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NA KRATKO O TABORU

Tabor je bil organiziran v šotorih (velikih vojaških in nekaj manjših) na tabornem prostoru bivše karavle nad 
Dovjem od 25.07. do 01.08.2009.
 
Udeležilo se ga je 39 planincev vseh starosti iz Žalca, Petrovč, Prebolda in okolice, pa tudi iz malce bolj 
oddaljenih koncev Slovenije (Postojna, Maribor, Celje, ...).

V vodstvu tabora je bilo devet vodnikov PZS (med njimi ena dipl. medicinska sestra), ena mentorica PS, en 
vaditelj orientacije, dva pripravnika za vodnika PZS, tri pedagoške delavke, kuharica z dvema pomočnikoma 
in še dodaten pomočnik za delo z otroki. 

Za prevoze v taboru smo uporabljali dva kombija. 

Izvedli smo 16 planinskih izletov (od tega enega dvodnevnega), kopali smo se v bazenu v Radovljici, izpel-
jali smo tekmo v orientaciji in pripravili piknik. Udeleženci so pisali prispevke za »Rukzak«, risali, izde-
lovali različne izdelke iz naravnih materialov in se igrali igre z žogo in tudi tiste brez nje. Med tednom so 
potekale tudi igre dežurnih ekip in ocenjevanje šotorov.  

Jaz sem šefe, zato lahko tu ležim in delam kar hočem :) Eci
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KAJ VSE SMO POČELI NA TABORU

sobota, 25.07.2009:
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, spoznavni večer

nedelja, 26.07.2009:
1. skupina: Vršič – Hanzova zavarovana pot – Mala Mojstrovka – Vršič  
2. skupina:  Gozd Martuljek – spodnji Martuljški slap – zgornji Martuljški slap – in nazaj
3. skupina:  tabor – Dovška Baba – tabor
4. skupina: Gozd Martuljek – spodnji Martuljški slap in nazaj

ponedeljek, 27.07.2009:
1. skupina: Vrata – čez Prag – Kredarica – Triglav – Planika 
2. skupina: Tabor Dovje – Planina Dovška Rožca – Dovška Baba – Hruški vrh – sedlo Rožca – Dom pod Golico 
– Planina pod Golico
3. skupina: Rateče – Tromeja – Rateče
4. skupina: Dom pod Tromejo – Tromeja in nazaj

torek, 28.07.2009:
1. skupina: Planika – Krma 
2. skupina: Rateče – Dom pod Tromejo – Rateče 
3. skupina: Mojstrana – slap Peričnik in nazaj
4. skupina: slap Peričnik

sreda, 29.07.2009:
Kopanje v bazenu v Radovljici 

četrtek, 30.07.2009:
1. skupina: tabor – Dovška Baba – tabor 
2. skupina:  Dovje – Mojstrana – Grančišče – Mlačca – Pri Rosu – Dovje
3. skupina: Vršič – Slemenova špica – Vršič
4. skupina: Don v Tamarju – izvir Nadiže – Planica

petek, 31.07.2009:
Orientacija, piknik, športne igre

sobota, 01.08.2009:
Pospravljanje, odhod, prevoz domov
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ŠOTORI SE PREDSTAVIJO:

VESELI NAHRBTNIKI

TRIGLAV

Pot na Triglav je bila zelo zanimiva. Vzpenjali smo 
se po skalah in potkah, polnih kamenja, hodili 
smo pa tudi po zavarovanih poteh, kjer smo se 
zaradi varnosti vpenjali. Skozi celotno pot do 
Triglava smo imeli krajše postanke, da smo se 
malce spočili in kaj popili. Daljši postanek  smo 
imeli na Kredarici, kjer smo tudi malicali in za 
nekaj minut zadremali. Po eni uri počitka smo 
odšli proti našemu cilju. Najprej smo se povzpeli 
na Mali Triglav, nato pa še na vrh Triglava. Na 
vrhu smo se srečni in ponosni slikali in se veselili. 
Jaz sem bila tudi krščena, saj sem bila na Triglavu 
prvič. Zelo sem vesela, da sem se povzpela na 
Triglav, saj je bilo čudovito. Zdaj sem prava 
Slovenka. 

