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TABOR DOVJE 2022 
 

 

Pokoronski čas nas je postavil pred nov izziv. Po taboru 2021 na Jezerskem, kjer smo domovali 

v stari karavli, pod varnim zavetjem strehe in zidov, je bilo Dovje 2022 spet stari dobri tabor, kot 

ga poznamo že več kot 35 let. Izzivov pri organizaciji ni manjkalo. Marsikaj se je spremenilo v 

teh časih, vendar smo vsi - tako mi kot otroci- komaj čakali, da se končno odpravimo na tabor. 
 

 
 

Pri organizaciji so nam so res prišle prav izkušnje starih mačkov, ki so marsikatero stvar olajšali.   

Tabor smo postavili na standardni lokaciji nad vasjo Dovje. Naša izmena je bila na vrsti od 30. 7. 

do 6. 8. Tabora se je udeležilo več kot 80 otrok in skoraj 30 članov vodstva, s čimer smo si 

prislužili naziv najštevilčnejše izmene tabora Dovje 2022. Vreme nam je služilo ves teden, tako 

da smo lahko izpeljali načrtovane izlete. S tabornega prostora nas je vsako jutro očaral pogled na 

Triglav in ostale vrhove, ki so čakali, da jih osvojimo. Podali smo se na Dovško Babo, 

Martuljške slapove, Prisank, Triglav, na Gračišče po ferati in po stezi in še na marsikateri vrh. 

Da pa nismo samo planinarili, smo priredili tudi športne igre. Organizirali smo svetovno 

prvenstvo tabora v nogometu med dežurnimi ekipami in tekmo med vodstvom in udeleženci 

tabora, v streljanju z lokom in zračno puško ter v odbojki. Tudi ustvarjali smo. Ustvarjalne 

delavnice so bile na sporedu vsak dan, mentorji pa so jih postavili še stopnico višje kot v 

preteklih letih. V načrtu mentoric je bilo izdelovanje zastav za šotore, ustvarjanje punčk iz cunj, 

zapestnic prijateljstva, verižic, ipd. Kuharica Marta je s pomočnicama skrbela za naše polne 

trebuščke s svojimi dobrotami iz taborne kuhinje, svoje je dodal Nejc z mojstrovinami z žara. 

Verjetno sem pozabil omeniti marsikoga, ki je prispeval k izpeljavi tabora, a če začnem naštevati 

vse, bo zmanjkalo prostora za zanimive zapise in slike iz tabora. 

 

Zato pa hvala vsem za pomoč, skrb, dobro voljo in delo na taboru Dovje 2022! Upam, da zgodbo 

ponovimo v naslednjem let, na taboru 2023. Naša izmena bo med 15. in 22. julijem, zato dajte 

datum že sedaj v koledar, da ga ne zamudite. Obljubljam, da bo še bolje, kot je bilo letos. 

Vse dogajanje smo skrbno beležili in fotografirali, zato le prelistajte Rukzak in poglejte, kaj vse 

smo počeli. 

                                                                                                         vodja tabora 
                                                                                                         Rok Balažič  
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VODSTVO TABORA DOVJE 2022 
 

