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TABOR DOVJE 2016
Je že res, da je vsako leto pri organizaciji tabora kaj novega. A je bilo letos »za sapo lovit«.
Prejšnja leta so prijave kapljale počasi. Polno je bilo po treh mesecih. Ko pa smo letos po treh
tednih pokukali, kdo je prvi prijavil udeležbo, nas je zadelo! Bili smo že »prebukirani«. Prijave
so pokazale številko 69, računali pa smo na končnih 60 udeležencev. Ena tretjina je bila
prijavljena prvič, blizu spodnje starostne meje.
Kaj pa zdaj? Potreben bo drugi avtobus, tretji kombi, bo kuhinja zdržala, več bomo rabili
vodnikov in mentorjev. A to bi šlo. Bomo vsebinsko lahko uresničili zastavljeno? Še bolj pa je
pomembno, ali se bodo prijavljeni počutili dobro v takšni gneči. Predvsem to nas je skrbelo.

RUKZAK 2016

Na novo smo zavihali rokave. Od prijavljenih nihče ne sme ostati doma. V taboru je prostora za
80 otrok. Kuharica je rekla »ja«. Novi mentorji tudi. Program smo prilagodili večji skupini.
Dvome po smo odgovorni pregnali z več »korajže«. Pa je šlo.
Pomagalo je tudi Dovje. Izjemen prostor. Celodnevna gorska kulisa. Bližnja okolica je
planinsko tako raznolika, da tudi po dveh izmenah ne bi bilo potrebno ponavljati doživetij. Že
peš iz tabora se je dalo storiti marsikaj. Navzdol iz tabora smo šli pozdravit mojstra Aljaža,
navzgor pa Kepo. Kombija pa sta pomagala do skrivnostne soteske, zasanjanega kopalnega
jezerca, korajžit se na ferato, štet stopnice na vrh planiške letalnice, pod vznožja Mojstrovke,
Slemena, Peči, pod slap Savico, do bazena in sladoleda, do zgornjega Martuljškega slapa Pod
Srcem….
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Tudi v taboru je zmanjkovalo prostega časa. V ustvarjalnih delavnicah se je na veliko barvalo,
oblikovalo, pelo, nastajali so programi, ki so se odvijali zvečer ob tabornem ognju. Na koncu
dneva pa je v šotorih sledila le še pravljica za lahko noč.
Športniki so tudi »odšvicali« svoje. Ne vem, ali so »nogometašice« tudi letos premagale
nogometaše. Športni mnogoboj dežurnih ekip je bil nenavaden. Le kako gredo skupaj
lokostrelstvo in hodulje pa odbojka, pri kateri moraš žogo spraviti čez mrežo z vrečo? A je šlo in
še zabavno je bilo!
Tudi letos so popestrili dogajanje naši
prijatelji iz policije. Za vse udeležence je šlo
s čisto pravim oklepnikom strmo gor in dol,
pa tudi tam, kjer planinci peš težko
zmoremo. Tam, kjer ne zmoremo brez
pomagal, pa so nam pokazali jamarski
reševalci, kako gre ob pomoči vrvne tehnike.
Zraven smo izvedeli še veliko o slovenskem
jamarstvu. Hvala jamarjem tudi za posojeni
kombi, policistom pa za adrenalinske užitke.

Pa smo pri pohvalah. Najprej in zasluženo moramo pohvaliti vse naše udeležence. Za vzorno
obnašanje na planinskih poteh v vseh petih skupinah. Za odnos, ki so ga imeli starejši udeleženci
do mlajših. Za zanimive dogodivščine čez dan, ob tabornem ognju in za lahko noč brez
problemov. In za dolgo in prisrčno poslavljanje pred odhodom domov.
Kaj pa »štab«? Začne se pri dirigentki s kuhalnico! Saj od tam gre energija v srce in glavo
»tamalim« in »tavelikim«. Hvala vsem za prazne krožnike po obroku. Pa ne prazne zato, ker jih
ne bi izdatno naložili. Prazne zato, ker smo jih »pomazali«! Za štedilnikom pod isto streho je
tudi »vrelo«. Od snovanja vseh dejavnosti naslednjega dne, na hribu, ob hribu, v taboru in ob
prijateljevanju, ko je uradni čas že potekel. Bodo obljube za naslednje leto obveljale? Smo se
tudi mi težko poslovili? Hvala vam za požrtvovalnost!
Dušan
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Ime in priimek

Izobrazba - strokovna
planinska usposobljenost

Zadolžitve v programu

Dušan Šip
Matjaž Žohar
Nika Artelj
Rok Balažič
Dajana Barbir
Saša Bregar
Ksenija Kavčič
Peter Kavčič
Alenka Kobal
Vera Kobal Komperšak
Maja Lendero
Marta Matko
Zlatko Matko
Matic Pečovnik
Klavdija Pfeifer
Janez Podpečan
Ana-Marija Rijavec
Urška Senič
Janez Slapšak
Aljoša Šip
Breda Šip
Anton Vasle
Karmen Zupanc
Petra Žohar

Vodnik PZS (A,B)
Vodnik PZS (A,B,D)

vodja tabora
tehnični vodja tabora
animator
izleti, delavnice z otroki
animator, prva pomoč
animator
zdravniška oskrba
izleti, športne igre
zdravniška oskrba
delo z otroki
animator
kuharica
pomoč v kuhinji
izleti, igre
animator
izleti
izleti, prva pomoč
animator
animator
športne igre
pedagoško delo
prevozi, nabava
pedagoško delo
animator

Polona Antloga
Lucija Bratina Pešec
Tina Kapitler
Vasja Kolšek
Sandi Križnik
Luka Žuža

Vodnik PZS (A)
Študentka medicine
Medicinska sestra
Vodnik PZS (A), športni pedagog
Dr. medicine
Učiteljica

Vodnik PZS (A,B)
Vodnik PZS (A,B)
Vodnik PZS (A)
Športni pedagog
Učiteljica
Učiteljic
delno prisotni
Vzgojiteljica
Vodnik PZS (A)
Vodnik PZS (A, B)
Vodnik PZS (A)
Vodnik PZS (A)
Vodnik PZS (A)
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delo z otroki
izleti
izleti
izleti
izleti
izleti
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NA KRATKO O TABORU
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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KAJ VSE SMO POČELI NA TABORU