Zala Kotnik

O TABORU

Letos sem na taboru že četrtič. Tabora se vsako leto 
udeležujem, ker se zabavamo, hodimo na različne in 
zanimive ture, spoznavamo nove ljudi, imamo prijazne 
vodnike. Vedno se dogaja kaj zanimivega, npr. igramo 
lahko nogomet, odbojko, obmetavamo se z vodnimi 
balončki, delamo si zapestnice, učimo se kaligrafije, 
tudi počivamo. V planinskem taboru preživimo en 
teden zelo preprosto, kar pa je zelo pozitivno, da se 
odpočijemo od računalnikov, televizorjev in drugih 
aparatov. V taboru spimo v šotorih, v spalkah. Vsak 
dan nam Bernarda pripravi zelo okusne obroke. 
Jemo dobro in raznoliko hrano. Seveda nimamo 
pomivalnega stroja, zato morajo dežurne skupine 
očistiti vso posodo. Tabor priporočam vsem!

Zala Kotnik
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KRIŽANKA

1. Kateri je najvišji slovenski vrh?
2. Kakšen je pravilni izraz za »rukzak«?
3. Kaj moramo imeti seboj v gorah (nujno)?
4. Osnovni del plezalne opreme
5. Kdo spremlja otoke pri pohodih?
6. Katera roža je zaščitena?
7. Katero žival imamo letos v taboru?

5. 3.
7.

1.

4.

6.
2.

Maruša Meklav

LEPI TRENUTKI V TABORU

Ko smo v soboto prispeli v tabor, 
nas je prejšnja skupina pozdravila 
s svojo himno. Nekaj časa so nas 
pustili čakati zunaj. V šotorih 
smo najprej postavili spalke, nato 
smo se spoznavali. Naslednji 
dan smo že šli na pohode, vsaka 
skupina posebej. Zvečer nas je 
čakal tabori ogenj. Prvi večer smo 
le stežka zaspali. V ponedeljek je 
odšla prva skupina na Triglav za 
dva dni! »Užaloščeni ostali« smo 
hodili na izlete, kjer so nas do 
konca utrudili. V sredo smo se šli 
kopat. Včeraj je bil krst, kjer smo 
krstili tudi dva vodnika. Mislim, 
da sta se smilila vsem. Danes je 
bila orientacija in piknik, jutri 
gremo domov. Škoda! Pravo 
sr….!!!

Maruša Meklav
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KRIŽANKA

1. Kateri vrh je v grbu PZS?
2. Kako se imenuje najvišji SLO vrh?
3. En pohodnik več…
4. Zavarovana roža, začne se z L
5. Kam damo vse potrebne stvari za na pohod?
6. S čim se zavarujemo pred kamenjem (če pada) v visokogorju?

GESLO

1.
2.
3.

4.
5.

6.

GESLO: _________
Opiši, kaj je to?
_______________________________________________________________________________________
___________________________________.

Zala Kotnik

VESELI TEKAČI

PLANINSKI TABOR 2009 

V tabor nad Dovjem smo prišli v soboto. Vsak dan smo delali izlete v hribe po skupinah. Zvečer smo se zabavali 
ob tabornem ognju.Teden je prehitro minil. Bilo mi je zelo lepo. 

Tjaša Tacer
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TABOR DOVJE

V tabor smo prišli v soboto, 25.7.2009. Najprej smo se razdelili v skupine po šotorih, kasneje pa še po zmogljivostih 
za pohode. Zvečer smo se predstavili ob tabornem ognju. Naslednji dan smo odšli naprvi pohod. Moja skupina 
je odšla na Mojstrovko. Bilo je zelo zanimivo, saj smo plezali po skalah in »klinih«. V ponedeljek smo najbolj 
pripravljeni odšli na Triglav. Prvi daljši počitek je bil na Kredarici. Tam smo imeli malico. Čakal nas je še najtežji 
del- vzpon na vrh Triglava!  Z vrha smo sestopili na Planiko, tam prespali, naslednji dan pa smo se vrnili v tabor. 
Sreda je bila za vse  najbolj zanimiv dan, saj smo se odšli  kopat na bazen v Radovljici. To je bil dan za počitek.  V 
četrtek smo se povzpeli še na Dovško Bab. Izlet je bil zelo zanimiv, saj smo se odločili za svojo pot. V petek smo 
se spoprijeli še s tekmo iz orientacije pa je bilo tedna konec in smo se morali posloviti. V soboto smo samo še 
pospravili šotore, svojo prtljago in odšli domov. Vendar se naslednje leto spet srečamo, saj je vsako leto tabor bolj 
zanimiv! 

