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Letošnjega planinskega tabora v organizaciji PD Gornja Radgona se je udeležilo 55 mladih 

planincev, starih od 6 do15 let. Pridružili so se nam tudi mladi planinci PD Lenart z njihovo 

mentorico. Za njih je skrbel 18 članski kader. Že ob pripravah na tabor smo si zadali plan dela 

po dnevih, ki smo ga s prilagoditvenimi dejavnostmi realizirali. Prilagajali smo ga dnevno 

glede na potek izvajanja določenih akcij in glede na vreme. Tabor ocenjujemo kot uspešen. 

Udeležilo se ga je veliko novincev, ki so bili voljni sodelovati. Nekaj otrok pa sodeluje na 

taboru že mnogo let. Posebej pa smo lahko zadovoljni, da smo ga zaključili brez nezgod.  

 

Na letošnji tabor smo se začeli pripravljati že ob koncu lanskega tabora. Če je bilo le možno, 

smo se udeleževali sej PO MO Savinjske. V zimskem času smo se dogovarjali glede kadra, v 

spomladanskem obdobju pa smo pripravili razpis tabora in začeli zbirati prijave. V mesecu 

juniju smo opravili sestanek strokovnega kadra in se dogovorili za opravljanje nalog do 

izvedbe tabora.  
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SOBOTA, 14. 7. 2012 

Zjutraj smo se zbrali za kinodvorano v Gornji Radgoni. Zaradi nesreče na avtocesti smo kar 

dolgo čakali na avtobus, kar pa ni pregnalo naše dobre volje. Brez večjih težav smo se 

pripeljali na taborni prostor in si po prijetnem pozdravu udeležencev PD Slivnica uredili 

ležišča. Ogledali smo si okolico in se željni dogodivščin odpravili spat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JEDLI SMO: 

-Kosilo: zeljna 

enolončnica. 

-Večerja: kruh, namazi, 

topli napitki. 
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NEDELJA, 15. 7. 2012 

Zaradi dežja smo ostali v taboru. Razdelili smo se v štiri skupine in poslušali predavanja iz 

planinske šole. Predavanja so bila o prvi pomoči, vozlih, nevarnosti v gorah in priprave na 

turo ter o Gorski reševalni zvezi Slovenije. Po predavanjih smo prosti čas preživeli v šotorih, 

kjer smo se igrali razne družabne igre, zvečer pa je vsaka skupina narisala svojega mentorja z 

zaprtimi očmi. Po ne preveč napornem dnevu smo prebrali pravljico in se odpravili spat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JEDLI SMO: 

Zajtrk: kruh, namazi, topli 

napitki. 

Kosilo: testenine s 

polivko. 

Večerja: šmorn, kompot. 
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PONEDELJEK, 16. 7. 2012 

Zbudile so nas dežne kapljice, ki so padale na šotorsko platno. Po zajtrku smo se zbrali v 

jedilnici, kjer smo pripravili planinski kviz, s katerim smo preverili znanje iz planinske šole. Po 

kosilu smo se razdelili v skupine in se odpravili na kratek pohod. Mlajša skupina se je 

odpravila na Golbovec, starejši pa na Bukovec. Kratkočasili smo se z nabiranjem materine 

dušice in opazovanjem gorske narave. Malicali smo na travniku in se vrnili v taborni prostor. 

Večer smo si popestrili s tabornim ognjem in po pravljici utrujeni zaspali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JEDLI SMO: 

Zajtrk: kruh, namazi, topli 

napitki. 

Malica: jabolka, slano 

pecivo. 

Kosilo: čufti, pire. 

Večerja: dobrote naših 

kuharic. 

Večerja: mlečni riž, čufti, 

kruh. 
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TOREK, 17. 7. 2012 

V torek smo se vsi skupaj odpravili do Repovega slapa. Tam smo si v majhnih skupinicah 

ogledali slap. Igrali smo se v potoku, se sladkali z lizikami in se po lepo preživetem 

dopoldnevu odpravili nazaj v taborni prostor, kjer nas je pričakalo kosilo. Po kosilu so si 

največji pripravili nahrbtnike in se odpravili na dvodnevno turo. Šli so do Korošice in tam 

prespali. Tisti, ki so ostali v taboru pa so se zabavali ob štafetnih igrah in urejali dnevnike. 

Proti večeru so nas obiskali gorski reševalci iz Kamnika in nam na kratko predstavili, kaj oni 

sploh počnejo. Na naše presenečenje je za konec na sosednjem travniku pristal še vojaški 

helikopter . 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JEDLI SMO: 

Zajtrk: koruzni žganci, 

mleko. 

Kosilo. juha, rižota, 

solate. 

