
1Planinski tabor Bistra 2005 9. - 16. julij 2005

Planinsko društvo Gornja Radgona

NOVICE IZ PLANINSKEGA TABORA BISTRA,
KI JE TRAJAL V ČASU OD 9. 07. DO 16. 07. 2005

KOŠČEK POČITNIC SMO PREŽIVELI TUDI PO PLANINSKO

Planinsko društvo Gornja Radgona se trudi, da vsako leto omogoči otrokom 
taborjenje pod šotori in planinarjenje v naših lepih Slovenskih gorah. Tako smo 
se letos odpeljali v dolino Bistre - Koroška, z namenom, da aktivno preživimo 
teden dni počitnic v planinskem svetu. To nam je v celoti tudi uspelo, čeprav 
nas je malce namakal tudi dež. Pa smo deževne dni zapolnili z dejavnostmi, 
ki smo jih načrtovali že doma. Najpomembneje pa je, da smo odšli vstran 
od vsakdana, od TV, računalnika od asfalta in te moreče ceste, po kateri 
se valijo tovornjaki. Da so otroci doživeli mir in spokojnost te lepe narave.
Izvedli smo kvaliteten tabor, vsebinsko bogat, obiskali vrhove in živeli 
skupaj v pravi veseli planinski družbi. Naj nas vežejo lepi spomini.
Rada bi se zahvalila vsem mladim planincem za sodelovanje, aktivnost 
in prispevke, ki ste jih vložili v ta Bilten. Hvala celotnemu vodniškemu in 
tehničnemu kadru da ste si vzeli čas za naše otroke in pridno prevzemali 
delo in odgovornosti. Hvala pa tudi donatorjem, ki ste pomagali po 
svojih močeh, da smo tabor izvedli strokovno in dovolj kvalitetno.

predsednica PD
Verica Fartek

HIMNA BISTRA 2005

TAM V BISTRI NA KOROŠKEM
PLANINSKI TABOR ŽE STOJI.
ČE BOŠ PRIŠEL V TE KRAJE
LAHKO ŠKRAT TE ULOVI.

BERGMANDELJC SE IMENUJE,
V ROVIH  PECE ON ŽIVI.

ČE SE MU TI KAJ ZAMERIŠ
TI NAGAJA VSE NOČI.

DIXI POLKA

NAENKRAT SEM ZAVOHAL SMRAD,
BIL JE PRAV IZ MOJIH GAT.

KAJ TO ZADAJ SE GODI,
NOR PO ČREJVAH ŽE BRNI.

KREPKO STOPITI MOGEL BOM,
KER JE ZADAJ ROM-POM-POM.

KAJ BI JAZ NAREDIL ZDAJ,
DA NE BI RAZNESLO KAJ?

NA DIXIJA BOM ŠEL,
BOM ZMERAJ TAM VESEL.
NA ŠKOLKI BOM SEDEL ,

BOM SEDEL IN KLOBASE ŠTEL.

TAM NOTRI BOM OSTAL, 
DOKLER SE NEM POSRAL.

SAJ DIXI PRIJATELJ JE,
KI ZAMERE ZAME VZAME VSE.

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

Izdajatelj: PD Gornja Radgona
Spletna stran: www.pdradgona.si
Urednik: Verica Fartek
Tehnični urednik: Jernej Utroša
Naklada 100 izvodov
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Sem v šotoru številka 6, imenujemo pa se TRISTO KOSMATIH. 
Vstanemo ob 6.30, se preoblečemo v oblačilo in gremo na 
zajtrk. Ko se najemo si pripravimo nahrbtnike in gremo na 
turo. Ko pridemo nazaj imamo nekaj časa prosto. V prostem 
času lahko igramo odbojko ali nogomet. Po prostem času 
imamo večerjo, po večerji se gremo igrat. Ko se naigramo, si 
gremo umit zobe in spat. Na taboru mi je všeč. 

Žiga Horvat

Smo v Bistri. Spimo v šotorih na paletah, blazinah in v spalnih 
vrečah. Skoraj vsak dan smo hodili na ture, razen takrat ko 
je deževalo.Zbudimo se ob 7.00, ker imamo ob 8.00 zajtrk. 
Potem imamo različne dejavnosti do kosila. Po kosilu imamo 
včasih prosto do večera in potem gremo spat.  

