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Uvod 

 

Planinski tabor 2019 smo preživeli v manjši vasi Čezsoča, ki 

leži na levem bregu reke Soče. Dolina, v kateri smo taborili, 

je bila obdana z mogočnimi dvatisočaki in razpolovljena s 

prekrasno reko. V naravi, oddaljeni od mestnega vrveža, 

smo tako skupaj z osnovnošolci preživeli enotedensko 

taborjenje. Vreme je bilo kot nalašč za taborjenje, morda 

celo nekoliko prevroče, a nič zato, saj smo se vsak dan 

lahko ohladili v Soči. V biltenu, ki je pred vami, lahko najdete 

naše vsakodnevne dogodivščine, ki so se odvijale od 

sobote, 20. julija, do sobote, 27. julija. Teden je minil kot bi 

mignil in za to se zahvaljujemo mentorjem, kuharicam, 

vodnikom in sponzorjem, kajti brez njih bi bili številni otroci 

prikrajšani za dogodivščine, ki so se pripetile v planinskem 

taboru.  
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340 prevoženih kilometrov 

V soboto, 20. 7. 2019, se je ob šesti uri 

zjutraj na Trgu svobode v Gornji 

Radgoni zbralo devetintrideset otrok 

željnih novih doživetij. Tako so se 

skupaj z mentorji odpravili na 340 

kilometrov dolgo pot, ki je vodila v 

Čezsočo. Po petih urah, tridesetih 

minutah in enem postanku za malico, 

smo prispeli na želeno destinacijo. V 

taboru nas je s toplim kosilom in 

prijetno dobrodošlico pričakala skupina tabornikov, ki je ravnokar zaključila 

taborjenje. Po kosilu smo se po skupinah razvrstili v šotore, kjer smo si pripravili 

ležišča za naslednje dni. Visoke poletne temperature so nas že prvi dan zvabile v 

mrzlo Sočo, ki nas je uspešno ohladila. Kaj hitro je minil čas in sledila je večerja. 

Preden je padel mrak smo ob tabornem ognju poslušali zgodbe iz prve svetovne 

vojne, ki so se odvijale ravno na teh tleh... 

 

 

 

 

 

 

  

SOBOTA, 20. 7. 2019 

VEČERJA: testenine, mak, sok ali 

čaj 
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Pohod na Čelo 

Prebudili smo se v prvo sveže jutro. 

Sledila je telovadba in s tem zasluženi 

zajtrk in tako smo do osme ure že bili 

pripravljeni na prvi pohod - na Čelo. Še 

posebej zabavno je bilo na vrhu Čela, 

kjer smo si ogledali muzej na prostem iz 

prve svetovne vojne. Tukaj smo tudi 

pomalicali in ker smo bili pridni, smo si 

ogledali tudi podzemni rov, ki je bil 

nekoliko strašljiv, hladen, temen in 

vlažen. Našli smo tudi prave kosti iz 

obdobja prve svetovne vojne. Zadovoljni 

z videnim smo se po enaki poti odpravili 

proti taboru in si še za piko na i ogledali 

jaso, kjer so snemali film Gremo mi po 

svoje. V taboru je sledil počitek in 

kosilo. Po kosilu smo se igrali partizane, 

se sabljali, lovili in gradili bunkerje. Ker 

nam je bilo že pošteno vroče, smo se 

odločili, da se ohladimo v Soči, vendar 

so nas grdi oblaki kaj hitro napodili nazaj v tabor. Rahlo je rosilo a na srečo je 

hitro ponehalo. Sledila je večerja, po večerji pa smo si zakurili pravi taborni 

ogenj, kjer smo se družili dokler ni napočil čas za spanje. 