Ime in priimek  Zadolžitve v programu 

Rok Balažič vodnik PZS (A,B, D) vodja tabora 

Boštjan Ivančič vodnik PZS (A, B) tehnični vodja tabora 

Nejc Balažič Vodnik PZS (A) izleti, igre, šport 

Nina Fajfar  animatorka 

Viktor Furman Vodnik PZS (A, B) izleti 

Manja Kavčič  animatorka 

Peter Kavčič Vodnik PZS (A) izleti, igre, šport 

Alenka Kobal  zdravnica    zdravniška oskrba 

Vasja Kolšek Vodnik PZS (A) izleti 

Vera Kobal Komperšak   učiteljica    delo z otroki 

Ana Logar  animatorka 

Marta Matko       kuharica 

Lea Meh  pomoč v kuhinji 

Darja Melinc Miklič mentorica planinske skupine delo z otroki 

Tina Mlinarič  delo z otroki 

Matic Pečovnik Vodnik PZS (A, B) izleti, namestnik vodje tabora 

Manja Petrovec  pomoč v kuhinji 

Andrej Polak Vodnik PZS (A) pripravnik izleti, igre, šport 

Irena Potočnik vodnica PZS (A) izleti, delo z otroki 

Jožef Potočnik vodnik PZS (A,B) izleti 

Ana-Marija Rijavec zdravnica Izleti, delo z otroki 

Vlado Rojnik markacist PZS nabava, prevozi 

Katja Semprimožnik zdravnica izleti, zdravniška oskrba 

Pavel Vavkman vodnik PZS (A) izleti, igre, šport 

Matjaž Žohar - Biba vodnik PZS (A,B, D) prevozi, nabava, finance 

Miran Žohar Vodnik PZS (A) izleti 

Petra Žohar  animatorka 

Tjaša Žohar vodnica PZS (A) izleti, družabnost 

Luka Žuža vodnik PZS (A) izleti, igre, šport 
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UDELEŽENCI TABORA DOVJE 2022 

 

 
 

Ajda Ašenberger 

Iza Ašenberger 

Julija Ašenberger 

Lia Ašenberger 

Ana Balažič 

Iza Balažič 

Neža Balažič 

Zala Balažič 

Lenart Drčić Jandl 

Jure Flis 

Miha Flis 

Maša Fonda 

Nika Gostečnik 

Zala Gostečnik 

Jaka Habot 

Luka Herman 

Simon Herman 

Megy Hlupić 

Gaja Ivančič 

Zoja Ivančič 

Neja Jager 

Taja Jager 

Tina Jamnikar 

Laura Jelačič 

Kaja Jelen 

Maks Jelen 

Nik Jelen 

Lara Jošt 

Zoja Jošt 

Tevž Klinc 

Zala Krajnc 

Jurij Kralj 

Lovro Kralj 

Manca Kralj 

Brina Kramberger 

Blaž Krulec 

Gruša-Karla Kumer 

Beatrice Kundih 

Nick Kundih 

Katarina Laura 

Peter Laura 

Nadja leskovšek 

Maja Logar 

Eva Lupše 

Brina Matko 

Maja Meklav 

Izak Miglič 

Matjaž Miklič 

Luka Oblak 

Nika Ogrizek 

Lovro Pečovnik 

Aljaž Podpečan Toplak 

Zoja Podpečan Toplak 

Mark Potočnik 

Tibor Potočnik 

Ema Primožič 

Zala Primožič 

Eva Prkić 

Zarja Sagadin 

Naj Semprimožnik Hlačer 

Nia Semprimožnik Hlačer 

Tjaša Sluga 

Tevž Stergar 

Tine Stergar 

Lara Stuhne 

Lan Škrubej 

Hana Vahčič Miyazaki 

Sara Vahčič Miyazaki 

Kaja Vavkman 

Neja Vavkman 

Gal Važić 

Eva Veber 

Jakob Veber 

Bor Videc 

Sara Vozelj 

Vita Vozelj 

Neža Vučina Pečnik 

Filip Živanovič 

Miha Žlof 

Eva Žuža 

Jure Žuža 
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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 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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KAJ VSE SMO POČELI NA TABORU 

 

sobota, 30. julija 2022: 
 

Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, 

postavitev pravil. 

Popoldan izleti: 

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: 
 

 

Dopoldan izleti: 

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 
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torek, 2. avgusta 2022: 
 

Dopoldan izleti: 

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 palačink 
 

 
 

Zvečer: iskanje zaklada 

 

 

sreda, 3. avgusta 2022: 
 

 
 

Dopoldan izleti: 

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 
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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: 
 

 
 

Dopoldan izleti: 

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  
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POROČILA O IZLETIH: 

 

SOBOTA, 30. JULIJA 2022 

 

Grančišče (ferata Mojstrana – modra) 

 

Prvi dan in že prva tura. Za ture, ki bodo sledile, smo opravili mali preizkus. Otroke smo peljali 

na ferato Grančišče, po modri poti za moder preizkus. 