Luka Lesjak

TABOR BISTRA

Oddahnimo si od mestnih dni.
Odpeljimo se tja, kjer narava je.

Veter naj zapiha,
naše misli lepo zaniha.

Skrbi naj odbežijo, 
ptice z mirnimi pesmimi priletijo.

Potok naj se v dolino izliva,
dež naj naše glave poliva.

Še lepše bi bilo,
če bi sončni žarki nas segreli,

da mi lepo bi se imeli.

Ko na tabor tema bo padla ,
vsaka glava v šotoru

drug drugemu bo sanje kradla.

                                                     Laura Pihlar

KRST
Po planinsko smo krstili tiste, ki so prvič na planinskem 
taboru.Krstili so tako, da so z zavozlano vrvjo  malo potepli 
po zadnjici. Najstnikom so poleg  tega , da so jih tepli,  dali 
še planinsko ime. Učiteljem, hišniku in kuharju so tudi dali 
planinsko ime, potegnili pa so tudi listek z vprašanji. Če so 
odgovor vedeli so dobili enkrat po zadnjici, če pa niso vedeli 
so dobili dvakrat. 

ZAKAJ JE ŽE JUTRO?
Na planinski tabor v Bistro smo prispeli v soboto ob 11.00. Že 
na prvem sestanku smo se dogovorili, da bo ob 22.00 tišina. 
Vendar zvečer nismo še mogli zatisniti oči, saj smo si morali 
povedati še veliko vicev in dogodivščin. Šele pozno zvečer 
smo zaspali. Zjutraj je bilo vse drugače, radi bi še spali in se 
greli v toplih spalnih vrečah. Iz spalnih vreč smo prilezli šele 
ob žvižgu za telovadbo.Na telovadbo smo skoraj vsi zamujali. 
Zvečer smo bili vsi utrujeni in zaspani, zato smo prej zaspali. 
Na taboru mi je bilo všeč, le blatne luže pred taborom ne, ker 
so umazale vsa oblačila do zadnjega.

Sonja Neger
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PLANINSKI DNEVNIK

SOBOTA, 09.07.
V soboto zjutraj smo se zbrali v Gornji Radgoni za kinodvorano, 
odkoder smo se odpeljali sem, na Koroško. Na avtobusu je bilo 
čutiti prijetno vzdušje, pa tudi nestrpnost.

Končno smo prispeli v Bistro. Bila sem malce presenečena, 
saj si tabora nisem predstavljala tako kot izgleda. Ko smo 
se namestili v šotore in se najedli, smo se odpravili na krajši 
pohod. Zvečer smo jedli mlečni riž iz » obrata družbene 
prehrane Milch reis Jaro« v kateri garantira kvaliteto Dani 
Rajh – Smeško. Zvečer smo sedeli ob tabornem ognju in se 
spoznavali. Okoli 22.00 pa smo utrujeni in zadovoljni legli v 
spalne vreče.

NEDELJA, 10.07. 
Naslednji dan smo se odpravili na Najevsko lipo, kjer smo videli 
lipo staro približno 700-let. Zvečer smo se ob tabornem ognju 
pričeli igrati igro Skriti prijatelj, ki smo se jo igrali do četrtka.

SREDA, 13.07.
Danes popoldan je potekalo tekmovanje v otrientaciji in za 
manjše otroke tekmovanje Lov za zakladom. Zvečer je bila 
modna revija.

ČETRTEK, 14.07.
Danes smo se razdelili v dve skupini in se odpravili na turi. 
Manjši so šli do koče na Grohatu, starejši pa smo šli na Travnik. 
Ko smo šli proti vrhu, smo hoteli veliko » pavzitrati«, vendar 
Radu to ni bilo čisto po volji. Pri koči pod vrhom smo imeli 
malico, nato pa smo nekateri jedli borovnice in opazovali 
pokrajino ter gore, ki so se videle. Na vrh so najprej mislili iti 
samo tisti, ki so to želeli. Vendar so se začeli nabirati črni oblaki 
in smo šli kar vsi. Na stolp nismo šli, ker se je bliskalo in grmelo. 
Nto smo se po drugi strani, vendar po isti poti, odpravili 
navzdol. Deset minut pred taborom se je močno ulil dež. 