 

 

 

 

  

 

 

  

NEDELJA, 21. 7. 2019 

ZAJTRK: salame, kruh, sir, čaj, 

mleko 

MALICA: salame, sir, kuhana 

jajca, zelenjava, jabolko 

KOSILO: piščančji zrezki s 

sezamom, ajda z zelenjavo, 

zelena solata, sojini polpeti 

MALICA: keksi, pijača 

VEČERJA: mlečni zdrob s 

čokolado 



PAGE 5 

Slap Virje 

Zbudili smo se v ponedeljkovo jutro, 

pripravljeni na novo dogodivščino. Tudi 

to jutro smo se segreli ob jutranji 

telovadbi in si prislužili zajtrk. In že je 

bila ura osem, čas da se odpravimo na 

novi pohod, ki nas je vodil do slapa 

Virje, kamor smo po treh urah tudi 

prispeli. Tam smo se nekoliko spočili in 

si ob vznožju slapa namakali noge. 

Nekaj po(ne)srečenim je uspelo poleg 

nog namočiti še kaj več. Na hitro smo se 

posušili in poiskali primeren kraj za 

malico. Sledila je vrnitev v tabor, kjer 

smo si mimogrede ogledali tudi zajezitev 

bližnje hidroelektrarne. V tabor smo 

prispeli še pred kosilom in izkoristili čas 

za namakanje v Soči. Po kosilu smo se 

igrali, lovili, kričali, smejali... in napisali 

razglednice – nekatere so bile še 

posebej posrečene. Tako je sledila 

večerja, po večerji pa taborni ogenj, ki nas je grel, med tem ko smo prepevali ta 

prave taborniške pesmi. 

 

 

 

  

PONEDELJEK, 22. 7. 2019 

ZAJTRK: čokoladni namaz, kruh, 

čaj, mleko 

MALICA: pašteta, zaseka, 

zelenjavni namaz, zelenjava, 

čebula, keksi 

KOSILO: zdrobova juha s 

korenčkom, špageti z mesno ali 

zelenjavno prelivko, zelena solata 

MALICA: sladoled 

VEČERJA: ocvrte miške, čaj ali 

sok 
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Aktivnosti v taboru 

To jutro smo lahko mirno spali nekoliko 

dlje - do pol osmih. Sledila je 

vsakodnevna jutranja telovadba in 

zajtrk. Po zajtrku smo se razdelili v 

skupine in vsaka izmed skupin je 

obiskala štiri različne točke, na katerih 

je sodelovala pri sledečih aktivnostih:  

Prva postojanka je bila namenjena 

izdelavi ladjic, katere smo kasneje 

spustili po Soči.  

Druga postojanka je bila namenjena 

orientacijskemu pohodu, kjer so urili 

svoje orientacijske sposobnosti.  

Na tretji postojanki so se na igriv način 

poučili o objektivnih in subjektivnih 

nesrečah in kasneje samostojno 

obnovili in predstavili vsebino.  

Četrta postojanka je bila namenjena preventivnemu osveščanju pred gorskimi 

nesrečami in pravilni hoji po feratah.  

Ko so vse skupine uspešno zaključile z aktivnostmi, je sledilo kosilo, po kosilu pa 

smo se kaj hitro odpravili do Soče, saj je bilo zelo vroče. S seboj smo odnesli tudi 

prej narejene ladjice in jih spustili po reki. Čas je stekel, sledila je večerja. Po 

večerji smo se žogali, igrali badminton in odbojko, se podili, nakar se je začelo 

mračiti... poiskali smo svoje naglavne svetilke in prisedli k tabornem ognju, kjer 

smo prepevali taborne pesmi. 