Večerja: testenine z 

makom ali kečapom, 

kompot. 
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SREDA, 18. 7. 2012 

Tudi v sredo smo se razdelili v skupine. Najmlajši so se sprehodili do Sedmerih studencev, 

ostali pa so se odpravili do Korošice, kjer so se srečali z najstarejšimi, ki so osvojili vrh 

Ojstrice. Tam so v skupinah hodili plezat na bližnje plezališče. Po dopoldanskih aktivnostih in 

kosilu smo se vsi skupaj osvežili v potoku zraven tabora. Med tem, ko smo se mi zabavali, pa 

so se kuharice trudile z našo večerjo. Spekle so kar 170 palačink! Zvečer smo spet zakurili 

ogenj, zapeli par pesmi, prebrali pravljico in utrujeni zaspali. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JEDLI SMO: 

Zajtrk: mlečni riž, kruh, 

namazi. 

Malica: kruh, pašteta, 

zaseka, zelenjava, 

jabolko. 

Kosilo: fižolova juha, 

buhtli. 

Večerja: krompirjev 

golaž, palačinke. 

 



 
7 

 

ČETRTEK, 19. 7. 2012 

Po obilnem zajtrku smo se vsi skupaj odpravili na Veliko planino. Sprehajali smo se med 

kravami, ki so se pasle, pastirskimi hišicami in niti veter nam ni mogel odpihniti dobre volje. 

Otroci so občudovali pokrajino in sanjarili, kako bi bilo, če bi oni živeli v takih hišah in pasli 

krave. V koči smo pomalicali in se počasi odpravili nazaj. Spet smo se osvežili v potoku, 

pojedli kosilo, uredili dnevnike, se igrali družabne igre, nogomet in odbojko. Zvečer smo si 

spet popestrili z ognjem in po pravljici popadali v spalne vreče. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JEDLI SMO: 

Zajtrk: pečena jajca s 

kruhom. 

Malica: skutina pogača, 

breskve, lubenice. 

Kosilo: juha, dunajski 

zrezki, pohane bučke, 

dušeni riž, solate. 

Malica: lučke. 

Večerja: vse po naših 

željah. 
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PETEK, 20. 7. 2012 

Tudi v petek smo se na pohod odpravili v skupinah. Starejši so se odpravili na Veliki Rogatec, 

mlajši pa na sosednji vrh, Lepenatko. Hodili smo po lepih gozdnih poteh in počivali na širnih 

travnikih. Na vrhu smo občudovali razgled ter pozdravljali naše prijatelje na sosednjem vrhu. 

Mlajša skupina je na travniku odkrila sledove divjih svinj. Po turi smo se okopali ter uredili 

dnevnike. Po nepozabni piknik-večerji in po praznovanju rojstnega dneva s torto smo se 

zbrali ob tabornem ognju, zapeli vse pesmi, ki smo si jih izmislili skozi teden ter opravili pravi 

planinski krst. Krstili smo vse planince, ki so letos bili prvič na taboru in seveda nove 

mentorje. Ker krst ni bil prehud, smo se zabavali še dolgo v noč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JEDLI SMO: 

Zajtrk: kruh, namazi, topli 

napitki, čokolešnik. 

Malica: jogurt, lubenica, 

breskve. 

Kosilo: gobova juha, 

restani krompir, bučke. 

Večerja: torta, pečene 

hrenovke in klobase, 

makaronova solata, pizza 

kruhki. 
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SOBOTA, 21. 7. 2012 

Po malo daljšem počitku smo vstali, se najedli in pričeli s pospravljanjem. Pospravili smo vse 

spalne vreče, pobrali smeti po tleh in si med seboj pomagali iskati izgubljene stvari. Ko smo 

vse pospravili za sabo, smo pričakali skupino, ki je bila na vrsti za taborjenje in jih pozdravili z 

glasnim pozdravom. Tako se je končal naš tabor. Odpravili smo se na avtobus in se počasi 

odpeljali nazaj proti domu, v Gornjo Radgono. 

 

 

 

 

 

 

  

JEDLI SMO: 

Zajtrk: kruh, namazi, topli 

napitki. 

Malica: sendvič, jabolko, 

voda. 

Večerja: domače 

dobrote. 
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PRISEGA MLADIH PLANINCEV 

Danes jaz (ime in priimek) tukaj pred vsemi prisegam kot pravi mladi planinec. Ponosno 

izjavljam, da nisem pod vplivom kakšnega evrokrema in podobnih snovi. Prav tako nisem 

podkupljen s strani kuharice ali doktorja in podobnih v taboru. Pri polni zavesti izjavljam, da 

se bom držal vseh planinskih pravil, ki sem se jih naučil tukaj v taboru. Če ne, naj me Gela 

brcne, naj mi nobena krava ne da več mleka za mlečni riž in naj mi slednja miš v taboru 

pregrizne spodnje gate do nerazpoznavnosti. Zdaj goreče pričakujem, da mi jih naložite po 

riti, koliko je potrebno in me tako krstite v pravega mladega planinca. 
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DANI RAJH 

 

KOROŠICI 

 

Korošica dolina, 

tihi moj kraj, 

kjer spokojna milina, 

popelje me v raj. 