V taboru smo razdelili feratne komplete, jih namestili in razložili ter pokazali njihovo pravilno 

uporabo, kar so otroci na improvizirani »ferati« varno na tleh tudi preizkusili. Potem pa hop v 

kombije in gas na štart. Pred vstopom v ferato smo še enkrat ponovili vsa pravila, se razdelili v 

skupine in se podali v smer. Napredovali smo počasi, a vztrajno. Otroci so bili veseli in 

nasmejani skozi celo smer, saj so uživali v razgledih na Mojstrano, Dovško babo, Kepo in ostale 

vršace v okolici in v sami smeri. Prijetno utrujeni in z belimi členki zaradi stiskanja jeklenice 

smo uspešno priplezali na vrh, kjer smo naredili še obvezno skupinsko sliko z »Aljaževim« 

stolpom in taborom v ozadju.  
 

 
 

Na poti do izhodišča je bilo slišati ogromno pozitivnih komentarjev in želja za še težje smeri. 

Rok 
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Kip Jakoba Aljaža 

 

 
 

Kot se za planinski tabor spodobi, smo že prvi dan tabora preverili ustreznost naše planinske 

obutve. Pot smo ubrali preko travnika pod taborom in pripeljala nas je naravnost v spodaj ležečo 

vas Dovje. Na tem prvem pohodu so nam ozke križajoče se ulice predstavljale skoraj nerešljiv 

labirint, za katerega pa se je do konca tabora izkazalo, da so ga z malim prstom obvladali tudi 

naši najmlajši udeleženci. Ko smo se torej končno »prebili« skozi vas, nas je od našega cilja ločil 

le še kratek sprehod navzdol ob glavni cesti. Tako smo, še  preden bi lahko nastali prvi žulji, 

prispeli do kipa Jakoba Aljaža. Tu smo v njegovi senci poslušali nekaj zanimivosti iz njegovega 

življenja in uživali v lepem razgledu na naš najvišji vrh. Pot nazaj je bila seveda malo težja, saj 

je bilo vso pot  sedaj potrebno premagati tudi navzgor. A nič za to, saj smo ja planinci! 

Tjaša 
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NEDELJA, 31. JULIJA 2022 

 

Prisank (Kopiščarjeva pot) 

 

 
 

Po ogrevanju iz prejšnjega dne smo se 

zagnali v Kopiščarjevo pot proti Vršiču. Z 

Vršiča smo se v zmernem tempu podali proti 

izhodišču. Med potjo smo ponovili osnovna 

pravila, ki veljajo na takšni poti. Že sam 

pristop je bil zanimiv, saj smo občudovali 

okoliške vrhove in znamenitosti, predvsem 

obraz Ajdovske deklice. Pri prvih jeklenicah 

smo se opremili in počasi nadaljevali v 

smeri. Zaradi velikega števila otrok je bilo 

napredovanje počasno, ampak varno, kar je 

najbolj pomembno. Vsake toliko časa se je 

slišalo vprašanje: »A je še daleč?« Sledil je 

odgovor vodnikov, kot bi bil dogovorjen: 

»Takoj za tem ovinkom.« Seveda smo jim 

potem razložili, koliko je še dejansko do 

konca smeri, in jih bodrili v težkih odsekih. 

Me. premagovanjem ovir nismo imeli težav, 

saj so otroci upoštevali vsa navodila in 

pokazali veliko mero potrpežljivosti, znanja 

in poguma. Končno smo prišli do tako 

želenega okna in otrokom je rahlo zastal dih 

ob pogledu nanj. Pred vstopom skozi okno 

smo naredili še skupinsko sliko in se zagnali 

v zadnji del poti. Po premaganem oknu smo 

se odločili, da poti na vrh ne nadaljujemo, 

saj smo se v Kopiščarjevi poti zadržali dlje 

kot je bilo načrtovano. Malo nižje v smeri 

Vršiča smo naredili pavzo z malico in se 

nato vrnili proti izhodišču. Otroci niso bili 

razočarani, ker niso osvojili cilja, saj je 

važna pot, ne cilj (po Nejcu Zaplotniku). 