Janja Kumprej

ORIENTACIJA

Gor in dol hodimo, 
naloge vse rešimo, 
izvrstno se borimo, 

da na cilj prvi prihitimo. 

Zemljevid v rokah, 
da pot najdemo,

izgubiti se ne smemo,
če ne, pomoč pokličemo. 

Naloge so res težke, 
jih komaj razvozlamo, 

da pridemo med prvimi,
to res si vsi zadamo!

Zdaj pa nas konec čaka, 
zatorej pohitimo, 

da časa ne zgubimo
sekunda šteje vsaka!

Petra Žohar

VESELI TEKAČI

Veseli smo mi vedno,
četudi nam slabo je. 

V hribe radi hodimo, 
čeprav včasih hudo je!

Tekači, zmeraj za zabavo, 
orientacija nas čaka, 
tudi če se zgubimo, 
šteje točka vsaka. 

Naloge izpolnili  bomo,
tekli za naslednji dve,

pijačo tudi imamo 
in pripravljeni smo na vse. 

Petra Žohar
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PLANINSKI TABOR DOVJE 2009

V taboru se imam lepo. Rad se igram s prijatelji. In seveda rad hodim v hribe. V taboru smo vsako leto samo en 
teden. Jaz sem letos tu že šestič. Tudi  tokrat mi je bilo všeč in se bom vrnil še drugo leto. Zagotovo!

Domen Šip

PLANINSKI TABOR 

Na tabornem prostoru so nas pričakali planinci 
iz Gornje Radgone. Za pozdrav so nam zapeli 
pesem in skuhali enolončnico. Čas je bil za 
razdelitev v šotore. Vse smo odpakirali, ko nas 
je poklical zvonec za večerjo. Imeli smo nekaj 
prostega časa, potem pa so nas poklicali v 
jedilnico in nam povedali, kam smo razporejeni  
za izlete. Naslednji dan smo se odpravili na prvi 
izlet. Bili smo v štirih skupinah. Jaz sem bila v 
tretji skupini – odpravili smo se na Dovško Babo. 
Po izletu smo bili utrujeni in smo skoraj zaspali. 
Naslednji dan smo se povzpeli na Tromejo. Videli 
smo v Italijo in Avstrijo. Naslednji dan smo se 
odpravili na Peričnikov slap. Bila je sreda, ko smo 
se šli kopat, v četrtek pa spet na izlet. V petek smo 
imeli orientacijo. Kakšni pa bodo rezultati, bomo 
šele videli.

Petra Žohar

JURČKI

SUHI KANJONING

V četrtek smo se napotili na izlet na Dovško Babo. Vreme je bilo lepo in je kar klicalo po izletu v hribe. Ob pol 
sedmih me je prišel zbudit Črt, ki nas je poleg Sandija spremljal na izletu. Počasi sem vstal ter se odpravil na zajtrk. 
Nato je sledilo umivanje zob in pripravljanje nahrbtnika. Okoli pol desetih smo se odpravili na pot. Poti nismo 
poznali ravno najbolje, zato smo se držali navodil, ki smo jih prejeli v taboru. Pot nas je vodila čez pašnik in gozd 
in kmalu smo prispeli na cesto. Pot se nam je zdela prava, zato smo hitro napredovali.  Pri naslednjem razcepu smo 
se odločili za bolj avanturistično pot in se odpravili navzgor kar po strugi reke. Pot je postajala vedno bolj strma. 
Na koncu smo že skoraj plezali, a se je pot na srečo kmalu izravnala in spet smo bili na cesti. Po še dveh zgrešenih 
odcepih nam je le uspelo najti markirano pot, ki nas je pripeljala do planšarije malo pod vrhom Babe. Posedli 
smo  v senco in pojedli malico. Po malici je sledilo lenarjenje, najbolj zagnani smo se pognali še proti 15 minut 
oddaljenemu vrhu. Nato je sledil spust v tabor. Bilo je zelo vroče, zato smo se ohladili v bližnjem tolmunu. 
Izlet je večinoma potekal po brezpotju, zato je bil zelo zanimiv. 