TOREK, 23. 7. 2019 

ZAJTRK: čokoladne kroglice, 

koruzni kosmiči, mleko 

MALICA: pašteta, zaseka, 

zelenjava, čebula, energijska 

ploščica 

KOSILO: zelenjavna juha, bučni 

polpeti, solatni bife 

MALICA: lubenica 

VEČERJA: mlečni riž 
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Vožnja z žičnico na Kanin 

To jutro smo vstali že ob šesti uri, hitro pomigali in pozajtrkovali in tako bili 

pripravljeni za odhod novi dogodivščini 

na proti – na Kanin. Na Kanin smo se 

odpravili kar z žičnico, kar je bilo 

predvsem zabavno, saj smo lahko 

uživali ob odličnem razgledu in to kar 

pol ure! Ko smo prispeli na vrh, smo 

se sprehodili do kaninskega sedla in si 

ogledali učno pot. Sledila je malica, po 

malici pa vrnitev v dolino. Ta dan je bil 

še posebej vroč - termometer je 

pokazal 33 °C,  zato nas je vodnik 

presenetil s postojanko ob slaščičarni, 

kjer smo se ohladili s sladoledom. V 

tabor smo se vrnili okrog četrte ure, 

kjer nas je pričakalo odlično kosilo. Ob 

tem smo rahlo razjezili kuharice, saj še 

vedno vsi ne pospravimo kozarcev za 

seboj. Po pogovoru s kuharicami smo 

dočakali popoldansko kopanje v Soči. Ko smo se vrnili v tabor, nas je čakala še 

ena zanimiva aktivnost: predstavitev skupin, kjer smo se nasmejali do solz. 
Sledila je večerja in priprave na jutrišnji pohod. Zgodaj smo se odpravili spat, saj 

smo vedeli, da moramo vstati že ob peti uri zjutraj. 

  

  

SREDA, 24. 7. 2019 

ZAJTRK: jogurt, žemljica 

MALICA: pašteta, zaseka, 

zelenjava, mandljev namaz, 

čebula, keksi 

KOSILO: čufti, pire krompir, 

polnjena paprika s proseno kašo 

MALICA: sladoled 

VEČERJA: ocvrti kruh 
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Pohod na Javoršček in Kluže 

V zameno za zgodnje vstajenje ob peti 

uri, smo lahko izpustili jutranjo 

telovadbo in se odpravili naravnost 

proti kuhinji na zajtrk. Ni bilo 

enostavno, a zvonec, ki naznanja 

zajtrk, ima svojo moč. Tako se je 

skupina starejših tabornikov, ki je bila 

namenjena na Javoršček, že pred 

šesto uro odpravila na pot. Ta mlajši so 

vstali ob šetih, se najedli in se odpravili 

na Kluže. Pot na Javoršček je bila 

nekoliko zahtevnejša in daljša, zato je 

skupina mlajših odšla na Kluže, ki je 

bila manj zahtevna a bolj razgibana, 

tako da so si po poti ogledala tudi 

Hermanovo utrdbo iz 19. stoletja. Obe 

skupini sta se vrnili v tabor še pred 

četrto uro, nakar je sledilo kosilo, ki 

nas je še posebej presenetilo, saj so 

bile na meniju PALAČINKE! Tako smo s polnimi trebuhi od kosila zbrali še 

zadnje moči, da smo izpolnili svoje planinske dnevnike. Sledil je prosti čas, ki so 

ga otroci v nasprotju z mentorji izkoristili aktivno – tekanje, žoganje, lovljenje... in 

seveda kopanje v Soči. In že je sledila večerja, po večerji pa taborni ogenj in 

prepevanje planinskih pesmi.  

 

 

 

  

ČETRTEK, 25. 7. 2019 

ZAJTRK: maslo, marmelada, 

čaj, mleko 

MALICA: pašteta, zaseka, 

zelenjavni namaz, zelenjava, 

čebula, sadež 

KOSILO: ričet s hrenovko, 

palačinke, kompot 

MALICA: zelenjava 

VEČERJA: polenta, mleko 
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Aktivni počitek 

Ob 6.00 smo se zbudili, se razmigali in 

pozajtrkovali. Po zajtrku smo se 

razdelili v skupine. Najbolj pogumni so 

se odpravili na plezalno steno in 

ferato. Da ne bi bilo prenaporno, nam 

je pot skrajšal naš super šofer Tonček. 