Proti večeru smo obiskali soseda, se mu zahvalili za vse, on pa 
nam je še povedal nekaj o lovstvu pri njih. Nato smo šli nazaj v 
tabor, kjer so nam podelili nagrade za včerajšnje tekmovanje 
in priznanja za sodelovanje v taboru.Potem smo razkrili »skrite 
prijatelje« in nato z Borisom ob kitari peli pesmi dokler nismo 
morali spat.

PETEK, 15.07.
Po zajtrku smo si barvali majice in pisali ali risali prispevke za 
bilten. Ta čas so nekateri odšli na plezanje v steno. Nato smo 
imeli kosilo in po njem je še druga skupina odšla na plezanje. 
Nekateri pa smo ves dan poležavali in se pogovarjali.Po večerji 
smo imeli tekmovanje v odbojki. 

Katja Šiško

PONEDELJEK, 11.07. 
V ponedeljek smo se prebudili v deževno jutro, zato je naš izlet 
na Raduho odpadel. Namesto tega smo se odpravili v rudnik v 
Črno na Koroškem.. Tam smo spoznali delo rudarjev, rudnik pa 
danes ne obratuje več.

Sara Vidmar

TOREK, 12.07.
Torek je bil za nekatere starejše planince prav poseben dan, 
saj smo vstali ob 05.00 in se s kombijem odpeljali proti koči 
na Grohatu, do katere smo imeli še pol ure hoje. V koči smo 
napolnili želodce in že smo bili na poti na Veliko Raduho po 
zelo zahtevni poti, katero smo si sami izbrali. Ko smo si nadeli 
pasove in čelade smo še nekaj časa hodili po gozdni poti, 
nato pa smo prišli do stene. Na steni smo se seveda morali z 
vrvicami. Naenkrat je začel pihati močan, oster  veter. Postalo 
je tako mrzlo, da nisem več čutila rok. Komaj sem si odpenjala 
vponke, a na srečo mi je pomagal Rado. Vsi smo bili premraženi 
in komaj smo čakali, da prispemo na vrh. Na vrhu smo oblekli 
vsa oblačila, ki smo jih nosili v nahrbtnikih. Pot nazaj se je zdela 
veliko krajša, saj smo kot strele hitro prišli nazaj do kombija, v 
katerem smo, na poti nazaj proti taboru, nekateri tudi zaspali.

Patricija Horvat
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Je lepo, najboljše je , da lahko igramo odbojko. Šotorov 
je veliko. Na pohode hodimo vsak dan, s seboj nosimo 
nahrbtnike v katerih je vetrovka, hrana, pijača. Vzgojitelji so 
prijazni. Včasih sem dežuren – pomivam posodo, ocenjujem 
šotore, itd…

Žan Klaneček

Bilo je tak kak je bilo, Najbolje je bili, da smo igrali odbojko in 
hodili s hoduljami. Pa šli na DIXIJA (WC).

Bine Hofman

ŠKRAT BERGMANDELJC

Bergmandeljc je škrat. Je majhne postave in  ima dolgo sivo 
brado. Meri približno 37.5 cm. Oblečen je kot rudar, saj tudi živi 
v rudniku – v rovih Pece. Če mu rudarji ne dajo kaj od malice, 
postane jezen in jim nagaja. Zato pa, če pridete v okolico Pece, 
se ga pazite.Če imate s sabo malico, pa njemu nič ne pustite, 
vam bo gotovo nagajal. Če pa mu boste kaj odstopili od malice, 
bo tudi on prijazen do vas. Pa čimprej se srečajte z njim!

To vam je povedala v vaše dobro Bergmandeljeva prijateljica 

Urška Šantl (šotor št. 3)

ODA PLANINSKEMU TABORU – ŠOTORU ŠT.2

V naši Bistri je lepo,
tu se dobro hranimo.