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
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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
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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POROČILA O IZLETIH:
NEDELJA, 24. JULIJ 2016
Erjavčeva koča na Vršiču – Vratca – Mala Mojstrovka (po Hanzovi plezalni poti) – Vršič Erjavčeva koča
Večer pred turo so udeleženci pripravili
nahrbtnike. Zjutraj po zajtrku smo pregledali
opremljenost udeležencev in se nato z
dvema kombijema odpeljali do Vršiča. Tam
smo takoj po izkrcanju pričeli turo skozi
borovce do Vratc. Zaradi bolečin v kolenu
udeleženka Zala ni mogla nadaljevati poti,
zato smo jo s pomočnico Dajano Barbir
poslali na Vršič in obvestili voznika
kombija, da ju je prišel iskat. Mi smo
nadaljevali po poti do vstopa v Hanzovo
plezalno pot. Pred vstopom smo si najprej
nadeli
čelade
in
nato
namestili
samovarovalno opremo. Vodniki smo pri
vsakem udeležencu preverili pravilno in
varno namestitev vse opreme vključno s
čevlji. Pot navzgor po plezalni poti je
potekala brez problemov. Bili smo malo
počasnejši zaradi doslednega pripenjanja na
varovala.
Vodniki
smo
opozarjali
udeležence na nevarnost proženja kamenja
in na posamezna nevarna mesta. Vse je
potekalo brez zapletov. Na vrhu Male
Mojstrovke smo si sneli varovalno opremo,
pomalicali in se dobro odpočili. Pot navzdol
je bila zaradi drsenja po pesku naporna,
vendar je minila brez nezgod. Po sestopu na
prelaz Vršič smo takoj nadaljevali po
planinski poti do Erjavčeve koče, kjer smo
počakali prevoz v tabor.
Celoten pohod je potekal brez problemov. Na srečo smo imeli ves čas pohoda rahlo megličasto
oblačnost in ni bilo vroče. Hitrost gibanja je bila ustrezna, saj so bili udeleženci kondicijsko
odlično pripravljeni. Poskrbel sem za dovolj počitka in predvsem za dovolj uživanja tekočin.
Turo smo zaključili pri Erjavčevi koči ob 14. uri in se vrnili v tabor s kombijema ob 15. uri.
Janez
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tabor – Dovška Baba – tabor
Večer pred turo smo se z udeleženci pohoda pogovorili o naši poti in pripravi nahrbtnika. Kot
pred vsakim pohodom smo zjutraj pregledali opremljenost udeležencev in se peš odpravili iz
tabora po markirani poti skozi prijeten gozd, ki se konča na meliščih Bele peči. Po slikoviti
pokrajini smo po strmem vzponu prišli do Planine Rožca, kjer smo si privoščili zelo dolg počitek
in zasluženo malico (pašteta, kruh in jabolka). Po potrebi pa se je dalo dobiti kaj tudi pri
oskrbniku koče. Pred odhodom v dolino smo v naše dnevnike opisali pot in jih požigosali. Pot
nazaj je minila prav tako brez problemov in z umirjenim tempom, saj se nam ni nikamor mudilo.
Na celotni poti gor in dol nismo imeli večjih zapletov.

Celoten pohod je potekal brez problemov v lepem in sončnem, na odprtem celo prevročem,
vremenu. Turo smo zaključili v taboru ob 14.15 uri.
Matic
Rateče – Tromeja - Rateče
Po pregledu opreme in pripravi malice smo se s kombijema in osebnim vozilom iz tabora
odpeljali do Rateč. V tej vasici smo tudi začeli naš vzpon proti Tromeji. V sončnem in toplem
vremenu je bilo že v uvodnih metrih dokaj strmega, a tehnično nezahtevnega vzpona opaziti
precejšnje razlike v fizični pripravljenosti udeležencev. Z nekaj krajšimi postanki smo ohranili
dobro vzdušje v celotni skupini, ki nas je spremljalo že od jutranjega zbora v taboru. Prvi del
vzpona smo v glavnem hodili po nekoliko daljši poti, po cesti, ki vodi proti vrhu. V drugem delu
pa smo krenili po strmi markirani stezi, ki se je v ključih vila proti vrhu. Gozd, ki nas je
obkrožal, je otrokom vidno dal energije, hiter korak pa so začeli prekinjati šele pogledi nazaj,
proti jugu, ki so ponujali čudovite razglede na Ponce, Višarje in Mangart. Vrh smo osvojili v
slabih dveh urah. Obiskovalcev je bilo veliko, razgledi pa so bili čudoviti tudi proti severu.
Slikanje pri točki Tromeje je bilo seveda obvezno, napisi v različnih jezikih pa so bili našim
mladim planincem iztočnica za mnoga vprašanja. Odrasli smo se še enkrat več prepričali, da je
otroško radovednost težko potešiti.
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Smo pa vsi skupaj potešili svojo lakoto. Čas in kraj sta bila primerna, teknilo je. Nikomur se ni
mudilo v dolino. Starejši smo lenobno nastavili kosti soncu, otroci so kipečo energijo usmerili v
raziskovanje okolice.

Šele veter in prihod temnih oblakov sta nas
opozorila, da se bo potrebno vrniti. Sestop
po nekoliko spremenjeni trasi je minil hitro
in brez težav. Bili smo dovolj urni, da smo
ušli dežnim kapljam. V Ratečah smo
počakali na prevoz in se nato vrnili v tabor.
Prvotno smo sicer načrtovali še obisk
Nordijskega centra Planica. Dež nam je to
preprečil, a slabe volje zaradi tega ni bilo.
Prijetnih doživetij s pohoda pač to ni
izbrisalo.
V tabor smo se vrnili ob 15.00. Čeprav je
bila skupina po fizični pripravi res precej
raznolika, ni bilo nobenih težav. Skupina je
delovala zelo homogeno in to kljub dejstvu,
da je bil to prvi izlet v taboru in da se vsi
udeleženci med seboj še niso dobro poznali.
Tudi pri tkanju novih poznanstev je bil tako
pohod na Tromejo zelo uspešen.
Peter
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tabor – Grančišče – Mojstrana – Mlačca – Jezero Kreda - tabor

Združeni 4. in starejši del 5. skupine skupaj s spremljevalci smo se odpravili peš kar iz tabora.
Pod kuhinjskim šotorom smo se spustili po poti do naselja Dovje, ga v celotni dolžini prečkali in
se nato na zahodnem delu naselja spustili po robu travnika, prečkali glavno in stransko cesto ter
po mostu za pešce prečkali Savo Dolinko.
Mimo parka in nogometnega igrišča smo prišli do balvana, ker smo pred tremi leti organizirali
plezanje. Pot nas je vodila še slabih 200 metrov po poljski cesti, nato pa se po severnih pobočjih
strmo povzpela na Grančišče. Po krajšem počitku smo se po južni poti spustili do naselja
Mojstrana, preko mostu prečkali reko Bistrico in se sprehodili do Mlačce, poletnega in zimskega
plezališča. Tukaj smo organizirali malico.
Po napolnitvi trebuščkov in krajšem počitku smo se skozi sotesko Mlačce povzpeli do ceste, ki
vodi proti Kotu, Krmi in Radovni. Sledilo je deset minut hoje po cesti, nato pa smo jo spet
mahnili »po svoje« in se spustili do idiličnega jezerca, kjer so že bili otroci in spremljevalci
mlajšega dela 5. skupine.
Sledil je daljši počitek, v tem času so se najpogumnejši udeleženci in spremljevalci okopali v
jezeru. Osveženi in spočiti smo se odpravili nazaj proti taboru. Najprej spust do Bistrice, nato ob
reki do in skozi Mojstrano. Sledil je vzpon do Dovja in nato še malo do tabora.
Biba
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Mlačca – jezero Kreda - Mlačca
Z dvema kombijema smo se iz tabora odpeljali do konca vasi Mojstrana. Tam smo začeli našo
pot, ki nas je najprej peljala skozi »pravljični« gozd do Mlačce, poletnega in zimskega
plezališča. Med krajšim počitkom smo si na fotografijah ogledali zimsko idilo v soteski. Nato
smo se skozi sotesko Mlačce povzpeli do ceste, ki vodi proti Kotu, Krmi in Radovni. Po nekaj
minutni hoji po cesti smo se po kolovozih in stezicah spustili do jezerca Kreda, kjer smo se
najprej malo odpočili, nato pa si privoščili malico.
Med daljšim počitkom so se najmlajši udeleženci tabora in tudi en spremljevalec okopali v
jezeru. Glede na vročino, ki se je obetala v taboru, smo kar težko zapustili prijetno hladno okolje
jezerca. A ker nas je že čakalo kosilo, se je bilo treba odpraviti nazaj proti taboru. Najprej spust
do mostu čez Bistrico, nato pa do Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, kjer sta nas že
čakala kombija in nas odpeljala nazaj v tabor.
Luka