Ko smo prispeli do tja, smo lahko 

plezali po dveh smereh v skali in se 

naučili, kako se pravilno varovati na 

ferati. Ostale skupine v taboru smo 

zaposlili s sledečimi aktivnostmi: Tjaša 

nam je predstavila različne optične 

iluzije, narisali smo znake skupin, se 

igrali z barvnim platnom ter imeli razne 

športne igre. Ko nam je postalo že 

pošteno vroče, je sledil dvoboj z 

vodnimi baloni. Do kosila smo se 

ravno posušili. Po kosilu smo se še 

zadnjič odpravili do reke Soče, kjer 

smo se skopali. Sledil je krst novincev: 

otrok in mentorjev. Otroci so morali iz 

kamnov zgraditi možice. Sledil je še krst novih mentorjev. Barbara in Davorin sta 

tekmovala v spustu po Soči in umivanju zašvicanih štunfov naših starejših 

mentorjev. Odrezala sta se malo slabše kot otroci, zato sta si prislužila 

dvaindvajset in pol krstnih udarcev po riti. Oba mentorja in novi planinci so se 

pridno zaobljubili in tako opravili krst. Sledila je večerja. Na žalost nas je 

presenetila nevihta, zato smo se skrili v šotore. Do nočnega počitka smo se igrali 

v šotorih, nato pa prebrali pravljico za lahko noč in se prepustili sanjam. Pred 

nami je namreč še zadnji dan tabora, ki prinaša veselo pospravljanje šotorov.  

 

  

PETEK, 26. 7. 2019 

ZAJTRK: maslo, marmelada, čaj, 

mleko 

MALICA: pašteta, zaseka, 

zelenjava, čebula, energijska 

ploščica 

KOSILO: gobova juha, svinjski 

zrezki v omaki, mlinci, zeljeva 

solata, pesa, mlinci, polpet 

MALICA: sadje 

VEČERJA: kuhane in vegi 

hrenovke, zelenjava 
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Odhod domov 

Zjutraj smo se zbudili in potelovadili kot po navadi. Sledil je zajtrk in prosti čas. Bil 

je dan, ko smo se odpravljali domov. Bilo je lepo, smo se spominjali, med tem ko 

smo pakirali in pospravljali. Otroci so rekli, da je tabor še prehitro minil in tudi 

mentorji so se strinjali. Kuharice so pridno pripravile kosilo za prihajajočo taborno 

skupino. Ko je bilo vse postorjeno, smo naredili skupno fotografijo, katera nam bo 

v spomin na tabor v Čezsoči 2019. Tabor smo predali naslednji skupini in se z  

avtobusom odpravili domov, kjer nas je pričakalo nič kaj lepo vreme – močan 

naliv. A nič zato, radostno smo se objeli s svojimi bližnjimi, ki so nas pričakali. 
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Predstavitev skupin 

 

MALI ŠOTOR (4 OSEBE) 

Mentor RADO in SMRDLJIVI ŠTUMFI: 

Nejc Marhold, Vid Cimerman in Matevž 

Marhold 

 

 

                     

Moj ata je bil moj mentor. Vedno 

se je hecal in govoril vice. Moj 

ata si smrdeče štunfe zrači v 

Soči. 

Matevž Marhold 
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ŠOTOR 1 (10 OSEB) 

Mentorica BARBARA in GORSKE REŠEVALKE: 

Nikita Gomboši, Nastja Ivana Mauko, Manja Izabela Mauko in Ana Strah 

 

 

  

Rada sem se kopala v 

Soči. Videli smo gamsa. 

Všeč mi je bil izlet z 

gondolo in včeri ob 

tabornem ognju. Rada bi 

vstala ob 11.00. 

Nastaja Mauko 
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Mentorica MONIKA in PUSTOLOVCI: 

Anže Klun, Urban Mauko, Andraž Stariha in Žiga Štrakl 

 

 

  

Hvala kuharice, 

ker ste nam 

vedno dobro 

kuhale. 

Urban Mauko 

Vsakič, ko grem na 

stranišče rabim mentorja. 