Rok 
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Dovška baba 

 

Na turo smo se odpravili iz tabora na Dovjem. Na začetku smo preverili primernost opreme 

udeležencev za turo in se namazali s sončno kremo. Po kratki predstavitvi ture smo si razdelili 

malico in se veselo podali na pot. Na začetku nas je vodila po makadamski poti, ki se je rahlo 

spuščala od tabora proti križišču, kjer je smerokaz za Dovško babo. Po približno 800 metrih 

makadamske ceste zavije pot levo v hrib v strnjen gozd. Pot se strmo vzpenja, zato smo imeli več 

krajših postankov. Nadaljevali smo mimo opuščene planine Goreljše, kjer smo imeli daljši 

počitek. Na planini so se pasle krave, ki so nas radovedno opazovale in se nam tudi približale. 

Hodili smo  ob robu planine mimo nedavno zgrajenega vikenda. Pot se nato malo zravna in nas 

pripelje na makadamsko cesto. Čez kakih pet minut hoje zavije markirana pot levo in se strmo 

vzpenja proti planini Dovška rožca. Po prihodu do koče na Dovški rožci smo imeli daljši 

postanek, kjer smo si nabrali moč še za zadnji vzpon do vrha Dovške babe. Na vrhu smo uživali 

v prečudovitem razgledu in v zasluženi malici. Za vrnitev v tabor smo izbrali pot, ki nas je vodila 

proti Erjavčevem rovtu. Pot se počasi spušča, kar je med udeleženci vzbudilo veselje in 

razigranost, saj je bil za nami naporen vzpon. Med vračanjem v tabor smo opazovali prečudovito 

naravo in osvojen vrh Dovške babe, ki nas je spremljal na levi strani. Peš pot se pod planino 

Mlinca priključi na makadamsko cesto, po kateri smo se veseli in prijetno utrujeni vrnili v tabor. 

 

Pavel 
 

 
 

Dovška baba 

 

Druga in tretja skupina sta imeli za nedeljski izlet planirani isti cilj, zato smo se odločili, da se 

odpravimo kar skupaj. Pot nas je najprej vodila po cesti navzdol, vse dokler se ni gozdna pot spet 

odcepila navzgor. Sledili smo ji vse do pašnika, kjer smo se odločili za prvi daljši počitek. Od tu  

nas je v predčasen odhod pognala čreda krav in bikov, ki so si želeli našo skupino spoznati 

veliko bolj od blizu, kot pa si je kdo od nas želel. 

Po dobri uri hoje smo končno prispeli do planine, kjer pa nas je ponovno glasno pozdravila čreda 

krav in bikov. Na srečo je bilo tu dovolj prostora, da smo se jim lahko izognili in se  brez večjih 

težav povzpeli do vrha. Tam nas je poleg zaslužene malice čakal tudi neverjeten pogled na 

sosednje hribe in doline. 

Spust do tabora smo opravili po drugi poti, ki nas je vodila na drugo stran hriba, kjer se nam je 

odprl še drugačen pogled na naš prvi osvojeni vrh. Pot nas je pripeljala direktno na taborno 

nogometno igrišče.  Tako nam ni bilo treba zadnjih kilometrov premagovati še navzgor. In po 

šestih urah hoje je to vse, kar si pravi planinec res želi. 

Tjaša 
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Planinski tabor Dovje – Grančišče – Mlačca - Planinski tabor Dovje 

 

S 4. skupino smo se spremljevalci odpravili peš naravnost 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 velikega  balvana. Pot 

nas je vodila še slabih 200 metrov po poljski cesti, nato pa se po severnih pobočjih strmo 

povzpela na Grančišče. Po krajšem počitku in lepih razgledih smo se po južni poti spustili do 

naselja Mojstrana, preko mostu prečkali reko Bistrico in se sprehodili do Mlačce, poletnega in 

zimskega plezališča. V prijetno hladni soteski smo organizirali malico in daljši počitek. Po 

napolnitvi trebuščkov in daljšem počitku zaradi večje in počasnejše pohodne skupine smo se 

podali skozi naselje Mojstrana, mimo Aljaževega spomenika. Od tu nas je čakal še vroči vzpon 

do Dovja in nato še malo do tabora. Pohod je potekal v prijetnem vzdušju, obilici smeha, vročem 

vremenu in seveda brez slabih pripetljajev. 