TOREK, 26. JULIJ 2016
tabor Dovje – Mojstrana – ferata Grančišče – Mojstrana – jezerce Kreda – Mojstrana –
tabor Dovje

Večer pred turo so udeleženci pripravili nahrbtnike. Zjutraj po zajtrku smo pregledali
opremljenost udeležencev in se peš odpravili v Mojstrano do plezališča Grančišče. Tam smo si
pred vstopom najprej nadeli čelade in nato namestili samovarovalno opremo. Vodniki smo pri
vsakem udeležencu preverili pravilno in varno namestitev vse opreme. Najprej smo si zadali
nalogo, da se povzpnemo po modri ferati. Vodniki smo se razporedili med udeležence, tako da
smo lahko nadzirali in pomagali. Vsi udeleženci so se vzpenjali izjemno zbrano, se dosledno
varovali in na vrh ferate smo prišli prav vsi v eni uri brez vsakega problema. Z vrha smo sestopili
po planinski poti do izhodišča. Tam so se trije vodniki in štirje udeleženci odločili še za vzpon
po rdeči, še zahtevnejši ferati. Tudi ta vzpon je tekel brez problemov in uspešno.
Prva skupina je odšla takoj po sestopu do jezerca Kreda, kjer so malicali in se kopali v prijetni
vodi. Po dobri uri je prišla tudi druga skupina, in se pridružila kopanju in počitku. Popoldan smo
se ponovno peš odpravili skozi Mojstrano v tabor Dovje.
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Celoten pohod je potekal brez problemov.
Pri plezanju je bilo sicer zaradi sonca malo
vroče, a nas to ni oviralo. Hitrost gibanja je
bila ustrezna, saj so bili udeleženci
kondicijsko odlično pripravljeni. Na koncu
pa so udeleženci uživali še pri kopanju v
jezeru Kreda.
Turo smo zaključili v taboru ob 15. uri.
Janez

Gozd Martuljek – Spodnji Martuljški slap – Zgornji Martuljški slap in nazaj

S parkirišča smo začeli pot mimo » oglarske kope«, nato smo se usmerili na levo pot, ki nas je
pripeljala do mostička, kjer se je začela pot po soteski Martuljških slapov. Pot se je naprej zložno
vzpenjala ob reki navzgor, nato pa smo se s pomočjo stopnic začeli strmeje vzpenjati. Planinska
pot nas je pripeljala do mostu, s katerega je lep razgled na Spodnji Martuljški slap. Za mostom se
pot vzpne pod strma pobočja v bližini slapu in pripelje do razpotja, kjer smo mi zavili desno
proti Zgornjemu Martuljškemu slapu. Pot je postajala vse bolj strma. Pripeljala nas je do soteske,
kjer je slap. Najprej smo se s pomočjo varoval spustili do vode. Nato nas je pot v nekaj korakih
pripeljala do točke, od katere je viden slap. Na tem mestu smo se razdelili v dve skupini, da smo
se lahko povzpeli po zavarovani, a precej vlažni poti pod slap. Vzpon do slapa je bil za nekatere
udeležence kar težaven, a so ga s pomočjo vodnikov uspešno premagali. Med spustom smo si
ogledali kapelico in spomenik alpinistom, ki so žal preminuli v Martuljških gorah. Pri Ingotovi
koči na planini Jesenje smo si vzeli čas za malico in žigosanje naših dnevnikov. Nato smo se
spustili do parkirišča, kjer smo se odločili, da se še sprehodimo do kampa Špik, kjer so se lahko
otroci do prihoda naših kombijev sproščali na igralih.
Celoten pohod je potekal brez problemov. V zelo zahtevnem delu poti smo imeli z nekaterimi
udeleženci rahle probleme zaradi slabe motorike, ampak smo uspešno premagali vse ovire. Na
koncu so vsi udeleženci uživali na igralih v kampu Špik, kjer se je pokazalo, da so kljub
zahtevni turi še polni energije. Turo smo zaključili ob 14:30.
Matic
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tabor – Mojstrana – slap Peričnik - tabor
Na izlet smo se skupaj odpravili 3. in 4. skupina ter starejši člani 5. skupine. Peš iz tabora, skozi
Dovje, preko glavne ceste, po mostu za pešce preko Save Dolinke smo prišli pod Grančišče, kjer
smo pozdravili udeležence 1. skupine, ki so se pripravljali na vstop v tukajšnjo ferato.

Po prečkanju reke Bistrice smo se po
njenem desnem bregu odpravili proti slapu
Peričnik. Malce gor in dol, po bolj in manj
široki poti smo z nekaj kratkimi postanki
prišli do koče pri slapu Peričnik. Brez
oklevanja smo se podali po poti navzgor do
slapa, se sprehodili za njim in bili malo
»stuširani«, seveda pa vse to nismo pozabili
posneti na fotografske aparate in telefone.
Po spustu nazaj do koče smo si organizirali
malico ter seveda počitek.
Povratek po isti poti ob reki smo prekinili s
postankom za namakanje nog. In nato skozi
Mojstrano in Dovje nazaj do tabora.
Biba
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Planica (ogled skakalnic)

Iz tabora smo se z dvema kombijema odpravili v Planico, kjer je bilo tudi naše izhodišče. Namen
izleta za najmlajšo skupino je bil ogled športnega centa, skakalnic in mogoče videti Petra Prevca,
kako skače. Na ogled »velikanke« smo se odpravili s sedežnico. Že vožnja s sedežnico je bila za
otroke razburljiva, ko pa smo prišli na vrh in pogledali proti dolini, je vzelo sapo tudi kakšnemu
odraslemu. Na vrhu »velikanke« smo si privoščili malico, saj nas je čakala zavita pot v dolino.
Sproti smo si gledali še treninge skakalcev. Po prihodu v dolino pa smo odšli še na ogled tekaške
proge. Ker je bila prekrita s snegom, nam ni preostalo drugega kot da sneg tudi preizkusimo.
Rok
SREDA, 27. JULIJ 2016
tabor – Dovška Baba - tabor
Večer pred turo so udeleženci pripravili nahrbtnike. Zjutraj po zajtrku smo pregledali
opremljenost udeležencev in se peš odpravili iz tabora po markirani poti najprej do Planine
Rožca. Pot smo prehodili nekoliko hitreje, kot so navajale table. Videlo se je, da so vsi
udeleženci že preizkušeni, dobro pripravljeni in tudi motivirani pohodniki. Po kratkem počitku
smo se odpravili proti vrhu Dovške Babe. Z vrha smo imeli lep razgled na vse strani. Ob poti so
se pasle krave, ki sta jih čuvala kar dva velika bika. Na srečo sta nas pustila pri miru. Po
povratku z vrha smo si pred kočo na Planini Rožca privoščili malico iz nahrbtnikov. Tudi pijačo
smo imeli s seboj, po potrebi pa se je dalo dobiti kaj tudi pri oskrbniku koče. Pot nazaj je
potekala prav tako brez problemov in z lepim tempom. Nismo imeli nobenih zapletov, oskrbeli
smo samo manjši žulj na nogi udeleženca.
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Celoten pohod je potekal brez problemov. Hitrost gibanja je bila na željo udeležencev
nadpovprečna, ker so bili kondicijsko odlično pripravljeni. Večje vročine ni bilo, saj so nam
sonce zastirali koprenasti oblaki.
Turo smo zaključili v taboru ob 14. uri.
Janez
tabor – Grančišče – Mojstrana – jezero Kreda – Mlačca – tabor

