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UVODNA BESEDA

Enainštirirdeset mladih nadobudnežev, željnih novih planinskih dogodivščin, se je v času od 6. do 13. 8. 2011 
pod osemnajst članskim vodstvom PD Gornja Radgona, odpravilo taborit pod platneno streho v Medvodje.

Živ žav na Trgu svobode je v soboto, 6. 8. 2011, radostno oznanjal odhod na planinski tabor. Letos v kraj, kjer 
žuborenje gorskega potoka predrami jutranjo tišino, kjer korak postane lahkoten in platnena streha spet naš 
dom.  

Ko smo prispeli, smo si rekli: »Spet smo na planinskem taboru. Kaj bomo počeli pa letos?«

V tednu dni smo okusili kar nekaj lepih planinskih poti, stopili na nekaj vrhov, pašnih planin in se veselili 
pestrosti gorske narave. Uživali smo v igrah z žogo in se do solz nasmejali zanimivim štafetnim igram. Ob 
tabornem ognju smo se prepuščali omamnemu vonju pečene koruze. Zvoki kitar in harmonike so ponesli 
taborno pesem daleč po dolini. Kar nekajkrat smo se okopali v bistrem gorskem potoku, ki nas je v hladnih 
nočeh zazibal v globok spanec. In tako iz dneva v dan …, konca ni, smo si rekli, saj se srečamo spet prihodnje 
leto.

Zahvalo izrekam vsemu vodniškemu kadru, vsem mentorjem, kuharicam in vsem ostalim, ki so skrbeli za 
dobro počutje. Prav iskrena hvala staršem za zaupanje in donatorjem za njihov neprecenljiv prispevek.

                                                                                Predsednik planinskega društva: Tonček Mlinarič
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O TABORU

Veselje v planine iti

vedno rad imam.

Slabe volje in mozolje 

jaz nikoli ne poznam.

Tam gori na planini 

si spočijem jaz srce, 

skrbi pa v dolini 

v spalni vreči naj zaspe.

Po pašnikih pa stare krave

se držijo za roge

kak planinca mene 

urno nosijo noge.

Čez vrhove in prelaze,

čez gamsove steze

encijan, planika bela 

pa se muzata smeje.

Dani Rajh - Smeško
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SOBOTA, 6.8.2011
Zjutraj smo se na Trgu svobode poslovili od staršev in uradno 
se je pričel letošnji tabor mladih planincev.
Ko smo prispeli v tabor, smo se razdelili po šotorih, si pri-
pravili ležišča ter se že odpravili na prvo raziskovanje okolice 
tabora - odšli smo do slapu Stegovnik. 
Dan smo zaključili ob tabornem ognju s peko koruze in 
petjem ob zvokih kitare. 

4



NEDELJA, 7.8.2011
•	 jutranja	telovadba
•	 predavanja:	lik	planinca,	taborniški	red,	osebna	priprava	na	
pohod
•	 tura	starejših	po	brezpotju	do	Stegovnika
•	 tura	mlajših	po	brezpotju	do	potoka	Fevča
•	 risanje	znaka	skupin
•	 taborni	ogenj

  
 
 

Zajtrk: maslo, marmelada, evrokrem, 
mleko, kakav, čaj

Malica: kruh, pašteta, zaseka, čebula, 
paprika

Kosilo: dušeno zelje, pražen krompir, 
hrenovka, paradižnikova solata

Malica: lubenica

Večerja: špageti z mesnim prelivom, 
zelena solata
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PONEDELJEK, 8. 8. 2011
•	 jutranja	telovadba
•	 pohod	do	vasi	Jelendol
•	 spoznavanje	krajevne	zgodovine	
•	 sušenje	perila
•	 počitek

  
 
 
Zajtrk: maslo, marmelada, evrokrem, 
mleko, kakav, čaj

Malica: kruh, pašteta, zaseka, čebula, 
paprika

Kosilo: čufti v omaki, pire krompir

Malica: jabolka, hruške, buhtli

Večerja: pečena hrenovka, ajvar, ma-
joneza, gorčica, mešana solata

6



TOREK, 9. 8. 2011
•	 urejanje	spalnega	prostora
•	 »likanje«	perila
•	 pisanje	razglednic
•	 predavanja:	nevarnosti	v	gorah,	prva	pomoč,	branje	zemljevida,	
samovarovanje ob vrvni ograji
•	 urejanje	dnevnikov	Mladi	planinec
•	 urejanje	gradiva	za	bilten
•	 nogomet,	odbojka	in	med	dvema	ognjema
•	 petje	ob	tabornem	ognju

  
 
 

Zajtrk: koruzni žganci, mleko, kakav, 
smetana, ocvirki

Kosilo: zelenjavna juha, svinjski 
zrezki v omaki, makaroni, rdeča pesa, 
mešana solata iz paradižnika, fižola in 
paprike