Matic 

 

 
 

 

Mlačca – jezero Kreda – Mlačca 

 

 

 

S parkirišča Mlačca smo se odpravili preko 

Ledenega kraljestva do konca soteske, iz 

katere smo se dvignili na travnik in nato na 

cesto, ki vodi proti jezeru. Po prvem daljšem 

počitku smo zavili na gozdno cesto, ki se je 

zožila v potko, nato pa slepo končala v 

gozdu. Ko smo si  ogledali možne smeri 

nadaljevanja poti, smo se odločili za hojo 

proti cesti. Naleteli smo na dva pašnika, ju 

prečkali in našli pot, ki nas je pripeljala do 

jezera Kreda. Sledila je malica, namakanje 

nog in  povratek po zložnejši in bolje 

označeni poti nazaj do parkirišča Mlačca. 

Katja 
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TOREK, 2. AVGUSTA 2022 

 

Triglav (dolina Krma – koča Planika – Triglav –  koča Dolič – Luknja –  dolina Vrata) 

 

Po slabem jutru, ko nam je dež skoraj odplaknil izlet na našega očaka, smo se na hitro spakirali 

in odpeljali v dolino Krme. Vsi »našpičeni« smo zakorakali po dolini proti »pastircem«, kjer smo 

imeli prvo  pravo pavzo z malico. Po okrepčilu smo nadaljevali pot čez Kurice do Konjskega 

prevala in naprej proti domu Planika, kjer je bil naš cilj prvega, vremenu prilagojenega dne. 

Prijetno utrujeni smo si poiskali prenočišča in pri večerji naredili načrt za naslednji dan, za 

osvojitev Triglava. 

 

 
 

Ob 6.00 nas pokonci vrže ura in po zajtrku smo ob sedmih zbrani pred kočo za nadaljevanje poti. 

Pot nas vodi čez Mali Triglav proti vrhu. Vzpenjali smo se v manjših skupinicah, saj zaradi 

različne kondicijske pripravljenosti, spoštovanja do Triglava in ostalih pohodnikov ni šlo 

drugače. Kljub vsem razlikam in gneči na poti smo vsi osvojili vrh Triglava, ki je bil naš cilj. A 

to je bila šele  polovica poti, saj nas je čakal še sestop v dolino. Na vrhu so bili vsi udeleženci 

krščeni s pravim planinskim »bičanjem«, saj so prav vsi prvič stali na vrhu našega očaka. 
 

 

 

Po opravljenem obveznem krstu in slikanju 

smo se čez Škrbino odpravili proti Doliču in 

dolini Zadnjici. Na Doliču smo imeli 

postanek z okrepčilom, ki nam je dal 

prepotrebne moči za nadaljevanje poti, saj 

nas je nekje na poti v dolino čakal še en 

vzpon proti Luknji in dolini Vrata.  Med 

potjo smo občudovali sosednje vrhove, 

živali in ostale pohodnike ter se marsikaj 

naučili in spoznali. Na koncu pa smo vsi 

utrujeni vstopili na avtobus za Mojstrano, 

kjer so nas pobrali naši šoferji in nas 

odpeljali v tabor na zasluženo kosilo. 

Rok 
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Spodnji Martuljški slap in bivak pod Špikom 

 

Dež, ki je v noči s ponedeljka na torek povzročil kar nekaj nevšečnosti, ni preprečil  torkovega 

pohoda. Planinci iz druge skupine smo se zjutraj prvi podali na turo. Zaradi vztrajajoče nizke 

oblačnosti smo ves čas vožnje z negotovostjo pogledovali v nebo, a že kmalu po prihodu na 

izhodišče se nam je z neba nasmejalo sonce. Z vzpodbudo toplih (kasneje že mogoče prevročih) 

sončnih žarkov smo se mimo spodnjega Martuljškega slapa povzpeli do Ingotove koče. Tu smo 

si privoščili prvi malo daljši postanek. 

 

Ker je vreme še naprej kazalo na lep dan, 

smo se od koče malo spustili in nato 

nadaljevali pot v smeri bivaka pod Špikom. 

Kot neverjetno tiha in enotna skupina smo 

se po gozdni poti dvignili vse do našega 

cilja, kjer smo si končno privoščili več kot 

zasluženo malico. Tu sem predvsem jaz z 

rahlim strahom opazovala temnejše oblake, 

ki so na nas strmeli z ramen visokih vrhov. A 

na srečo ni bi noben temen oblak dovolj 

pogumen, da bi se spustil prenizko. Tako 

smo celo pot navzdol preživeli brez ene 

dežne kapljice. Edine kaplje, ki so nam 

oteževale pot, so bile potne srage, ki so 

postajale vse večje, čim nižje smo se 

spuščali. 
 