Tokrat sem vodil udeležence 2. in 3. skupine tabora. Šli smo skozi Dovje, preko Save Dolinke do
severnega vznožja Grančišča. Sledil je vzpon na vrh Grančišča, na vrhu počitek in ogled okolice
in nato spust po južni poti.
Po prečkanju reke Bistrice smo se na njenem desnem bregu odpravili proti Vratom, vendar samo
15 minut, nato pa smo se povzpeli do jezerca.
Tukaj je sledil daljši postanek, malica in kopanje velikega dela udeležencev. Plavanje, skakanje,
iskanje rib so bile dejavnosti, s katerimi nam je hitro minil čas. Pridružila se nam je tudi skupina
Stran 16 od 36

RUKZAK 2016

iz PD Vipava, ki je imela tabor blizu Mlačce – na prostoru, kjer se pripravlja vzorčni taborni
prostor MK PZS.
Na povratku proti taboru smo zavili še do Mlačce, kjer smo si ogledali stene, kjer se pleza
pozimi in poleti. Zaključek je bil pohod nazaj do tabora, skozi Mojstrano in Dovje.
Biba
Planica (ogled skakalnic)
Iz tabora smo se z dvema kombijema in dvema avtomobiloma odpravili v Planico, kjer je bilo
tudi naše izhodišče. Namen izleta je bil ogled športnega centa, skakalnic in krajšega pohoda v
dolino Tamar. Najprej smo se odpravili v dolino Tamar, kjer smo po dobri uri hoje prispeli do
Planinskega doma v Tamarju. Tu smo imeli daljši postanek, da so lahko otroci uživali na igralih
in seveda za nujno malico, kajti otroci so vedno lačni. Pri planinskem domu smo si z
zemljevidom pomagali pri pogledu na vse okoliške vrhove, predvsem pa seveda na Jalovec. Nato
smo se počasi vrnili v Planico. Na ogled »velikanke« smo se odpravili peš, kjer so otroci dobili
nalogo »štetje stopnic«. Na samem vrhu so nam pogledi proti dolini vzeli sapo. Po spustu iz
velikanke smo si ogledali še treninge skakalcev in tekaško progo. Ker je bila prekrita s snegom,
nam ni preostalo drugega, kot da sneg tudi preizkusimo.

Celoten pohod je potekal brez problemov. Turo smo zaključili ob 15:00
Matic
Vrata do »vponke« in slap Peričnik

Iz tabora smo se z dvema kombijema
odpravili v dolino Vrata, kjer je bilo tudi
naše izhodišče. Pohod smo nadaljevali po
dolini do »vponke«. Pri spomeniku smo
imeli
kratek
počitek
in
obvezno
fotografiranje. Po počitku smo se odpravili
nazaj proti Aljaževemu domu, kjer smo
imeli malico. Ker je bil v načrtu še ogled
slapa Peričnik, se pri domu nismo dolgo
zadržali. Ogled slapa je potekal v hladnem
vzdušju, pa ne zaradi naših odnosov, ampak
mrzle vode, ki nas je hladila.
Rok
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Najlepši trenutki...
Časi, v katerih ljudje trenutno živimo, niso
najlepši. Toda čas, ki sem ga preživela v
planinskem taboru Dovje z otroki, vodniki,
mentorji in ostalo ekipo, je bil eden lepših v
mojem življenju.
Zame in tudi za nekatere otroke, je bilo to
nekaj novega, drugačnega, česar še nisi
doživel. V taboru sem še bolj spoznala, kako
malo potrebujemo, da se imamo čudovito.
Kako lepo je bilo gledati vesele otroške
obraze, ki so dan za dnem doživljali nove
dogodivščine v planinah! Kako lepo je bilo
spoznati
preproste,
prijazne,
odprte
mentorje, vodnike in ostalo planinsko ekipo,
ki je dan za dnem skrbela, da smo se imeli
lepo. Celotni ekipi in vsem otrokom še
enkrat hvala, da sem te lepe trenutke lahko
preživela z vami. Srčno upam, da se drugo
leto spet vidimo.
Klavdija

Kot za mnoge otroke, je bil tudi zame to prvi
tabor in tudi meni je pretil krst. Lahko bi
rekla kar ZELENI, MOČNATI krst …
Moram reči, da komisija ni bila nič kaj
prizanesljiva, si ga bom pa vsaj dobro
zapomnila
Sicer pa me je na taboru poleg prelepih gora,
ki so bile na srečne dneve že navsezgodaj
ožarjene s soncem, najbolj prevzela
muzikaličnost šotora številka 5. Vsako
popoldne komadi na kitaro, ki so jih
spremljali vokali že skoraj odraslih deklet. V
šotoru so se z veseljem zadrževali tudi
fantje, ampak ker so tudi oni kdaj pa kdaj
igrali na kitaro, so bili dobrodošli.
Kljub jarku za odvodnjavanje šotora, da smo lahko spali na suhem, in luknjicam v nekaterih
predelih šotorske ponjave, so punce pokazale svojo neustrašenost. Razen skrbi, kaj bo za večerjo
in kako jo bomo zdaj jedli, ni bilo zavohati nobenega strahu.
Dobro vzdušje in prijateljski odnosi pa se niso razvili samo med otroki, ampak tudi med nami v
štabu… (v »Šotelu«) Za mene je bilo vsekakor nepozabno gorsko doživetje.
Saša
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POGLED V DOVŠKO NEBO 2016
Planinsko-astrološka napoved vodstva tabora
OVEN
Predstavnice nežnejšega spola se boste sprostile, saj vam bo planinski zrak
resnično dobro del. Le-ta bo vplival na izboljšanje vašega spomina, ki bo
okrepil vašo veselo, hudomušno naravo. Pokazale boste, da imate izjemen
smisel za humor, saj boste očarale publiko in se tako znašliev središču
pozornosti.

