POROČILO S TABORA MLADIH PLANINCEV
DOVJE 2016
IZVAJALEC: Mladinski odsek PD Žalec v sodelovanju z MO PD Prebold in PD Galicija
UDELEŽENCI: 81 + 24 (+ 6)
DATUM: 23. – 30. julij 2016
KRAJ: taborni prostor nad Dovjem (lokacija bivše karavle JLA)
Izmene tabora PD Žalec, PD Galicija in PD Prebold se je udeležilo 81 mladih planincev iz Žalca,
Petrovč, Galicije, Prebolda in okolice, pa tudi iz malce bolj oddaljenih koncev Slovenije (Celje,
Gomilsko, Dragomelj, Preserje, Vodice).
Vodstvo tabora je sestavljalo 7 vodnikov PZS, kuharica s pomočnikom, ekonom/šofer, trije učitelji,
devet animatorjev - pomočnikov za delo z otroki, zdravnica in medicinska sestra. Dodatno je bilo
delno prisotno še 5 vodnikov PZS in vzgojiteljica. Za prevoze v taboru smo imeli dva kombija.
Izvedli smo 13 različnih planinskih izletov. V treh dneh, namenjenih izletom, smo se povzpeli na
Malo Mojstrovko, Tromejo, Dovško Babo, Tromejo, Grančišče, si ogledali Martuljške slapove,
Planico, Mlačco, slap Palenk in dolino Vrat. Nestanovitno vreme nam je žal preprečilo vzpon na
Triglav. Kopali smo se v bazenu na Jesenicah, imeli smo tekmo dežurnih ekip v orientaciji, na
tabornem prostoru so se odvijala športna tekmovanja. Obiskali so nas tudi policisti (naši vodniki
PZS), ki so nam predstavili oklepno vozilo in nas tudi malce popeljali z njim. Veseli smo bili tudi
obiska jamarjev, članov jamarske reševalne službe, ki so nam predstavili svoje delo in pokazali
vrvno tehniko. Udeleženci so pisali prispevke za glasilo »Rukzak«, ustvarjali različne izdelke iz
naravnih materialov, igrali odbojko in nogomet in se zabavali še z drugimi igrami (streljanje z
lokom, hoja s hoduljami, …). Kadar nam je dopuščalo vreme, smo ob večerih imeli taborni ogenj
in zanimive dogodke ob njem (predstavitev šotorov, planinski krst, planinska poroka…).
Letošnje leto nam je postreglo z mešanim vremenom, dež nas je zmočil večkrat, večinoma popoldan
(dvakrat kot močan naliv, da smo morali kopati dodatne jarke). Kljub temu smo z izjemo Triglava
izvršili zastavljene cilje in naloge po planu in tako uspešno zaključili tabor.
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Realizacija dela – tabor Dovje 2016
sobota, 23. julij 2016:
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, sprehod do spomenika Jakoba Aljaža, obisk
jamarjev, priprava na izlete.
Zvečer: Spoznavni večer v jedilnici – brez tabornega ognja
nedelja, 24. julij 2016:
1. skupina: Erjavčeva koča – Hanzova pot – Mala Mojstrovka – Erjavčeva koča
2. skupina: tabor – Dovška Baba – tabor
3. skupina: Rateče – Tromeja – Rateče
4. skupina: tabor – Grančišče – Mojstrana – Mlačca – jezerce Kreda - tabor
5. skupina: Mlačca – jezerce Kreda
Popoldan: zabavne igre, ustvarjalno delo, športne igre
Zvečer: taborni ogenj, predstavitev šotorov
ponedeljek, 25. julij 2016:
Obisk policije z oklepnim vozilom, streljanje z zračnim orožjem, športne igre, ustvarjalno
delo
torek, 26. julij 2016:
1. skupina: Mojstrana – ferata na Grančišče – jezerce Kreda
2. skupina: Gozd Martuljek – spodnji Martuljški slap – zgornji Martuljški slap in nazaj
3. in 4. skupina: tabor – Mojstrana . slap Peričnik – tabor
5. skupina: Planica – ogled skakalnic
Popoldan: športne igre – štafetne igre, ustvarjalno delo
Zvečer: taborni ogenj
sreda, 27. julij 2016:
1. skupina: tabor – Dovška Baba – tabor
2. in 3. skupina: tabor – Grančišče – Mojstrana – jezerce Kreda – Mlačca – tabor
4. skupina: Planica – ogled skakalnic
5. skupina: Aljažev dom v Vratih – do »Vponke« in slap Peričnik
Popoldan: športne igre, ustvarjalno delo
Zvečer: taborni ogenj, krst
četrtek, 28. julij 2016:
Dopoldan: orientacija
Popoldan: športne igre, ustvarjalno delo, peka palačink
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Zvečer: planinske poroke
petek, 29. julij 2016:
Dopoldan: kopanje v bazenu na Jesenicah
Popoldan: piknik, športne igre
Zvečer: taborni ogenj, zaključni večer
sobota, 30. julij 2016:
Pospravljanje, odhod, prevoz domov
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