Tjaša  

 

 

 

Gozd Martuljek – 1. Martuljški slap – brunarica pri Ingotu – Gozd Martuljek 

 

Ob 8.30 uri smo se z dvema kombijema odpeljali iz tabora do naselja Gozd Martuljek, kjer se je 

začel načrtovani pohod.  Pred odhodom smo pregledali, če so otroci pravilno opremljeni. Ob 

9.00 uri smo peš krenili od naselja Gozd Martuljek in izbrali označeno pot po soteski potoka 

Martuljek. Najprej smo se ustavili na obrežju potoka, kjer je bila prava galerija postavljenih 

kamnitih možicev. Otroke smo seznanili, zakaj postavljamo možice. Tudi naša skupina je dodala 

enega. 
 

 

Ob poti naprej smo si ogledali mogočen prvi 

Martuljški slap ter preko brvi nadaljevali 

naprej. 

Ob 10.30 uri smo prispeli do brunarice pri 

Ingotu, kjer smo pomalicali in se odžejali ter 

imeli daljši odmor.  

Ob 11.30 uri smo nadaljevali pot do bližnje 

kapelice in spominskega obeležja umrlih 

planincev, prečkali potok Martuljek in se 

vračali proti izhodišču naselja Gozd 

Martuljek. 

Ob povratku smo se ustavili pri muzeju na 

prostem o oglarstvu na Gorenjskem, ki je na 

jasi pred naseljem. 
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Nadaljevali smo pot do izhodišča oz. parkirnega prostora, kjer sta nas pobrala kombija in 

odpeljala nazaj v tabor. 

Pohod je bil zaključen ob 14. uri.  

Miran 

 

 

planinski tabor Dovje – Planinski muzej – slap Peričnik – planinski tabor Dovje 
 

 
 

Cilj drugega pohoda naše 4. skupine je bil slap Peričnik in obisk Planinskega muzeja v 

Mojstrani.  Na pohod smo se podali kar peš iz planinskega tabora, skozi Dovje, preko glavne 

ceste, po mostu za pešce preko Save Dolinke in pod Grančišče, kjer smo najprej obiskali 

Slovenski planinski muzej. Uslužbenka nam je na kratko predstavila muzej, nato pa  smo si 

ogledali  film o muzeju. Potem smo  si v prvem nadstropju muzeja z raznimi interaktivnimi 

nalogami na posameznih točkah prislužili spominski magnetek.  
 

Po »napornem« obisku muzeja smo si 

privoščili obilno malico kar pred samim 

muzejem, potem pa se z varuhom 

Triglavskega narodnega parka podali  proti 

Peričniku. Prečkali smo reko Bistrico, šli 

malce gor in dol po bolj ali manj široki poti 

in se ustavljali ob predstavitvenih tablah, ki 

jih je razložil  varuh TNP. Prišli smo do koče 

pri slapu Peričnik. Brez oklevanja smo se 

podali po poti navzgor do slapa, se 

sprehodili za njim in bili malo »stuširani«. 

Seveda vsega tega nismo pozabili posneti s 

fotografskimi aparati in telefoni. Po spustu 

do koče smo si organizirali počitek. 

Povratek je bil načrtovan po isti poti ob reki, 

ampak zaradi izjemne vročine smo poklicali 

kombije, da so nas zvozili do tabora. 

 
Sama tura ni bila naporna, naporna je bila vročina. Smo pa na poti srečali našega odličnega 

alpinista Luko Lindiča in ga povabili na obisk v naš planinski tabor, kar je z veseljem sprejel. 