Predstavniki moškega spola pa boste zaradi
dokaj napornega tedna, ki je pred vami, na
trnih. Vaš trud bo poplačan, a šele v sredini
tedna, ko se boste res izkazali. V ospredje
bodo prišle vaše kuharske sposobnosti,
navdih pa boste iskali in ga našli tudi v
modnem svetu. S svojimi sposobnostmi
boste naredili vtis na vodstvo tabora,
mladim parom pa prečudovit večer s
številnimi presenečenji.
BIK
Skrb za čistočo vas bo bremenila, saj vas bo na začetku tedna nekdo
od bližnjih opozoril na »umazanijo« vašega bivalnega prostora, kar
bo v vas predramilo neprijetne občutke. Da bi se jih znebili, se
boste odpravili na sprehod po bližnjem travniku, kjer vas bo očaralo
travniško cvetje. Nabrali boste šopek rož, s katerim boste
pripomogli k lepši preobrazbi vašega prostora. Ponosni boste nase
in spremembo bodo opazili tudi drugi, ki bodo pozitivno
presenečeni nad vašimi dekorativnimi sposobnostmi. Le tako
najprej.
Bikice! Teden, ki prihaja vas bo navdihoval
v stilu polnoletnosti. Preizkušale boste svoje
meje, saj se boste počutile izredno pogumne.
Vendar,
PAZLJIVO,
ker
utegnete
prekoračiti svoje zmožnosti, padec pa utegne
biti blaten. Zato je dobro, da se družite z
odraslimi, saj bi vam utegnili pomagati s
pametnimi
nasveti.
Zvezde
vam
napovedujejo, da eden izmed nasvetov veli:
»Ni pametno mešati različnih snovi, zato
vztrajajte pri eni.«
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DVOJČEK
Ker dvojčki kraljujete v komunikaciji in vsestranski iznajdljivosti,
vas vabimo, da se nam v prihodnjem planinskem taboru kakšen
pridruži.
RAK
Rakice boste v tem tednu
res deklice za vse in zato
zelo priljubljene. Največ
se vas bo našlo v kuhinji,
kjer boste pokazale in
dokazale, da ste prave
mojstrice kuhe. Ker pa
boste od večdnevne skrbi
tudi rahlo utrujene, si
boste en dan v tednu vzele
samo zase. Zaradi vaše
očarljivosti in divjega
smeha se vam bo zelo težko uprl simpatični Lev, ki
se vam bo pridružil na pohajkovanju. Pa srečno in
varen korak.
Mlajše rakice pa ste po mnenju bikov »čudne«, saj ste »une sorte« (beri, kot osebe, ki ne jedo
mesa). Zavedate se, da je zdravje največja posameznikova vrednota, zato vam zdravo
prehranjevanje ne bo predstavljajo večjih težav. Vaše eksperimentiranje pri pripravi zdravih
obrokov bo odlično in marsikateri mesojedec z visokim holesterolom se bo odločil za pokušino.
V šotoru Mešano na žaru boste zato zelo priljubljeni in vsak dan deležni brezplačne nege obraza
in tajske masaže.
LEV
Levi in levinje, to SO VAŠI DNEVI, saj v tem času praznujete
svoj osebni praznik. Spremljala vas bo spodbudna, hitra in topla
energija, ki bo še dodatno podpirala vašo aktivnost, dinamiko in
voljo. Očarali boste zahtevno otroško publiko, saj boste
prepričljiv animator, ki se bo samo zanje prelevili v ponorelega
lovca, ki strelja v pločevinke, cirkusanta na hoduljah in
lokostrelca, ki neumorno nabija »bull eye«. Z vsemi »izzivi« se
boste soočili na pogumen način in nanje povabili še preostale.
Veselili se bodo z vami in vas potolažili, če bo potrebno.
DRAGI LEV ZLATKO in LEVINJA ANA, VSE NAJBOLJŠE!
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DEVICA
Nežnejše predstavnice bodo delovale kot spodbujevalec duha. Morda je
kriv planet sreče, Jupiter, a predramile se boste iz otopelosti in se otresle
morebitnih strahov. Na prestroge sodbe se ne boste burno odzvali, saj se
(še) predobro zavedate, da ste NAD tem. Pri prehranjevalnih navadah
boste omili svojo izbirčnost in strogost do zdravega prehranjevanja,
nikakor pa ne boste dopustili, da se sedi na gozdnih in travnatih
površinah, še posebej pa boste alergični na nošenje mokrih spodnjic. Od
vseh se ravno VI zavedate, da vsaka stvar v mladosti nosi posledice v
zrelosti. Kot »nori« boste skakali okrog jezera in vse opozarjali na mokre
spodnjice … in za čuda vas bodo vsi ubogali.
Kljub temu, da je skrbnost dobra vrlina, pa nekomu ni povšeči. Pričakujte, da vas bo nekdo imel
v mislih. Vendar pazljivo, saj bi vas rad potunkal v blato… da se končno enkrat umažate.
TEHTNICA
Diplomacija,
skromnost,
ravnovesje,
sramežljivost
in
direktnost … vse
karakteristične
lastnosti vas bodo v
tem tednu zapustile.
Umaknili se boste
iz okolja, v katerem prevladajo argumenti
moči, in se znašli tam, kjer se prebudi in
izpusti vaš svobodni duh. Marsikoga boste
na poti preprosto nesebičnega in odprtega
razmišljanja spravili v smeh, še huje, v jok
(od pretiranega smejanja). Morda bo kriv
svež zrak,
polna luna ali pa pošta
pismonoša, vendar vaša očarljivost bo res
prekomerna. Zmogli boste vse in še več, kar
si boste zadali, in ob tem se vam bo na
obrazu videlo, da boste res dobre volje. A
kaj ne bi bili, ko pa se vam bo uresničila
največja želja. Tehtnice, pogled v nebo vam
napoveduje pravljični teden.

ŠKORPIJON
Hja, ena škorpijonka je prišla. Se oženila in s sinkom nazaj domov
pobegnila. Moža pa je kar v taboru pustila. Ti, ti, ti … Nina.
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STRELEC
Bili so VELIČASTNI
TRIJE, ki v tabor so
prišli. Prvi premišljeno
molčeč,
rahlo
skrivnosten, a moder,
zato zasluži si »titulo«
vodje. Siva eminenca ob
deževnih
dneh
s
krampom po taboru se
rada je sprehajala in
odtoke
popravljala.
Drugi rad po pošto je hodil in to še izven
delovnega časa. Njegov odločen korak in volja,
da raznese vso pošto med nas, je bil kos blatni
podlagi, ki bi marsikomu spodnesla tla pod
nogami (no, morda pa komu je). Tretja ONA
je bila. Direktna, vesela in strastna do življenja.
Veliko je poslušala in nasvete je delila,
marsikomu rano zacelila, na koncu pa se tudi s
strelcem številka 2 oženila.
Dragi, strelci. Pogled v nebo vam napoveduje,
da se bodo poti VELIČASTNIH TREH še
križale.
KOZOROG
Bi lahko rekli, da bo ves tabor napolnjen z vami, pa vendar ... Redki
so redki, ki ustrezajo vsem »kozlovskim« merilom. V tem tednu
boste pomagali z razsodno besedo v (ne)pravem trenutku. A ne
bodite prestrogi, saj so zato krivi planeti in ne vi. Le-ti bodo v vas
sprožili razgibavanje miselnih tokov, ki vas bodo gnali v
pustolovščine. Nežnost in neprekosljiv humor bosta vaš adut v tem
tednu, vse ostale pa vrzite v koš. Ne pozabite na ločevanje.

VODNAR je šprical tabor.

RIBA
Ribicam ne bo povšeči voda. Namesto, da bi se prepustile vodnemu toku
življenja, se boste raje zadrževale na suhem. A v tem boste resnično
pretiravale, saj vam pogled v nebo napoveduje krajo domačih jajc, s
katerimi boste pobegnile na Triglav. Sprva vam bo ideja všeč, a boste
kmalu obžalovale svoje dejanje. No, saj veste, napake so dovoljene,
dokler se človek iz njih nekaj nauči. Se boste že odkupile s pripravo
jajčk na oko. Pa varno pot na Triglav.
Astrolog: Limoncello
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PRVI TRIJE DNEVI V TABORU
V soboto smo ob osmih vstali,
do avtobusa pritacali,
se z njim v Dovje pripeljali.
V taboru so nas v šotore razdelili,
potem pa za kosilo mineštro smo dobili.
Popoldne v Dovje smo se vsi spustili,
pri spomeniku spodaj ugotovili,
kdo bil je ta Aljaž,
ki »kriv« je, da davno že
vrh Triglava postal je naš.
Ostalo le za poker še je malo časa,
potem večerja
in ko je padel mrak,
je čas bil, da odidemo v šotore spat.

V nedeljo bil že prvi je pohod,
tam videli smo hišo, ki ji je potekel rok.
Na vrhu pred kočo stal je bik,
ki nas čudno je gledal v »ksiht«.
V tabor smo se zgodaj vrnili
in vodniki so nam spet težili.
Zato smo se šli po svoje igrat,
da nam ne bi bilo treba že spat.
V ponedeljek smo po »postajah« hodili,
parkrat z zračno puško in lokom ustrelili
ter se z oklepnikom vozili.
Voznik je bil malo nor,
ker je tiščal na plin
na polno navzdol in navzgor!