Grega Birsa
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Bila je ena mravlja,
ki ni delala favla.

Špilala je nogomet,
oceno mela je za pet!
Zbijala je sto keglov

za kar ni rabla špeglov.
Huda mravlja je bila, 
bika dva pohrustala.

Za burek je vsakemu zapela,
vmes pa včasih omedlela!

NOGOMETNA

Filip Turk

LEGENDE POD TRIGLAVOM

V ponedeljek smo se ob štirih zjutraj s kombijema 
odpeljali proti Triglavu. Najprej smo prišli do Aljaževega 
doma, potem smo se odpravili proti Kredarici. S Kredarice 
smo se napotili proti Malemu Triglavu. Od tam smo se 
povzpeli na vrh Triglava. Bil sem presrečen, da sem stal 
ob Aljaževem stolpu! Z vrha smo sestopili, z njega pa na 
Planiko, kjer smo prespali noč. Naslednji dan smo odšli 
nazaj v tabor. 

Matija Kreča

TRIGLAV

Zdaj v Dovje smo prišli, 
zelo veseli smo mi vsi. 

V letnem taboru je lepo, 
tu v hribe hodimo.
Tud to naj se ve, 

da hrana res dobra je. 
Vsak dan naredimo plan,
kako bomo preživeli dan.
Tud¨ to se kul nam zdi, 
da tu do desetih se bedi.

Matija Kreča

DOVJE
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PLANIKE

PLANINCI

Mi planinci smo, 
v hribe radi hodimo. 

Ko sončni žarek nas zbudi, 
hitro oblečemo se vsi.

Bernarda nam obilni zajtrk pripravi, 
ker mi planinci smo ta pravi. 
V planine nas vodniki vodijo, 

 mi pa prav vsi pridno hodimo. 
Ko vrh dosežemo, ponosno zavriskamo: 

MI PLANINCI PRAVI SMO!

DAN POČITKA
V sredo smo se zbudili ob sedmih. Med 
bujenjem so nam povedali, da bomo imeli 
jutranjo telovadbo. Ko smo vsi prišli iz šotorov, 
smo nekaj časa tekli, nato pa se še malo 
razgibavali. Po telovadbi smo imeli zajtrk, ki 
ga je pripravila naša kuharica Bernarda. Po 
zajtrku smo si vsi napolnili nahrbtnike in se 
peš odpravili v dolino, kjer nas je že čakal 
avtobus. Z avtobusom smo se odpeljali do 
trgovine. Tam smo imeli pol ure časa, da smo 
si kupili želene stvari. Na bazenu smo si našli 
prostor v senci. Kopali smo se  do malice in po 
njej.  Okrog treh popoldne smo se poslovili 
od radovljiškega bazena in se odpravili nazaj v 
tabor, kjer nas je čakala večerja. Po večerji smo 
se zbrali  okrog  tabornega ognja. Tisto noč 
smo vsi sladko spali.

Letos smo imeli planinski tabor v Dovjem. Dovje ležijo nad 
Mojstrano. Iz tabora smo imeli prečudovit razgled na Triglav, ki 
je simbol Slovencev. V času Avstro-Ogrske je dovški župnik Jakob 
Aljaž kupil Triglav, na katerega je postavil stolp. Kupil ga je zato, 
da je preprečil Nemcem, da bi si ga prilastili. To bi bila velika 
izguba za slovenski narod. Njegov spomenik smo si tudi ogledali. 
Postavil so ga tako, da bo za vedno gledal proti Triglavu, ki ga je 
imel zato zelo rad.
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VRAGCI

V tabor smo prišli v soboto. Prvi dan smo si šli 
ogledatspomenik Jakoba Aljaža . V nedeljo se je tretja 
skupina povzpela na Dovško Babo. V ponedeljek smo 
se odpravili na Tromejo; v torek pa na slap Peričnik. V 
sredo smo se kopali v bazenu v Radovljici. Potem pa 
smo šli na Slemenovo špico -  to je bilo v četrtek. V 
petek je bila orientacija, potem pa še športne igre. Jutri 
gremo domov. 

