vsak šolar se počitnic neizmerno veseli. Ko pa enkrat nastopijo, pa se moramo
spopadati z brezdeljem, ne vemo, kaj naj bi počeli. Sama to brezdelje premagujem že s
tradicionalnim obiskom planinskega tabora, ki ga organizira PD Gornja Radgona. Letos smo
se odpravili na Gorenjsko. Natančneje v Dovje. Vasico, ki leži v objemu prekrasnih Julijskih
Alp, ozračje pa prijetno hladi Sava Dolinka, ki izvira v bližini.
Ker sem se tabora zelo veselila, sem s pakiranjem pričela že teden dni pred odhodom. Vožnja
do tabora je hitro minila, saj smo si imeli veliko za povedati, z nekaterimi planinci sem se
namreč srečala po dolgem času. Ob prihodu me je najbolj navdušil razgled s tabora.
Naravnost iz šotora imaš čudovit pogled na Alpe, z našim očakom Triglavom na čelu. Zelo
sem uživala ob pohodu v dolino Tamar in ob ogledu Planice. Na koncu smo se celo povzpeli
na planiško velikanko. Pot do vrha je bila zelo naporna, saj smo se po stopnicah strmo
vzpenjali. Kot pravi znan citat, pot na vrh je zahtevna, vendar razgled je vedno čudovit, tako
je bilo tudi tokrat. Z vrha skakalnice se namreč razteza pogled po celotni dolini. Pa tudi
veselje, da si prehodil vse te stopnice je nepopisno. Prav tako vsakodnevne ture so mi bile
zelo všeč, čeprav se mi včasih ni preveč ljubilo hoditi, sem bila na koncu ponosna nase, da
sem prišla do vrha. Na tabornem prostoru smo se vedno zabavali, se smejali in dobro jedli.
Najbolj mi je ostalo v spominu, ko smo si zakurili ogenj in si pekli jabolka.
Planinski tabor vedno hitro mine in tako je tudi tokrat. Čeprav je bilo zelo zabavno, smo bili
veseli, da odhajamo domov, nazaj v civilizacijo, kot je dejal en fant. Tudi letos smo dokazali,
da moderni otroci vseeno nismo tako odvisni od moderne elektronike. Brez težav smo
preživeli teden v objemu narave, brez elektrike in se zabavali. Zelo zabavali. Spoznala sem
veliko novih prijateljev, se marsikaj novega naučila in z veseljem se bom spominjala
planinskega tabora 2013!
Pa nasvidenje drugo leto!
Neža Šantl
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TABOR MLADIH PLANINCEV V DOVJAH 2013

Odšli smo v soboto, 20. 7. 2013. Peljali smo se z avtobusom in to kar nekaj časa, saj smo
morali priti na Gorenjsko. Pred nami so taborili planinci iz PD Slivnica pri Celju in PD Dramlje,
ki so nas prav lepo pozdravili.
Pozneje smo si pripravili šotore in se razpakirali . Ko je pozvonil zvonček, smo imeli kosilo.
Pričakala nas je odlična enolončnica. Naslednje dni so nam kuhale, kot vedno najbolj odlične,
kuharice: Minka, Elica in Angela. Zvečer smo v našem tretjem šotoru zaspali zelo pozno. Ko
pa smo le zaspali, nas je zbudila nevihta. Naslednji dan smo šli na pohod v treh skupinah; na
Dovško Babo, Dovško Rožco in na planino Goreljše. Nekaj tistih, ki so šli na Dovško Babo, je
šlo tudi na Triglav. Niti v sanjah niso vedeli, kaj jih čaka. Ko so se vračali, so preživeli nevihto.
V taboru so v petek imeli krst. Morali so pojesti piškot s kečapom. V času našega taborjenja
smo šli tudi v Slovenski planinski muzej, kjer smo se zelo zabavali. Izpolnjevali smo različne
naloge, poslušali različne stvari, kot so npr. glasba ali oglašanje živali, lahko pa smo tudi
doživeli nevihto v bivaku, ki pa seveda ni bila resnična. To se mi je najbolj vtisnilo v spomin.
Tabor je minil v prijetnem vzdušju, zato se bom naslednjega tabora udeležili še z večjim
veseljem.

Urša Živa Škof
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DONATORJI

Vodstvo tabora se zahvaljuje vsem donatorjem, ki so finančno in materialno pripomogli k
izvedbi tabora DOVJE 2013. Z njihovo 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.
REFLEX d.o.o.
VAR d.o.o.
NOTARKA Danica Hojs
ELTI d.o.o.
ARCONT d.d.
RADGONSKE GORICE d.d.
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
UNIGO Nikolaj Regoršek d.o.o.
PLASTIKA Škof Vladimir s.p.
SUN GORNJA RADGONA d.o.o.
ZLATARSTVO Janja Kapun s.p.
BIROSERVIS Ana Golob s.p.
EPI SPEKTRUM d.o.o. Maribor
ŠANTL VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o.
OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

27

27