NA MOJSTROVKO
Piina prezgodnja budilka je bila kriva, da smo bili že ob 4.50 zjutraj povsem zbujeni. Zaradi
glasnosti nekaterih je kmalu bedel že ves šotor. Oblačenje, umivanje, zajtrk. Nekateri že povsem
prebujeni in veselo razpoloženi, drugi še zaspani in premraženi smo sedli v kombija, ki sta nas
odpeljala proti Vršiču. Nekje na polovici poti smo se ustavili zaradi težav malega Kiteka. Na
parkirišču pred Erjavčevo kočo se je začela naša hoja. Prepevajoč smo napredovali proti steni,
kjer smo si namestili plezalno opremo. Čakal nas je vzpon po Hansovi plezalni poti na
Mojstrovko. Navdušeni in dobre volje smo se začeli vzpenjati. Želeli smo, da vzpon traja čim
dlje, tako je bilo zanimivo. Na vrhu smo se fotografirali in malicali.
Še spust proti Vršiču je bil pred nami. Nekaj padcev in zanimivi pogovori, pa je pot minila, kot
bi mignil. Nekaj se nas je odločilo za spust po melišču, ostali pa so raje ubrali bolj »uhojeno«
pot.
Znova smo se našli na Erjavčevi koči, kjer smo počakali na prevoz v tabor.
Za nami je bil zanimiv in lep dan.
Manja Kavčič
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DO PERIČNIKA
Danes nas je čakal izlet do slapa Peričnik.
Pot je bila dolga kar šest ur. A videli in
doživeli smo toliko lepega in zanimivega, da
nam ni bilo pretežko, čeprav je bila pot na
določenih mestih zelo strma. Všeč mi je
bilo, ker smo lahko hodili za mogočnim
slapom. Drobne kapljice vode so nas
dodobra zmočile.
Pot smo nadaljevali do jezerca Kreda, kjer
so se najpogumnejši kopali, nekateri pa so si
samo namočili noge. Kljub odlični in obilni
malici se mi je pot nazaj v tabor zdela zelo
naporna. A kljub vsemu je bilo zelo lepo!

Na poti od Peričnika proti taboru smo začeli sestavljati himno. Ker smo tokrat bivali precej blizu
Kekčeve dežele, se je kar sama ponudila tudi melodija Kekčeve pesmi. Pa je nastalo tole:
HIMNA NAŠEGA TABORA
(na melodijo Kekčeve pesmi)

Kdor v hribe rad zahaja,
naj se v tabor naš poda,
mi planinci smo vztrajni
in veseli, kar se da.
(refren):
Mi pa gremo v planine
enkrat hitro, kdaj počas,
gor se grizemo v kolena,
dol gre urno kakor plaz.
Kaj nam morejo vse strele,
nič nas strah ni, ko grmi,
tud ko v jezero v šotoru
kak planinec nam zgrmi.
(ref.)
Včasih sonce nas pregreva,
drugič se nebo odpre,
štumfi mokri ful smrdijo,
nam pa čist vseeno je!
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DOVŠKA PESEM
Zdaj v Dovje smo prišli,
zares veseli smo mi vsi.
Večni tabor že stoji,
nam pa v planine se mudi.

V hribih zrak res svež se zdi,
a iz dovške kuhne še lepše diši.
Trebuh naš ne ve, kaj je praznina,
saj Martina je hrana zmeraj prima!

Hribi, gore, to je prava stvar,
čvrsta meča pa so božji dar,
glej ga, glej ga, »unga« hribovca,
še spat ne moreš, ker želiš si ga.

Marko Kitak

FERATA
V torek zjutraj smo odšli proti Mojstrani,
pod vznožje hriba, kjer je v skale vklesana
ferata. Nahrbtnike smo pustili pod hribom
ter se odpravili plezat. Vzpon je bil sicer
naporen, vendar je bilo plezanje kot vedno
silno zanimivo.Razgled s stene je bil
imeniten, vendar ni bilo veliko priložnosti,
da bi gledali v dolino, saj so z zgornjih sten
padali odkrušeni kamni in smo morali biti
zelo pazljivi. Po eni uri plezanja smo dosegli
vrh in se nato odpravili v dolino. Nekateri so
se odločili, da gredo še enkrat v steno,
večina pa je odšla do jezerca Kreda, kjer
nam je prijalo skočiti v vodo in se ohladiti.

V Dovje smo prišli
in v hribe se odpravili,
še v dixije skočili
in malico použili.
Se v jezeru skopali
in nazaj v tabor privandrali.
Zarja S.
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ODA DOVŠKI BABI

Je minila pomlad,
se bliža jesen,
za Dovško Babo minil je sen.
Trume planincev se v goro podale,
si cilje visoke zares so zadale.
Se dviga nad vsemi Dovška baba,
bližnjim vrhovom nadrejena,
s kravami in ovcami posajena.
Smo nanjo s spoštovanjem se podali
in jo s sladkim veseljem premagovali.
Na vrhu nas je pričakal vetra šepet
in, pobi, tudi prelep razgled!
(četrtek)

KRST
Od vseh večerov v taboru je bil zame najzabavnejši krst. Toliko se že dolgo nisem presmejala.
Nisem verjela, da bo Manja res upala politi zdrob po vodnicah in mentoricah, ki so bile letos
prvič v taboru. Zabavno je bilo, ko sta morala Janez in Toni z zavezanimi očmi s flomastri
pobarvati svoje »stranke« v salonu. Sledilo je še umivanje las, a namesto šampona so v plastenko
dali zeleno barvo. Sledila je še blatna kopel. Svit je prijazno ponudil vsem »strankam« v welnesu
še prigrizek. Brr! To je bilo jabolko z gorčico in majonezo.
Bravo, kljub vsemu hudemu so vsi uspešno opravili krst!
(četrtek)
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POHOD NA TROMEJO
To jutro nas je najprej čakala vožnja s kombijem do Rateč, od koder smo začeli ne preveč
naporno pot na Tromejo. Vrh se v resnici imenuje Peč ali Gora miru, kot ji tudi rečejo. Zdelo se
nam je zelo zanimivo, da se gibamo na meji med tremi državami, tremi narodi in tremi jeziki.
Fantje smo raziskali italijanski gozd, kjer smo našli zapuščeno hiško. Skozi okno sem vrgel
kamen. Vsem se je zdelo kar malo grozljivo. Na poti nazaj smo se igrali igro laž, resnica ali
izziv.
V taboru smo se po odličnem kosilu odpravili na nogometno igrišče. Nekateri so igrali odbojko.
Po športnih igrah in večerji smo zakurili taborni ogenj. Všeč mi je bilo, da smo lahko malo dlje
bedeli.
(četrtek)

Kdor v hribe rad zahaja,
naj se v tabor naš poda.
Če je burja ali sonce,
obdaja nas obroč gora.
Radi gremo gor v hribe,
na Dovško Babo in še kam,
na Tromejo in v Planico,
Mojstrovko in kam drugam.
(četrtek)

NALIV
V ponedeljek je velik naliv poplavil naše šotore.. Bilo je kar hudo. Vodniki so morali kopati
jarke, da je voda odtekla iz šotorov. A to še ni bilo vse… Dušan je s cepinom presekal cev za
vodo in doživeli smo pravi gejzir! A mojstri rešijo vsako težavo. Tudi to so in vse se je dobro
izteklo.
Zala Vozelj

PASJE VREME
O, ljubi bog, le kaj smo storili,
da tako vreme smo si zaslužili?
Dopoldne med hojo sonce nas žge,
takoj po kosilu dež zmoči nas vse.