Smeha polno, joka nič,
v škornjih skače fantič in deklič.

V spalkah pridno spimo vsi
Luka, Nina, Jan, in tudi, Niko ti ;

Nada pa nas kliče vkup,
da noge umili bi si vsaj - vsaj to.

Ko pa bomo šli domov
doma spoznal nas nihče več ne bo,

umazanci se bomo, prav vsi,
umivali doma – tri dni.

Tu bilo je prav mokro lepo,
drugo leto spet se vidimo!!

Jan, Nina, Luka, Niko
(Nada -  povezala misli in napisala )

Ime naše skupine je bilo Možje v črnem.
Vsak dan nam je nagajal dež.

Zelo radi smo špricali jutranjo telovadbo.
Najbolj zanimiv – največji zakon – pa je bil Dixi.

Radi smo hodili z hoduljami čez blato, igrali odbojko, 
tekmovali v orientaciji in skritem zakladu.  

Damir Ploj

KAJ MI JE BILO NA PLANINSKEM TABORU LEPO IN KAJ 
NE:

JAN:  Lepo mi je bilo, da smo na pašnikih videli krave, bika, 
ovce, koze, svinje in konje. Lepo pa mi ni bilo to, da na začetku 
tu nisem skoraj nobenega poznal.

NINA:  Da smo hodili na pohode in da smo dobro jedli. Slabo 
pa je bilo to, da so ocenjevalci za šotore  »švindlali«.

LUKA:  Všeč mi je bilo to, da smo se kartali ENKO in se metali po 
blazinah v šotoru. Ni pa mi bilo prijetno zjutraj telovaditi.

NIKO:  Najlepši so mi bili gorski potočki in sončno vreme. Ko 
pa je deževalo, nam je pri oknu malo teklo noter – to pa ni 
prijetno.

Bistra pravi kraj za tabor je
In še daleč od mesta je.
Skupaj tam se veselimo,
Tudi dolgo v noč ne zaspimo.
Raduho obiskali smo,
A nas je na vrhu skoraj odpihalo.

Katja Šiško
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Tukaj je v redu to, da imamo športne aktivnosti, da pojemo 
s Smeškom, da spimo v šotorih in da dobro jemo. Jutranja 
telovadba je malo prezgodnja, spali bi lahko malo dalj. Pohodi 
so v redu, vendar me malo bolijo noge. Vsak šotor ima svoje 
ime. Živimo v čisti naravi in se jo učimo spoštovati.

Matjaž Rožec

Na taboru je zelo lepo. Lahko igramo nogomet in odbojko. 
Smeško si je izmislil novo pesem - imenuje se Dixi polka. Šli 
smo v rudnik in na kmetijo. Pogrešam Minko.

Igor Dimec

IZ OTROŠKIH UST:

- Zakaj škrat Bergmandeljc podnevi ne pride k nam ?
-  Ker ga oči pečejo!

Tjan Veberič

- Kak se tota voda dol vogasne?!  (zapre pipa)
Žiga Holc

- Našel sem francko!!  ( vejo v oblili frače)
- Štefan se bo tudi šel orientijo?  (orientacijo) 

Luka Grah

- Rado: Matej, nesi klopi!
- Matej: Jaz ne morem, ker sem v komisiji!

Matej Lapi

- Jaz pa bi bil dežuren, pa me niso pustili!  ( po tem, ko so eni 
imeli kazensko dežurstvo)

Bernard Pregl

Letos je bilo tako kot je bilo. Igrali smo odbojko in sedeli na 
dixijih.

Oskar Dimec

Na taboru je bilo zelo lepo. V ponedeljek in torek smo imeli  
dež. Hodili smo tudi na pohode. V napoto mi je bilo blato, ker 
sem si umazal hlače.