Malica: koruzna pita, jabolka, hruške

Večerja: mesni polpeti, mešana solata
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SREDA, 10. 8. 2011
•	 pohod	starejših	na	Veliki	vrh
•	 pohod	mlajših	do	planine	Pungrat
•	 pohod	najmlajših	do	planine	Šija
•	 igre	v	potoku
•	 gubanje	ladjic	in	spuščanje	po	potoku
•	 planinski	krst	ob	tabornem	ognju
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Zajtrk: maslo, marmelada, ev-
rokrem, mleko, kakav, čaj

Malica: kruh, zaseka, pašteta, 
čebula, paprika, breskve, keksi

Kosilo: smetanova gobja juha, 
mesna rižota, rdeča pesa, zelena 
solata, fižol s pradižnikom

Malica: puding, hruške, jabolka

Večerja: testenine z makom, čaj, 
mleko, kakav, ketchup



Cetrtek, 11. 8. 2011
•	 tura	starejših	na	Storžič
•	 pohod	mlajših	na	planino	Velika	poljana
•	 pohod	najmlajših	na	planino	Mala	poljana
•	 igre	v	potoku
•	 igre	z	žogo	in	hoja	s	hoduljami
•	 pisanje	dnevnikov
•	 petje	ob	tabornem	ognju

  
 
 

Zajtrk: maslo, marmelada, ev-
rokrem, mleko, kakav, čaj

Malica: kruh, zaseka, pašteta, 
čebula, paprika, kisla kumarica, 
čokoladica, keksi

Kosilo: dunajski piščančji zrezek 
s sezamom, pražen krompir, 
paradižnikova solata

Malica: lubenica, mlečna pogača z 
rozinami

Večerja: mlečna pogača, mleko, 
kakav, kruh, evrokrem
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PETEK, 12. 8. 2011
•	 jutranja	telovadba
•	 predavanja:vaje	v	branju	zemljevida,	delo	s	kompasom,	»štrikanje«	planinskih	vozlov
•	 orientacijski	pohod
•	 igre	v	potoku
•	 zabavne	štafetne	igre
•	 taborni	ogenj

  
 
 

Zajtrk: maslo, marmelada, ev-
rokrem, mleko, kakav, čaj

Malica: lubenica, keksi

Kosilo: pire krompir, bučke v 
omaki, puding

Piknik večerja: pečena hrenovka, 
pica kruhek, napitki, pecivo, solate

10



SOBOTA, 13. 8. 2011
•	 pospravljanje	in	čiščenje	tabornega	prostora
•	 odhod	v	starševski	objem
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VTISI  O
TROK

Na taboru se zelo zabavamo z različnimi igrami kot so nogomet, odbojka, hoja s hoduljami 
in med dvema ognjema. Včasih zvečer se pogrejemo s tabornim ognjem. Veliko se naučimo o 
planinah.

Lan Goričan

Na planinskem taboru smo doživeli veliko zanimivega:
•	 Zjutraj	nas	je	Smeško	s	harmoniko	zbudil
•	 Imeli	smo	okusen	zajtrk
•	 Hodili	smo	na	pohode	do	slapov,	na	hribe,	do	mesta…
•	 Kosila	so	bila	zelo	dobra
•	 Nato	smo	imeli	dolg	počitek
•	 Potem	smo	imeli	raznorazne	dejavnosti
•	 Večerja	je	bila	super
•	 V	spalnih	vrečah	smo	spali	kot	polhi
•	 Vreme	je	bilo	večinoma	deževno	in	oblačno

Metka Antolič

Najbolj je lepo, če lahko gremo v potok. Samo mentorji nam ne pustijo da gremo v potok.

Florian	Tobias	Leithner

Zjutraj smo se zbudili in preoblekli. Potem smo bežali po cesti navzdol. Spodaj smo telovadili, 
potem smo šli nazaj gor in šli na zajtrk. Moja babica je za mene, Nejca in Srečka vedno lepo 
poskrbela. Če smo bili včasih poredni pa se je včasih skregala.

Nino Sterniša
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Danes	smo	se	zelo	zabavali.	Hodili	smo	z	hoduljami,	igrali	odbojko	in	med	dvema	
ognjema in dečki so igrali nogomet. Z hoduljami je hodila tudi Angela, predvčeraj 
smo si pekli koruzo.

Ana Breznik

Ker sem prišel en dan kasneje sem prvi pohod zamudil. Na drugem pohodu sem 
bil primerno oblečen tako, da nisem bil moker zaradi dežja. Tretji dan nismo šli 
nikamor saj je močno padal dež.

Žan Vrbnjak

Na taboru

Zjutraj Smeško bi nas naj zbudil,
Ampak Angelin glas ga je preglasil,

Vendar bi vsak z veseljem telovadbo zamudil
In si dodatno urco spanja prilastil.
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PESEM O GELI

Gela se tak je drla, da se je šipa strla.

Eh boga Gela, nič več ni vesela

Niti polpetov več ne peče, samo okoli nekaj še regeče

Kda si hodulje da na noge,

Te vse dauč od nje fkraj gre.

Ker če una padne, pou tabora propadne.