Ko hodim sam v temi, 

vidim črno pojavo. 

Žiga Strakl 
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ŠOTOR 2 (14 OSEB)  

Mentor DENIS in NEUSTRAŠLJIVE PLANINKE: 

Ana Marija Bernard, Nea Orgolič in Luna Vrbančič 

 

  

Taborni prostor je bil 

zelo lep. V gozdu je 

bila gugalnica. Peljali 

smo se z gondolo. 

Pešačili smo do 

Hermanove 

trdnjave in do slapa 

Virje. Ta pohod mi 

je bil najbolj všeč. 

Ana Marija Bernard 
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Mentor BORUT in SUHE SALAME: 

Jakob Kocbek, Anja Kralj, Samo Mauko, Mila Strah 

 

 

 

  

Zanimivo je bilo 
predavanje o 
prvi svetovni 

vojni. Zahvala 
kuharicam za 
dobro hrano. 

Jakob Kocbek 
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Mentor DAVORIN in P.R.O.S.T.: 

Jure Koračin, Nal Rozmarič, Gašper Štrakl in Luka Zorko 

 

  

Taborni ogenj je fajn. 

Ocenjevanje šotorov mora biti. 

Hvala vsem, ki so organizirali 

tabor. 

Jure Koračin 

 

Na taboru je bilo zelo fajn. 

Motil me je le večni učiteljičin 

odgovor: » Hodili bomo še 

303086 sekund« 

Nal Rozmarič 
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ŠOTOR 3 (11 OSEB) 

Mentorica TJAŠA in INDIJANKE 

Larisa Kapun, Pia Klun, Jona Krištof, Zala Petek, Zarja Zupančič Raus 
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Mentorica INES in JAČI POHOJAČI: 

Jan Jerič, Tim Merčnik, Bine Petek in Jaka Strah 

 

  

Na taboru je 

bilo zelo fajn. 

Motil me je le 

večni 

učiteljičin 

odgovor: 

»Hodili bomo 

še 303086 

sekund« 

Jan Jerič 
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ŠOTOR 4 (11 OSEB) 

Mentor BENJAMIN  in TABORNIKI 

Žan Fijavž, Lučka Novak, Tjan Rozmarič in Brina Ploj 

 

  

Zelo zanimivo je bilo v 

vojaškem rovu. Tudi vse 

ostalo je bilo super, razen 

učiteljičinega odgovora. 

Na vprašanje koliko časa 

bomo še hodili, je vedno 

dogovorila: tristo tritisoč 

šestošestinosemdeset 

sekund. Pa tudi vstajali 

smo zelo zgodaj. S tem 

se je tudi mentor Rado 

strinjal. 

Tjan Rozmarič 
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Mentor MATEVŽ in PLANINCI 

Gašper Mauko, Matjaž Mauko, Enej Kapun in Ilija Novak 

 

 

 

 

 

 

  

Na taboru smo se 

zelo zabavali, se 

veliko družili in 

seveda hodili na 

veliko pohodov. 

Najljubši pregovor 

učiteljice Anite je: 

»Rana ura, zlata 

ura.« S tem 

pregovorom ravno 

nismo bili zadovoljni, 

čeprav nam je 

zgodnje vstajanje 

olajšalo pohode. 

Enej Kapun, Gašper 

Mauko 
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Ocenjevanje šotorov 

 

 
 

 

Vsak dan po kosilu je sledil počitek, a počivali so po navadi samo mentorji. Otroci 

so polni energije tekali in se igrali v gozdu ter si gradili 'bunkerje'. V tem času 

počitka je sledilo tudi ocenjevanje šotorjev, ki je potekalo tako, da je vsak dan 

dežurna skupina pregledala šotore ostalih skupin in jih ocenila. Rezultati 

ocenjevanja štorov so vidni na zgornji sliki - sonček pomeni pospravljeno, med 

tem ko vedno slabše vreme pomeni vedno boj ne pospravljeno. Z rezultati smo 

bili tako mentorji kot otroci zadovoljni. ☺ 
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Naša kuhinja 

Najljubši zvok, ki smo ga bili vsi veseli – še posebej otroci, ki so odvrgli vse iz 

rok, ko so ga zaslišali – je bil zvok zvonca, ki je naznanjal bodisi zajtrk, kosilo ali 

večerjo. Hrana je bila zmeraj odlična, za kar se zahvaljujemo kuharskemu 

osebju!  