Jan

DOGAJANJE V TABORU
V soboto smo prišli,
utaborili smo se vsi.

V nedeljo v hribe smo odšli
in se  zares zabavali.

Tudi pri ognju smo bili,
tam smo se krstili vsi. 

Danes pa je zadnji dan
pospravljali smo celi dan.

Lucija

TABOR DOVJE

V tabor smo prišli v soboto, 25.7.2009. Z avtobu-
som smo se pripeljali do tabora, kjer nas je čakala 
prejšnja skupina. Pozdravili smo se, nato pa so oni 
odšli domov. Razdelili smo se po šotorih, nato pa smo 
imeli prosto popoldne. Zvečer smo se predstavili pri 
tabornem ognju. Naslednji dan smo odšli na izlete. 
Enako je bilo v torek, ponedeljek in četrtek. V sredo 
smo odšli na kopanje v Radovljico. Danes dopoldne 
pa imeli orientacijo, jutri pa je odhod. Odšli bomo z 
veliko lepimi spomini in se naslednje leto spet vrnili.

Tina Krulec
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Na tabor smo prišli
z dobro voljo vsi.

Mi smo mladi planinci, 
ki bi se radi veselili 
in v planine hodili.

Zelo smo se zabavali
a zdaj pa kmalu morali bomo 

oditi
in tabor zapustiti. 

Žalostni bomo vsi, 
ker nam je tu luštno blo
in smo se zabavali zelo.

Tina Krulec

TABORNIŠKA IZLETA TRETJE SKUPINE

Nedelja, 26.7.2009
V nedeljo smo planinci iz tretje skupine odšli na Dovško Babo. Tura je bila 
kar dolga in precej naporna. Po dobrih treh urah smo prišli do koče, kjer 
smo imeli malico. Nato smo odšli na vrh. Tam smo dobili žig, potem smo 
šli po isti poti nazaj v tabor.

Ponedeljek, 27.7.2009 
V ponedeljek smo odšli na Tromejo (Slovenija, Avstrija, Italija). Pot ni 
bila naporna in smo hitro prišli na cilj. Na vrhu smo imeli malico, potem 
pa smo božali konje. Nazaj smo šli po isti poti. Pri koči pa nas je pobral 
kombi in nas odpeljal v tabor.

Tina Krulec

VRTIČKARJI

Ponedeljek. Ura je štiri zjutraj in Cene nas budi. Čas je za naš dvodnevni izlet na Triglav. V temi smo pozajtrkovali 
in sedli v kombi. Odpeljal nas je do Aljaževega doma v Vratih. Naša odprava je štela 19 članov. Najprej smo hodili 
po gozdni potki približno 30 minut, potem pa smo se oblekli v samovarovalne pasove. Strmo smo se vzpenjali, 
vmes počivali in ponekod tudi hodili zavarovani. Ko smo se vzpenjali proti Kredarici, so nas tu in tam pričakale 
zaplate snega in skal, ki jim ni bilo konca. Na Kredarici smo malicali, počivali in se pripravili za vzpon na Triglav. 
Po enournem počitku smo štartali. Na zelo strmih predelih nas je bilo strah, a so nas vodniki vzpodbujali in tako 
smo vsi prilezli na vrh. Seveda smo bili vsi, ki smo bili prvič na Triglavu, krščeni z vrvjo. Čakal nas je samo še spust 
do doma Planika. Tam nas je pričakala večerja in postelje. Mlajši smo se hitro odpravili spat, ker smo zjutraj zgodaj 
vstali. Ob sedmih zjutraj  smo se že začeli spuščati, že ob pol enajstih pa nas je pričakal kombi. Vsi izmučeni smo 
se vrnili v tabor. 