Včasih, ko dež še posebej vztraja,
je v šotoru reka brez kraja,
celo do prtljage včasih doseže,
preden se to pasje vreme poleže.

Še ognja ne moremo vedno prižgati,
dež nam pač mora vse »zasrati«.
In grom, ki odmeva okoli gora,
nam ponoči zaspati ne da.

Tako smo v šotorih in karte igramo,
spimo, čvekamo, lepo se imamo.
Seveda je bolje, če ni dežja,
a vsaj ni premrzlo, vsaj ni snega.
Ana Logar
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5 NAJVEČJIH LAŽI V TABORU






PESNITEV O TEČNEM POBU
Nekoč je nek čuden poba živel,
ni se tuširal, zato je smrdel.
Rad pa je drugim pamet solil
in o vsem mogočem težil.

Dixiji dišijo.
Vemo, kdaj in kaj bo za kosilo.
Radi dežuramo.
Ljubimo Dovško Babo.
Imamo sončno vreme.
(torek)

Ta poba rad je v hribe šel,
žal svoje pripombe tja s sabo je vzel.
Vsi so poslušati morali ga,
bili so ga siti do vrha neba.
Nekoč pa je le preveč blebetal,
ni videl, da mu bo zmanjkalo tal.
Zgrmel je v globino, a sploh ni kričal,
med padcem še vedno je tečno čvekal.
(torek)

O NAŠEM ZBORU
Moj ata, ki je pameten mož, je nekoč dejal: «Ideje letajo po zraku. Včasih te lahko zadenejo,
dobre in slabe! Pa tudi svojo maso imajo, zato pazi, da ne stojiš na strehi, ko te katera
zadene!«
Torej, mene je na drugem pohodu druge skupine zadela ideja. (Hvala bogu, nisem padla!)
Imam izkušnje s petjem, rada delam z otroki, svoje »zborovodske« sposobnosti sem
preizkušala že na lanskem taboru. Zakaj jih ne bi dokazala tudi letos? Lani je naš mali
dekliški zborček naštudiral pesem »Ti si moja ljubezen«. Ampak letos sem si zaželela
večjega podviga. Ker sem prav obsedena z Disneyevimi risankami, sem pomislila, da bi
morda naredila miks najbolj znanih pesmi iz njegovih risank in jih tudi prevedla, seveda!
Tisti dan sem bila dežurna in nisem utegnila pisati, zato mi je pomagala Ajda, ki sem jo že
prej poznala iz glasbene šole. Sedla je na podest pred pomivalnico, kjer smo pomivali posodo
po kosilu, in pridno pisala po mojem nareku.
Do večera je bil miks končan, naslednji dan sem napisala še kitarsko spremljavo. Vključila
sem pesmi (po vrstnem redu) iz Ostržka, Sneguljčice, Pepelke, Trnjulčice, Petra Pana, Dame
in potepuha, Mary Poppins, Lepotice in zveri, Male morske deklice, Herkula, Pocahontas in
Zlatolaske.
Zborček poje zelo lepo, tudi solistke, ki sem jih izbrala, so vse zelo dobre pevke.
Veselim se našega nastopa na poslovilnem večeru ob tabornem ognju. Upam, da bo naš
zborček, ki se trenutno imenuje Služabnice, dobil močan aplavz.
Ana Logar

P.S.: Skupina je nastopila na
prireditvi Tabor Dovje ima
talent ter po oceni žirije in
publike zmagala. Tudi aplavz
je bil velik!
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MARTULJŠKI SLAPOVI (in še kaj)

MLADI PLANINCI

Martuljški slapovi prelepi so,
od njih se planinci težko ločimo.

Mi mladi smo planinci,
ki hodimo v gore,
veseli smo, igrivi,
o nas to vse pove!

Na vrh smo počasi vsi se povzpeli,
navzdol pa se spuščali spet prav veseli.
V taboru nas čakal je pravi dvoboj,
smo z lokom pomerili se med seboj.

Zvečer si pesmi pojemo,
ko ogenjček gori,
da pa ne ugasne,
naš Svit vsakič poskrbi.

Namerili vsi smo v čiste desetke,
zadeli pa kvečjemu le devetke.
Na žalost bilo je dneva že konec,
a nanj se rima le poln lonec!

(sreda)

(Martine dobre večerje, ha, ha!)
(sreda)

POHOD DO MARTULJŠKIH SLAPOV
V torek smo se planinci iz 2. skupine odpravili na pohod do Martuljških slapov. Pot smo
začeli po nekdanji železniški progi, ki je danes priljubljena kolesarska steza. Nadaljevali smo
jo po dobro označeni planinski poti in kmalu prišli do prvega Martuljškega slapa.
Še malo hoje in prišli smo do Ingotove koče. Lepa pot, ki nas je ves čas vodila ob vodi, nas je
po manj kot dveh urah hoje pripeljala do zgornjega, največjega Martuljškega slapa. Tam smo
imeli krajši počitek, nato pa smo se po strmi poti povzpeli do tolmuna pod najvišjim slapom.
Kmalu smo se odpravili nazaj proti koči, kjer smo pomalicali. Tu je bil doma pes, ki nas je
spremljal vse do slapa. Spoznali smo tudi kravo, ki je jedla breskve, jabolka in kruh.
Do izhodišča smo se vračali po drugi poti. Ker kombijev še ni bilo, smo se sprehodili do
bližnjega kampa, kjer smo šli v trgovino in v adrenalinski park.
Čeprav pohod ni bil preveč naporen, smo se imeli super!
Jaka Križnik
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DOVJE 2016
Včasih dežuje
in to nam ni všeč,
saj če smo zunaj,
smo mokri preveč.
Streljali z lokom smo,
se po skalah povzpeli,
se v jezeru kopali
in Tromejo zavzeli.
Vsi smo veseli
lep teden preživeli
in komaj čakamo,
da tabor naslednjič spet bo.
(sreda)

NA TROMEJO
Naš prvi izlet je bil v nedeljo. Šli smo na Tromejo. Pot iz Rateč je trajala kar dve uri, vendar
ni bila prenaporna.
Med hojo smo se spoznavali in spoprijateljili. Na vrhu je bil prelep razgled na čudovite gore
v vseh treh deželah - Sloveniji, Avstriji in Italiji. Srečevali smo planince od vsepovsod in jih
pozdravljali. Všeč mi je bilo, ko sem jih poslušala govoriti v njihovih jezikih.
Nazaj grede smo se pogovarjali in tudi zapeli. Bilo mi je zelo lepo in še bi šla kdaj na
Tromejo.
Maša Cijan
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NA MARTULJŠKE SLAPOVE

Od vseh izletov mi je bil najljubši tisti na
Martuljške slapove. Vodil nas je vodnik
Peter. Pot se je začela pod mogočnim
Špikom in nas pripeljala do prvega
slapa. Do velikega slapa pa je pot mnogo
bolj strma. Nazaj grede smo se ustavili v
koči Pri Ingotu, kjer so imeli odličen
»štrudelj«.
Še spust do izhodišča, kjer sta nas že
čakala kombija.
Ta izlet bi z veseljem še kdaj ponovil.