Hvala tudi Aniti in Tončku, ki sta bila vsestranska in sta pomagala tako v kuhinji, 

kot mentorjem in otrokom. Bila sta na razpolago štiriindvajset ur na dan in za en 

teden prevzela številne vloge, kot je vloga staršev, zdravnika, vodnika, učitelja, 

mentorja, kuharja, varnostnika, svetovalca, čistilca, skrbnika, itn. 
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UDELEŽENCI TABORA  

št. ime priimek 

1 Ana Marija Bernard 

2 Vid Cimerman 

3 Žan  Fijavž 

4 Nikita Gomboši 

5 Jan Jerič 
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14 Matevž Marhold 

15 Nejc Marhold 

16 Gašper Mauko 
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18 Manja Izabela Mauko 

19 Nastja Ivana Mauko 

20 Matjaž Mauko 

21 Samo Mauko 

22 Tim Merčnik 

23 Lučka Novak 

24 Ilija Novak 

25 Nea Orgolič 

26 Bine  Petek 

27 Zala Petek 

28 Brina Ploj 

29 Nal Rozmarič 

30 Tjan Rozmarič 

31 Andraž Stariha 

32 Ana Strah 
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35 Gašper Štrakl 
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39 Zarja Zupančič Raus 
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STROKOVNI KADER 

 

POMOČ PRI POSTAVLJANU IN PODIRANJU TABORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

1 Benjamin Bokan 9 Tjaša Mlinarič 

2 Denis Fras 10 Davorin Rojko 

3 Barbara Kurbus 11 Slavica Poznič 

4 Monika Kurbus 12 Angela Sterniša 

5 Rado Marhold 13 Uroš Švagan 

6 Borut Mauko 14 Matevž Zih 

7 Tonček Mlinarič 15 Ines Wolf 

8 Anita Mlinarič    

      

      

      

      

 POSTAVLJANJE   PODIRANJE  

1 Uroš Švagan  Štefan Mesarič 

2 Dani Prajndl  Jože  Rozmarič 

3 Denis Katan  Franci Ledinšek 

4 Matevž Zih  Uroš Švagan 

5 Benjamin Bokan    
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NAŠI DONATORJI 

Vodstvo tabora se zahvaljuje vsem donatorjem, ki so finančno in materialno 

pripomogli k izvedbi tabora v Čezsoči. Z vašo pomočjo ste omogočili nepozabno 

preživetje počitniških dni mnogim mladim. Zahvala gre tudi vsem dobrovoljcem, 

ki pomagajo pri postavljanju in pospravljanju tabora. 

 

• OBČINA Gornja Radgona 

• OZ RK Gornja Radgona 

• OŠ Gornja Radgona 

• ŽUPAN Občine Gornja Radgona 

• ARCONT, d.d. 

• DANICA HOJS, notarka 

• JANJA KAPUN s.p., zlatarstvo 

• RADGONSKE GORICE, d.o.o. 

• RATIGOJ, d.o.o. 

• UNIGO, d.o.o. 

• VAR, d.o.o. 

• LESNO GOZDARSKA ZBORNICA Apače, z.o.o. 

• ELRAD INTERNATIONAL, d.o.o. 

• SUN gornja Radgona, 

• RAJBI INŠTALACIJE, d.o.o. 

• ANA GOLOB, s.p. 

• MIRKO VRBANČIČ, s.p. 

• FINDAL Mele, d.o.o. 

• RADENSKA, d.d. 

 