Špela
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PRVIČ VARNI

V nedeljo smo se najstarejši odpravili na Malo Mojstrovko. 
In to po zavarovani poti! Za nekatere je bil to prvi pohod po 
zavarovani poti z vpenjanjem. Že prejšnji dan smo se naučili 
obleči samovarovalne pasove. Po polurni hoji smo si oblekli 
pasove in se začeli vzpenjati. Sprva smo imeli malce težav, 
a so nam na pomoč priskočili vodniki. Na strmejših delih 
nas je bilo malo strah, vendar smo se pogumno vzpenjali 
naprej. Pot na vrh je hitro minila, saj  smo se zamotili s 
pripenjanjem. Na vrhu smo imeli malico, potem pa smo 
še malo poležavali. V dolino smo se vrnili po sprehajalni 
poti. Zadnji del poti smo se spustili po melišču in na Vršiču 
počakali na kombi. Ko smo se vrnili v tabor, nas je čakalo 
trdo zasluženo kosilo in počitek.

Špela

PLANINSKI TABOR DOVJE 2009

V planinskem taboru v Dovju sem se imel v redu. Najboljši je 
bil seveda zadnji dan, vendar je bil tabor ena bolj zanimivih 
stvari, ki sem jih doživel. Tretji dan je naša skupina odšla na 
Triglav. Startali smo pri Aljaževem domu v dolini Vrat, in 
sicer ob šestih zjutraj. Do Kredarice smo hodili dobrih šest 
ur. Tam smo počivali eno uro in šli dalje do vrha. Potem 
smo sestopili  na dom Planika, kjer smo prespali. Naslednji 
dan smo se čez Krmo vrnili nazaj v tabor.
V sredo smo šli na bazen v Radovljico. Bilo je lepo in imel 
sem se fajn.
Pa hrana tud ni bla slaba!!!

Tilen Selič

PLANINSKA

Mi gremo na planine
hoditi se učit,

da bomo hodl kakor Sandi, 
Grega al pa Meža.

Doma bomo pustil
radio, televizor in računalnik

in šli se hodit učit

 Jaka Holobar

Tabor je bil zelo lep in imeli smo se zelo lepo. Igrali 
smo nogomet in odbojko. V četrtek smo šli na bazen v 
Radovljico. Na bazenu smo se tunkali in igrali odbojko 
na mivki.
Pred kopanjem smo lahko šli še v trgovino.

Leon Kumprej
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TROMEJA
Zgodaj zjutraj smo se s kombijem odpeljali pod Tromejo. Nekaj časa smo hodili po gozdni poti, nato pa smo 
prišli do razcepa poti na zgornjo in spodnjo pot. Odločili smo se za spodnjo pot, a se je kasneje izkazalo, da gre za 
brezpotje. Tam je Jaka padel v koprive. Našli smo našli še eno gozdno pot. Na srečo je bila tam blizu koča. Po nekaj 
urah smo prišli nazaj do kombija in se odpeljali v tabor.

 Savin Kotnik

Vse poletje sem tako kot že prejšnja tri leta komaj čakala, da napoči dan, ko sem bom skupaj s svojo hčerko Klaro, 
z mojimi učenci, našo kuharico Bernardo, njenim Vladotom in prijateljico Manjo odpravila na planinski tabor. 
Letošnji taborni prostor je bil nepozaben. Vsako jutro sem se prebudila z nasmehom, saj sem vedela, da bom najprej 
lahko opazovala naše prekrasne gore. Z vsemi smo se odlično razumeli. Otroci so bili pridni, vodniki odlični, da 
o ostalih članih vodstva ne govorim. Dnevi so seveda prehitro tekli. Vesela bi bila, če bi jih lahko malo podaljšali. 
Zopet sem spoznala veliko novega, občudovala stvari, ki so bile nepozabne in se veselila naših skupnih večerov 
ob tabornem ognju. Zelo sem  ponosna na moje devetošolce Zalo, Janjo in Tilna, ki so osvojili vrh Triglava. Tudi 
najmlajši so že okusili slasti pravega skalovja, ko smo se počasi prebijali do slapa Peričnik in doživeli Martuljške 
slapove. 
Bilo je nepozabno in upam, da se bo lahko še kdaj ponovilo. 
Hvala Bernardi za njeno čudovito kuho (še danes se pozna na moji teži) in Vladotu za razkazovanje najbolj skritih 
kotičkov našega čudovitega gorskega sveta.
Seveda pa hvala vsem vodnikom, ki so varno vodili naše otroke po zelo zahtevnih gorskih poteh.