O POPLAVI
Zgodilo se je v torek. Začelo se je počasi. Nato pa se je nenadoma ulilo kot iz škafa. Kaplje
so zamolklo bobnale po šotorskem platnu. Ždeli smo v šotorih in čakali, kaj bo.
Naenkrat je začelo na notranji strani šotora curljati in tla so bila takoj premočena. Voda je
pod posteljami tekla na »hodnik« med dvema vrstama ležišč. Pred šotorom je v hipu nastala
velika blatna luža.
Ko se je dež malo polegel, smo zlezli ven. Pred dekliškim šotorom so vodniki kopali jarke,
da je voda lahko odtekala. Nekateri so imeli še več vode kot mi. V nekem trenutku je Dušan
s cepinom prebil vodovodno cev v zemlji in voda je brizgnila visoko v zrak. Poskusili so jo
ustaviti s kamnom. Dokler niso popravili cevi, smo bili brez vode iz pip, okrog nas pa smo je
imeli več kot dovolj.
Samo Bergant
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FERATA NA GRANČIŠČU
Kako sem doživel razlike med modro in rdečo ferato:
 Modra ferata je lažja.
 Na rdeči ferati je več plezanja, na modri pa več hoje.
 Rdeča je nevarnejša.
 Modra je bolj obiskana, na rdečo gre manj plezalcev.
In še moji vtisi:
Modra se mi je zdela srednje težka,
malo utrudljiva, zahteva nekaj
alpinističnega znanja. Čeprav je zelo
izpostavljena soncu, se mi je zdelo
plezanje zabavno.
Rdeča pa je bila dokaj zahtevna, tudi
preveč izpostavljena soncu, a
CARSKA!
Samo Bergant

PLANINSKI KRST
Zame je bil najzanimivejši večer v taboru zagotovo v sredo, ko je bil na programu krst vseh
tistih, ki so se prvič udeležili tabora. Še najboljše so jo odnesli najmlajši, ki so jih samo namazali
z barvami po obrazu, da so bili videti kot moderna džungelska plemena z zanimivimi navadami.
Za nalogo so morali s pantomimo pokazati različne osebe in predmete (npr. Bibo, Marto, prazno
steklenico piva, smrdljive planinske čevlje…) Krst so najmlajši srečno prestali z rahlimi udarci s
plezalno vrvico po zadnji plati.
Hujša preizkušnja pa je čakala odrasle novince. Stari, izkušeni vodniki so si jih res privoščili!
Najprej so morali popiti mešanico iz različnih tekočin (sestavine naj raje ostanejo skrivnost). Če
niso zmogli popiti do konca, so jih po glavi polili z domačim lepilom iz moke in vode.
V naslednji točki so se igrali telefonsko
govorilnico (po trije so morali stati v škatli
in ob vsakem napačnem odgovoru so dobili
novega člana iz občinstva). Skupina, ki je v
škatli ostala dlje, je zmagala. Na koncu so se
znašli še v kozmetičnem salonu, v katerem
so jih »mojstri« z zavezanimi očmi s
flomastri »lepšali« po obrazu. Pa to še ni
bilo dovolj: sledila je kopel v banji z blatom.
Na koncu so jih tudi odrasli novinci dobili z
vrvjo!
Toliko smeha pa že dolgo ne! Publika se je
imenitno zabavala, malo manj pa najbrž
»krščenci«!
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UGANKE

Popravi natikače,
zašije ti hlače,
od ene do druge skupine
s kombijem rine.
(INOT)

Včasih se res razjezi,
drugič spet vesel v hribe hiti,
na vrhu nam razgled pokaže
in medvedka urno zmaže.
(ABIB)

Od jutra do večera dela,
a dobre volje in vesela.
Še boljše volje pa smo mi,
ko njen zvonec zazvoni.
(ATRAM)

Nasmejana, prijazna,
njena torba ni prazna,
v njej so reči,
ki pomagajo ti,
ko noge trpijo,
ko žulji bolijo.
(AKNELA ACINVARDZ)
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TEKMA V PLANINSKI ORIENTACIJI
Planinsko orientacijo smo izvedli v četrtek. V planinski orientaciji so se pomerile ekipe dežurnih
(brez članov vodstva in brez najmlajših). Del orientacije so bila literarna in likovna dela, ki so
ekipi prinesla dodatne točke in zaradi velike izenačenosti na progi tudi dokončno odločile
razpored.
Rezultati:

Ekipa in člani

SREDA:
Svit Podpečan, Ajda Mandelc, Jaka
Križnik, Jaša Sagadin, Urban Bergant,
Tine Stergar, Tija Pfeifer, Blaž Krulec
PETEK:
Pia Planinšek, Zala Vozelj, Nejc
Rozman, Manca Kralj, Anja Luskar,
Neža Ašenberger, Jurij Kralj, Naja
Držan, Julija Ašenberger
ČETRTEK;
Domen Šip, Nuša Drobne, Tan
Planinšek, Zarja Sagdin, Blaž Mandelc,
Maks Kumprej, Alja Pečnik, Lana
Gorič, Neža Ogrizek
PONEDELJEK:
Luka Čeh Brežnik, Lan Podpečan, Samo
Bergant, Katarina Klara Rehar, Matic
Cijan, Svit Stožir, Zoja Podpečan
Toplak, Anže Kramberger, Philip
Žnidar
SOBOTA 2:
Lovro Čeh Brežnik, Marko Kitak,
Sebastian Fideršek, Jakob Flis, Vid
Vozelj, Žak Jelen, Anže Marinkovič,
Lana Korošec
TOREK:
Ana Logar, Alen Luskar, Jakob Miglič,
Brina Kodrun, Anže Rozman, Luka
Herman, Neža Kodrun, Lan Pinter, Nino
Pfeifer
SOBOTA 1:
Janez Kitak, Matija Straže, Svit Jesenk,
Neža
Podpečan
Toplak,
Lana
Ašenberger, Matic Šip, Eva Rehar, Vita
Vozelj, Tian Terner
NEDELJA:
ManjaKavčič, Lovro Kavčič, Maj
Pinter, Živa Kramberger, Maša Cijan,
Juš Ašenberger, Jure Flis, Ajda Križnik,
Maj Podpečan, Simon Herman

Čas
(min)

Točke za
najdene
KT (50
vsaka

Točke za
rešene
praktične
naloge

Točke
za
likovno
pisne
naloge

Točke
za čas

Točke
za
članice

Skupno
točk

71

300

160

17

-25

4

456

1.

87

300

130

14

-9

14

449

2.

65

300

160

12

-31

8

449

2.

73

300

150

16

-23

4

447

4.

76

300

150

11

-20

2

443

5.

77

300

140

15

-19

6

442

6.

82

300

125

8

-14

8

427

7.

81

300

115

12

-15

8

420

8.
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SREDA

ČETRTEK

PETEK

TOREK

PONEDELJEK
SOBOTA 2

NEDELJA

SOBOTA 1
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Zahvala vsem sponzorjem, ki so nam tudi v letošnjem letu s svojim prispevkom pomagali k
uspešni izvedbi planinskega tabora.

SEZNAM SPONZORJEV TABORA DOVJE 2016:

Mladinska komisija PZS – Fundacija za šport Republike Slovenije
Mestna skupnost Žalec
Planinsko društvo Galicija
Karitas Petrovče
HRC d.o.o.
Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Žalec
Pekarna Postojna, PE Savinjski kruhek
Sadjarstvo Mirosan d.o.o.
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Pekarna Brglez
Mesarstvo Čas
Uroš Dolinšek s.p.
Sadex d.o.o.

