POROČILO S TABORA MLADIH PLANINCEV
DOVJE 2013
IZVAJALEC: Mladinski odsek PD Ţalec
UDELEŽENCI: 53 + 17 (+10)
DATUM: 27.julij – 3.avgust 2013
KRAJ: prostor nekdanje karavle nad vasjo Dovje
Izmene tabora PD Ţalec se je udeleţilo 53 udeleţencev (50 otrok in 3 spremljevalci mlajših) iz
Ţalca, Petrovč, Galicije in okolice, pa tudi iz malce bolj oddaljenih koncev Slovenije (Celje,
Prebold, Gomilsko, Šempeter, Postojna, Ljubljana...).
Vodstvo tabora je sestavljalo 8 vodnikov PZS, en pripravnik za vodnika PZS, dva markacista PZS,
kuharica s pomočnikom, dve učiteljici, zdravnica, pomočnica za delo z otroki in en ekonom/voznik
(tudi markacist PZS). Dodatno je bilo delno prisotno še 9 vodnikov PZS in en voznik. Za prevoze v
taboru smo imeli dva kombija.
Izvedli smo 12 planinskih izletov (Martuljški slapovi 2x, Slemenova špica 2x, Tromeja 2x, Mala
Mojstrovka, Dovška Baba, dolina Krnice, dolina Vrat, Planica in dolina Tamar in seveda Triglav).
Poleg tega smo se dvakrat udeleţili iskanja zakladov na poti do Peričnika v izvedbi delavcev
Planinskega muzeja v Mojstrani. Kopali smo se v bazenu na Jesenicah, na tabornem prostoru so se
odvijala športna tekmovanja. Udeleţenci so pisali prispevke za glasilo »Rukzak«, ustvarjali različne
izdelke iz naravnih materialov in se igrali igre z ţogo in tudi tiste brez nje. Ob večerih smo imeli
taborni ogenj in zanimive dogodke ob njem.
Deţ nam je med taborom prizanesel, zato pa nam je bilo letos toliko bolj naklonjeno sonce, naš
teden v taboru je bil eden najtoplejših v letu.
Izvršili smo vse zastavljene cilje in naloge in tako uspešno zaključili tabor.
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Realizacija dela – tabor Dovje 2013

Sobota, 27. 7. 2013:
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, priprava 1. skupine na izlet, predavanje o
orientaciji, taborni ogenj - spoznavni večer in predstavitev šotorov

Nedelja, 28. 7. 2013:
1. skupina: Vršič – Hanzova pot – Mala Mojstrovka – Vršič
2. skupina: tabor – Dovška Baba – tabor
3. skupina: Rateče – Tromeja – Rateče
4. skupina: Gozd Martuljek – spodnji Martuljški slap – Ingotova koča – Gozd Martuljek
Popoldan: igranje nogometa, ogled plezališča in morebitnega prostora za kopanje
Zvečer: taborni ogenj

Ponedeljek, 29. 7. 2013:
Jutranja telovadba, plezanje, izdelava plakatov, čiščenje tabora. Popoldanska nevihta in
večerni deţ sta preprečil taborni ogenj.

Torek, 30. 7. 2013:
1. skupina: Kot – Staničev dom – Kredarica – Triglav – Planika
2. skupina: Rateče – Tromeja – Rateče
3. skupina: Vršič – Slemenova špica – Tamar - Planica
4. skupina: Planica – Tamar – Planica – ogled skakalnic
Popoldan: športne igre
Zvečer: taborni ogenj – taborni kviz

Sreda, 31.7. 2013:
1. skupina: Planika – Krma
2. ostale tri skupine delavnice – zakladi na poti do Peričnika (v organizaciji Planinskega
muzeja Mojstrana)
- dopoldan 4. skupina in pol 3. skupine
- popoldan pol 3. skupine in 2. skupina
Medtem v taboru: igranje odbojke (tekma vodstvo : udeleţenci), priprava za krst
udeleţencev
Zvečer: taborni ogenj – krst novih udeleţencev tabora
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Četrtek, 1. 8. 2013:
Dopoldan: kopanje v bazenu v Jesenicah
Popoldan: piknik, nogomet (fantje : punce), likovne dejavnosti
Zvečer: taborni ogenj

Petek, 2. 8. 2013:
1. skupina: Gozd Martuljek – spodnji Martuljški slap – Ingotova koča – zgornji Martuljški slap
– Gozd Martuljek
2. skupina: Vršič – Slemenova špica – Vršič
3. skupina: 3. serpentina vršiške ceste – koča v Krnici – Jasna
4. skupina: Aljaţev dom v Vratih – pod severno Triglavsko steno in nazaj
Popoldan: likovne dejavnosti, priprave na planinske poroke, peka palačink
Zvečer: taborni ogenj – planinske poroke

Sobota, 3.8.2013:
Pospravljanje, odhod, prevoz domov

Matjaţ Ţohar
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