Ko pa zvonec zaslišimo 

Spanec takoj odmislimo 

Do jedilnice prisopihamo

Ter vroče čajčke pihamo

Šotore	na	hitro	pospravimo,

na turo se pripravljamo,

v mislih že imamo kosilo

katero zamenjamo z malico na poti na goro.

Na vrh hitro pridemo 

A še prej dol pridemo,

Večerjo pohrustamo,

Ob tabornem ognju zapojemo

Ter pravljici za lahko noč prisluhnemo!¨

Anja, Sonja, Urška
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 K
RST NOVINCEV

PRISEGA

Jaz	…	danes	prisegam	pri	polni	zavest,	brez	kakršne	koli	prisile	od	staršev,	starih	staršev,	
raznoraznih dobrohotnih stricev in prijaznih tet, da bom postal priden, marljiv. zelo vrli, 
pošten, okolju prijazen planinec, ki bo skrbel za naravo in v njej živeče živali kakor tudi za 
vzgled drugim planincem, da bodo vsi imeli z mano veselje v planine hoditi in se z mano 
veseliti. Tako kot sedaj, v prihodnje in na vekomaj.

Če bom obljubo prelomil naj me koklja brcne, osa piči in naj mi kuharica Minka da zjutraj 
namesto evrokrema marmelado s ketchapom in za malico najbolj prismojen puding.

To prisego danes potrjujem pod nobenim vplivom  kake čokolade in zlonamernih čipsov in 
nastavim to svojo zadnjo plat s čistimi gatami, da me krstijo.

                                                                               Dani Rajh - Smeško

Nekateri so letos tabor obiskali prvič. Tako 
otroci kot mentorji. Čakalo jih je posebno 
presenečenje ...

15



   
    

 SKUPINE in njihovi m
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torji

16



Mentor: Marcel Kovačič

Florian	Tobias	Leihtner

Matic Roman Kaučič

David Perko
IME: OKOSTNJAKI
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IME: NIČ

Mentorica: Tea Beznec

Gregor Bračko 
Sara Pelc Čeh 

Veronika	Jakopič
Janez	Mlinarič	
Samo Vogrinec

Žan Vrbnjak
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IME: GLISTE

Mentor:	Rok	Horvat

Nastja	Felkar
Katja	Fras	
Martina Kolbl
Neža	Šantl
Urša	Živa	Škof
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 IME: G
O

RSK
E  R AKETE

Mentorica: Tjaša Mlinarič

Luka Čuk 
Nejc Ian Čurman
Nejc Sterniša
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IME: FÜL K
Ü

L PU
ŽE

Mentor:	Matjaž	Jakopič

Metka Antolič
Ana Breznik
Polonca Ducman
Nika Vučak

21



IME: MADE IN CHINA

Mentor:	Jernej	Utroša

Nikolaj	Fras
Luka Grah
Timo Potočnik
Srečko Sterniša
Matic Vučak
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IME: GORSKE STRELE

Mentorica: Anita Mlinarič

Tina Antolič 
Anja Benko 
Brina Cotič

Alan	Jurij	Husar
Sonja Neger 
Urška	Šantl	
Gal Vrbnjak
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IME: U.S.M.

Mentor: Matevž Zih

Marko Cotič 
Lan Goričan
Uroš	Hamler
Matija	Šinko
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UDELEŽENCI VODSTVO
1. Tina Antolič 22. Matic Roman Kaučič 1. Tea Beznec
2. Metka Antolič 23. Martina Kolbl 2. Mitja	Ferenc
3. Anja Benko 24. Florian	Tobias	Leithner 3. Marjan Golja
4. Gregor Bračko 25. Janez	Mlinarič 4. Marija Gorenčič
5. Ana Breznik 26. Sonja Neger 5. Rok	Horvat
6. Brina Cotič 27. Sara Pelc Čeh 6. Matjaž	Jakopič
7. Marko Cotič 28. David Perko 7. Marjan Kokol
8. Luka Čuk 29. Timo Potočnik 8. Elica Koroševič
9. Nejc Ian Čurman 30. Nejc Sterniša 9. Marcel Kovačič
10. Polonca Ducman 31. Nino Sterniša 10. Rok Lorenčič
11. Nastja	Felkar 32. Srečko Sterniša 11. Anita Mlinarič
12. Nikolaj	Fras 33. Neža	Šantl 12. Tjaša Mlinarič
13. Katja	Fras 34. Urška	Šantl 13. Tonček Mlinarič
14. Lan Goričan 35. Matija	Šinko 14. Dani Rajh
15. Luka Grah 36. Urša	Živa	Škof 15. Angela Sterniša
16. Uroš	Hamler 37. Samo Vogrinec 16. Uroš	Švagan
17. Alan	Jurij	Husar 38. Gal Vrbnjak 17. Jernej	Utroša
18. Vito	Jakič 39. Žan Vrbnjak 18. Matevž Zih
19. Veronika	Jakopič 40. Nika Vučak 19. Štefan	Žalodec
20. Sani Katan 41. Matic Vučak
21. Katarina	Kralj	Janža
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