Bernard Pregl

KRST
Po planinsko smo krstili tiste, ki so prvič na planinskem 
taboru.Krstili so tako, da so z zavozlano vrvjo  malo potepli 
po zadnjici. Najstnikom so poleg  tega , da so jih tepli,  dali 
še planinsko ime. Učiteljem, hišniku in kuharju so tudi dali 
planinsko ime, potegnili pa so tudi listek z vprašanji. Če so 
odgovor vedeli so dobili enkrat po zadnjici, če pa niso vedeli 
so dobili dvakrat. 
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SEZNAM OTROK 

1. Matjaž Jakopič, Lutverci, 22.06.1990
2. Nina Korošak, G. Radgona, 10.04.1998
3. Matej Kerndl, G. Radgona , 12.12.2005
4. Nikolaj Fras, Orehovski vrh, 19.08.1998
5. Miha Regoršek, G. Radgona, 12.08.1997
6. Aljaž Kocet, G. Radgona, 19.01.1997
7. Luka Lesjak, Negova, 29.10.1993
8. Niko Veingerl, Lomanoše, 28.08.1997
9. Jan Veingerl, Lomanoše, 30.03.1999
10. Saša Tropenauer, Apače, 20.06.1992
11. Žiga Holc, Ptujska cesta, 19.04.1999
12. Luka Grah, G. Radgona, 17.06.1998
13. Sara Vidmar, Radenci, 07.09.1992
14. Žan Klaneček, G. Radgona, 26.01.1994
15. Bine Hofman, Črešnjevci, 03.08.1994
16. Rok Horvat, Police, 29.04.1990
17. Matevž Zih, G. Radgona, 17.11.1990
18. Tadej Hofman, Črešnjevci, 12.10.1990
19. Damir Ploj, Ivanjski vrh, 24.02.1994
20. Patricija Horvat, Berkovci, 01.03.1992
21. Žiga Horvat, Berkovci, 18.12.1994
22. Mojca Rojko, Negova, 03.03.1993
23. Katja Šiško, Stavešinci, 03.05.1992
24. Blaž Šiško, Stavešinci, 01.02.1994
25. Julija Šiško, Stavešinci, 23.11.1995
26. Bernard Pregl, Radenci, 06.03.1995
27. Urška Šantl, Bolehnečici, 22.07.1996
28. Matej Lapi, Sv. Jurij ob Ščavnici, 08.04.1991
29. Tim Veberič, G. Radgona, 06.01.1999
30. Tjan Veberič, G. Radgona,  30.01.2000
31. Laura Pihler, Radenci, 
32. Igor Dimec, G. Radgona, 21.10.1996
33. Oskar Dimec, G. Radgona, 10.11.1994
34. Eva Balaško, G. Radgona, 23.04.1999
35. Sonja Neger, Terbegovci, 30.05.1994
36. Matjaž Rožec, Apače, 24.12.1993
37. Janez Mlinarič, Plitvički vrh

KADER – VODNIKI IN SPREMLJEVALCI

1. Tonček Mlinarič, vodnik A, B
2. Rado Marhold, vodnik A, B tehnični vodja
3. Verica Fartek, pedagoški vodja – kordinator
4. Elica Koroševič, vodnik A, B blagajna
5. Borut Mauko, vodnik A
6. Marko Fekonja, vodnik A
7. Marjan Kokol, vodnik A, B
8. Nikolaj Regoršek, pomočnik vodnikov
9. Nada Veingerl, vzgojiteljica – likovna delavnica
10. Marija Bezjak,  vzgojiteljica
11. Marija Klemenčič, vzgojiteljica
12. Štefan Žalodec, medicinska oskrba
13. Darinka Pučko, pomoč v kuhinji
14. Boris Pučko, ekonom nabava
15. Uroš Švagan, tehnična oskrba
16. Jurij Marhold, markacist
17. Dani Rajh – Smeško, glasbeni animator
18. Boris Fartek, fotograf, glasbena delavnica
19. Jaroslav Razboršek, kuhar 





DONATORJI:

ZLATKO ŠAJHAR
SUN – ZLATKO ERLIH

DANICA HOJS – notarka
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA

OBČINA GORNJA RADGONA – župan Anton Kampuš
RDEČI KRIŽ GORNJA RADGONA

ALOJZ CVETKO
OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI

VAR
ELTI

EPI SPEKTRUM
PEKARNA RŽ

MATJAŽ MAUKO – pridelava zelenjave 
EXTERFER

KRAJEVNA SKUPNOST GORNJA RADGONA