 

Pod Ojstrico se skriva, 

kjer kravji se zvonci glase, 

kjer tiho veselje prebiva, 

in sence pred soncem beže. 

 

Tukaj je meni, 

ljubi košček sveta, 

kdor zanj se ne zmeni, 

siromak je duše, srca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAVE NA VELIKI PLANINI 

 

Na Veliki planini se pasejo krave, 

velike, male, črnobele in rjave. 

Ene imajo ostre roge, 

druge pa posrane noge. 

 

Roge namesto vil imajo zato, 

da si za zimo spravijo seno. 

Če kdo hoče, pa za malo plačo, 

mu izpod repa dajo še špinačo. 

 

Zadaj spodaj pa imajo velik sod, 

ga zraven nosijo vsepovsod. 

V njem imajo čisto mleko, 

dobro, sveže, nič posneto. 

 

Ko se pasejo na planini, 

mi pijemo mleko v dolini. 

Ko mi spodaj zavriskamo juhuhu, 

krave zamukajo muuu, mleko je že tu. 
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KADER 

1. Mitja Ferenc zdravnik 

2. Marjan Golja vodnik 

3. Minka Gorenčič kuharica 

4. Rok Horvat mentor 

5. Matjaž Jakopič vodnik 

6. Elica Koroševič kuharica 

7. Marcel Kovačič mladinski voditelj 

8. Anita Mlinarič pedagoški vodja, vodnica 

9. Tjaša Mlinarič mentorica  

10. Tonček Mlinarič tehnični vodja, vodnik 

11.  Sonja Neger mentorica 

12. Sanja Peklar vodnica  

13. Vita Petek Regoršek mentorica 

14.  Dani Rajh kulturni animator 

15. Angela Sterniša pomočnica v kuhinji 

16. Uroš Švagan oskrba, taborni hišnik 

17.  Matevž Zih vodnik 

18.  Štefan Žalodec   pomoč v kuhinji, medicinski tehnik 
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UDELEŽENCI 

 

1.  Nik Antonič Zemljič 

2.  Lia Banfi 

3.  Thai Banfi 

4.  Brina Cotič 

5.  Marko Cotič 

6.  Anastasia Čeplak 

7.  Luka Čuk 

8.  Tine Čuk 

9 . Aljaž Divjak 

10. Domen Divjak 

11. Polona Ducman 

12. Nastja Felkar 

13. Nika Zala Fras 

14. Nikolaj Fras 

15. Urška Fras 

16. Lan Goričan 

17. Sani Katan 

18. Timotej Šuman 

19. Katarina Klemenčič 

20. Kristjan Klemenčič 

21. Tinkara Klemenčič 

22. Tjaša Kocbek 

23. Martina Kolbl 

24. Ana Kosmajer Marovič 

25. Kaja Krempl 

26. Dušan Kurbus 

27. Tadeja Kurbus 

28. Florian Tobias Leithner 

29. Stella Gloria Lorenčič Mulec 

30. Marcel Maier 

31. Hana Mlinarič 

32. Janez Mlinarič 

33. Neža Ožinger 

34. Timotej Pirš 

35. Timo Potočnik 

36. Neja Prša 

37. Nino Roškar 

38. Mark Roškarič 

39. Vid Roškarič 

40. Javor Sluga 

41. Jurij Sluga 

42. Jaka Spevan 

43. Matija Šinko 

44. Urša Živa Škof 

45. Tine Toplak 

46. Teo Vajs 

47. Nik Voglar 

48. Matic Vučak 

49. Nika Vučak 

50. Filip Vukovič 

51. Pia Vukovič 

52. Lana Zarič 

53. Vid Zarič 

54. David Perko 

55. Jaša Zupančič 
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DONATORJI 

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

izvedbi tabora PODVOLOVLJEK 2012. 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. 

ARCONT IP d.o.o. 

RADGONSKE GORICE d.d. 

OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA 

Bruno Vajzman 

UNIGO Nikolaj Regoršek d.o.o. 

PLASTIKA Škof Vladimir s.p. 

SUN GORNJA RADGONA d.o.o. 

OBČINA RADENCI 

ZLATARSTVO Janja Kapun s.p. 

BIROSERVIS Ana Golob s.p. 

ZLATKO ŠAJHAR s.p. 

PD LENART 
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Fotografije: Tonček Mlinarič, Tjaša Mlinarič, Katarina Klemenčič in Sanja Peklar 

 

Računalniško oblikovanje in besedilo: Tjaša Mlinarič 

 

Naklada: 50 kosov 

 

Leto izdaje: 2012 

Več fotografij s tabora mladih planincev PODVOLOVLJEK 2012 si lahko ogledate na naslovu: 

http://www.pdradgona.si 

 


