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POROČILO S TABORA MLADIH PLANINCEV 

DOVJE 2022 

 

IZVAJALEC: Mladinski odsek PD Žalec 

UDELEŽENCI: 81 + 29 

DATUM: 30. julij – 6. avgust 2022 

KRAJ: taborni prostor nad Dovjem – prostor nekdanje karavle JLA 

 

Izmene tabora PD Žalec, PD Galicija in PD Prebold se je udeležilo 81 mladih planincev iz Žalca, 

Petrovč, Galicije, Prebolda ter okolice, a tudi iz malce bolj oddaljenih koncev Slovenije (Celje, 

Dragomelj, Medvode, Soteska pri Kamniku, Velenje, Šentjur in Nova Gorica). Imeli smo tudi 

udeleženca iz Avstrije. 

Vodstvo tabora je sestavljalo 14 vodnikov PZS, en vodnik pripravnik PZS, markacist PZS, kuharica, 

2 pomočnici v kuhinji, 7 animatorjev -  pomočnikov za delo z otroki in 3 zdravnice. 

Za prevoze v taboru smo imeli dva kombija. 

Štiri dneve smo namenili pohodom. Otroke smo po starosti in sposobnosti razdelili v pet skupin, ki 

so opravile izlete na različne cilje v okolici. Povzpeli smo se na Triglav, Dovško Babo, Tromejo, 

Slemenovo špico, obiskali smo Slovenski planinski muzej in kip Jakoba Aljaža, slapova Peričnik in 

spodnji Martuljški slap, bili smo pri Bivaku pod Špikom, na Ingotovi koči, v Mlačci, pri jezeru Kreda. 

Povzpeli smo se na Grančišče po obeh feratah, pa še s severozahodne strani. Manjkal tudi ni ogled 

skakalnic v Planici in doline Tamar. 

Kopali smo se v bazenu v Radovljici, imeli smo tekmo dežurnih ekip v orientaciji, nogometno tekmo 

med vodstvom in udeleženci tabora, na tabornem prostoru so se odvijala športna tekmovanja. 

Udeleženci so pisali prispevke za glasilo »Rukzak«, ustvarjali različne izdelke iz naravnih materialov, 

igrali badminton, odbojko in nogomet in se zabavali še z drugimi igrami. 

Ob večerih zaradi velike požarne ogroženosti nismo imeli tabornega ognja, zato pa zanimive dogodke 

(spoznavni večer, planinski krst, planinska poroka…). 

Eno noč nam je nagajal močan dež, zato smo naslednje dni s pokrivanjem s folijo rešili problematične 

točke na šotorih. 

Izvršili smo vse zastavljene cilje in načrtovane naloge ter uspešno zaključili tabor. 
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Realizacija dela – tabor Dovje 2022 
 

sobota, 30. julija 2022: 

Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, postavitev pravil 

1. skupina: Ferata Mojstrana/ Grančišče (modra smer) 

ostale skupine: tabor – spomenik Jakobu Aljažu – tabor 

Zvečer: predstavitev/spoznavni večer -  po dežurnih ekipah 
 

nedelja, 31. julija 2022: 

1. skupina: Vršič – Prisankovo prednje okno – Vršič 

2. skupina: tabor – Dovška Baba – tabor 

3. skupina: tabor – Dovška Baba – tabor 

4. skupina: tabor – Grančišče – Mojstrana – Mlačca – tabor 

5. skupina: Mlačca – jezero Kreda 

Popoldan: delo po dežurnih ekipah - izdelava zastav po šotorih 

Zvečer: predstavitev po šotorih (zastava, ime in kratek nastop) 
 

ponedeljek, 1. avgusta 2022: 

Dopoldan: športne igre in priprava na orientacijo po točkah (nogomet, prva pomoč, vozli, judo, paint ball) 

Popoldan:  orientacija. Streljanje z zračno puško 

Zvečer: podelitev nagrad za orientacijo 
 

torek, 2. avgusta 2022: 

1. skupina: Krma – Planika 

2. skupina: Gozd Martuljek – sp. Martuljški slap – Ingotova koča – bivak pod Špikom – in nazaj 

3. skupina: Gozd Martuljek – spodnji Martuljški slap – Ingotova koča – Gozd Martuljek 

4. skupina: ogled Planinskega muzeja v Mojstrani in Pot Triglavske Bistrice 

5. skupina: slap Peričnik in ogled Planinskega muzeja 

Popoldan: ustvarjalno delo (lovilci sanj iz naravnih materialov), peka palačinke 

Zvečer: iskanje zaklada 
 

sreda, 3. avgusta 2022: 

1. skupina: Planika – Triglav – Koča na Doliču – Luknja – Vrata 

2. skupina: ogled Planinskega muzeja v Mojstrani in Pot Triglavske Bistrice 

3. skupina: ogled Planinskega muzeja v Mojstrani in Pot Triglavske Bistrice 

4. skupina: Planica – ogled skakalnic – Tamar in nazaj 

5. skupina: Gozd Martuljek – spodnji Martuljški slap – Ingotova koča – Gozd Martuljek 

Popoldan: ustvarjalno risanje 

Zvečer: krst novih udeležencev 
 

četrtek, 4. avgusta 2022: 

Dopoldan do zgodnjega popoldneva: bazen Radovljica 

Popoldan: piknik, nogomet (vodstvo – udeleženci), skupinsko slikanje 

Zvečer: krst novih vodnikov in vodje tabora 
 

petek, 5. avgusta 2022: 

1. skupina: tabor – ferata Grančišče (rdeča smer) – Triglavska Bistrica pri Mojstrani - tabor 

2. skupina: Rateče – Tromeja - Rateče 

3. skupina: tabor – Grančišče – Mojstrana –  jezero Kreda - tabor 

4. skupina: Gozd Martuljek – spodnji Martuljški slap – Ingotova koča – Gozd Martuljek 

5. skupina:  Vršič – Slemenova špica - Vršič 

Popoldan: pisanje spisov 

Zvečer: planinske poroke, podelitev nagrad za ocenjevanje šotorov 
 

sobota, 6. avgusta 2022: 

Pospravljanje, odhod, prevoz domov 