Janja Klančnik
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Mi planinci se borimo za to,
da papirčkov manj bi bilo.

Se v šotoru zabavamo
 in v gore hodimo.

Vzamemo malico in palice
in pravi postajamo planinci.

Gal Ancelj

Mi veseli smo planinci,
ki v gore hodimo.

Za Triglav smo še premajhni,
a zato smo šli na Babo

in na Babi meli smo se fajn,
zato bom še enkrat na Babo odšel.

Boštjan Gojznikar

V soboto smo se odpravili v tabor. Prvi dan smo se spoznali med sabo. Drugi dan smo se odpravili na turo. Zvečer 
smo imeli kres. Nekateri smo šli v šotor in se zabavali. V ponedeljek je šla prva skupina na Triglav. Ostali smo šli na 
druge ture. Tudi drugo jutro smo šli na ture. S Triglava se še niso vrnili. Ko pa smo prišli s ture, so nas že čakali v 
taboru. Naslednji dan smo se šli kopat. Ko smo se vrnili z bazena, smo imeli družabne športne igre. V četrtek smo 
spet šli na turo. Ko smo se vrnili, smo se zabavali z vodnimi baloni. Naslednji dan pa smo imeli še orientacijo.

Jernej Doler

Letos smo imeli že 26. planinski tabor, ki je bil že četrtič 
z mladimi planinci PD Prebold. Tabor se je odvijal v 
Dovjem nad Mojstrano, kjer smo že taborili leta 2000 
in 2001. 

Naše zastavljene cilje smo uresničil – planinske izlete 
smo izpeljali v nedeljo, ponedeljek, torek in četrtek, 
razdeljeni v štiri težavnostne skupin zaradi različnih 
starosti in zmogljivosti naših udeležencev – to je 
zahtevalo kar nekaj kombinatorike, vendar smo vse 
uspešno izpeljali. 

Dnevi, ki niso bili namenjeni planinarjenju, in 
popoldnevi po turah so bili izpolnjeni z različnimi 
aktivnostmi: orientacija, športno-družabne igre, 
ustvarjanje ogrlic in zapestnic, pisanje in risanje za naš 
»Rukzak«, skakanje po trampolinu, igranje badmintona, 
nogometa in odbojke, ocenjevali smo urejenost šotorov, 
učili smo se vozlov in se kopali na bazenu v Radovljici.

Letos je bilo nekaj manj udeležencev kot do sedaj (39) 
in 23 članov vodstva. Vodstvo si vsako leto prizadeva, 
da bi se naši udeleženci vračali v tabor in preživljali čas 
med hribi, v naravi in med prijatelji- tako starimi kot 
novimi!

Vsako jutro pogled na očaka!

ZAKLJUČNE MISLI

Nejc Balažič, vodja tabora
Mladinski odsek PD Žalec
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Takole se poslovimo in se naslednjega leta veselimo!

Zahvala vsem sponzorjem, ki so nam tudi v letošnjem letu s svojim prispevkom pomagali k uspešni izvedbi 
planinskega tabora, tokrat v Dovju. 

SEZNAM SPONZORJEV TABORA DOVJE 2009:

C- Ring Informatika d.o.o.
Pekarna Postojna d.o.o.

HRC informacijski inženiring d.o.o.
Gostilne – Hoteli Štorman

Pekarna Uduč, Uduč Cveto s.p.
Zagožen d.o.o.
Gorenjka Lesce
Pro-zir d.o.o.

Mesarstvo Cas, Ervin Cas s.p.
Mlekarna Celeia d.o.o

Pekarna Brglez, Roman Brglez s.p.
Mercator d.d. blagovnica Prebold

Mladinska knjiga Celje
Pekarna Petrnel
Papirnica Lan

Ribic Rajko s.p.
Mesarstvo Vrhovšek, Rado Vrhovšek s.p.

Dax d.o.o.
Mestna skupnost Žalec

Občina Prebold
NOVEM Car Interior Design d.o.o.

Eurel d.o.o.
Juteks d.d.

Contex Novi d.o.o.
Zavarovalnica Triglav d.d.

Janez Podpečan