Matic 
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Slap Peričnik, Muzej planinstva 

 

 

Od parkirišča pri Mlačci smo se po dobro 

označeni položni poti odpravili proti slapu 

Peričnik. Po približno dvajsetih minutah je 

pot postala precej bolj strma, deloma 

izpostavljena in krušljiva. Na takšnih delih 

so starejši udeleženci pomagali mlajšim 

prečkati zahteven teren. Ob mostu je pot 

ponovno postala širša in se zlagoma 

dvigovala do koče pri slapu. Zadnji del te 

poti je vodil po zelo prometni cesti. Ob koči 

smo imeli malico. Po zložnejši poti smo se 

nato vzpeli do Peričnika in pod slapom 

prečili na strmejšo pot, po kateri smo se 

spustili nazaj do koče. Ponovno je bilo treba 

malicati. Tudi na poti nazaj smo se izognili 

cesti in hodili po bolj planinski poti. Spustili 

smo se do muzeja, a namesto ogleda zbirk 

smo zbirali virtualne žige in na koncu dobili 

magnetke. Sledil je kratek vzpon do 

parkirišča in vožnja v tabor. 

Katja 

 

 

SREDA, 3. AVGUSTA 2022 

 

Planinski muzej Mojstrana 

 

 

Po zdaj že dobro znani bližnjici smo se 

spustili skozi vas Dovje do planinskega 

muzeja v Mojstrani. Tu smo si najprej 

skupaj pogledali uvodni film o slovenskem 

planinstvu in se nato podali na ogled 

muzeja. Največja atrakcija je bil lov na 

magnete, ki so jih udeleženci lahko dobili po 

opravljenih nalogah na petih postojankah. 

Na koncu ni ostal niti en posameznik, ki ni 

dobil svojega magneta, vključno z nami 

vodniki.  

 

Po ogledu muzeja smo si privoščili kratko malico in se nato skupaj z vodnikom iz muzeja peš 

odpravili do slapa Peričnik. Pot nas je vodila malo po gozdu in malo po robu ceste, dokler 

končno nismo prispeli do težko obljubljenega slapa. Tu smo si slap pogledali najprej z leve strani 

in se nato sprehodili za slapom ter si ga ogledali še z druge strani. 

Pot nazaj nas je najprej peljala do muzeja, nato skozi Mojstrano in nato še navzgor do tabora, 

kjer  nas je na srečo že čakalo okusno kosilo. 

Tjaša 
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Planica – Tamar – Planica 

 

 
 

Iz tabora smo se v dveh skupinah s kombijema odpravili v Planico, kjer je bilo tudi naše 

izhodišče. 1. skupina si je najprej ogledala Nordijski center Planica in počakala na prihod 2. 

skupine. Druga skupina si je ogledala Nordijski center po prihodu iz Tamarja. Namen izleta je bil 

ogled športnega centra, skakalnic in krajšega pohoda v dolino Tamar. Ko sta se obe skupini 

združili, smo se odpravili v dolino Tamar. Po dobri uri hoje smo 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, kjer se je prvi del naše skupine odpravil s kombijem proti taboru, drugi del skupine pa si 

je še ogledal 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 
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hotel Špik – sp. Martuljški slap – Ingotova koča – nedefinirana točka – sp. Martuljški slap 

– hotel Špik 

 

 

 
 

 

Pohod smo pričeli na parkirišču pri hotelu 

Špik. Preko mostu smo prečkali cesto, zavili 

na kolesarsko stezo proti Kranjski Gori, nato 

pa sledili tablam do spodnjega Martuljškega 

slapa. Pot je bila kar strma, vzpenjali smo se 

po kovinskih stopnicah in prečkali lesen 

most. Deloma je vodila po gozdu in deloma 

po skalah. Ob slapu smo nadaljevali po 

plezalni zahtevni poti do ceste za Gozd 

Martuljek, nato pa  sledili oznakam za 

brunarico pri Ingotu. Po dobri uri in pol hoje 

smo prispeli do brunarice, kjer smo malicali 

in pokusili gorsko kislo mleko. Ker smo 

imeli še dovolj časa, smo se odločili 

preveriti pot proti zgornjemu slapu. Po 

dobre pol ure hoje po gozdni poti, deloma 

zavarovani z lesenimi debli, smo prišli do 

drsečega plezalnega dela, kjer smo se 

ustavili in postavili zatočišče iz drevesa in 

naokoli ležečih palic. Nato smo se spustili 

do spodnjega slapa in naprej do vmesnega 

postajališča na poti, kjer smo namočili noge 

ter postavili možica. Sledil je spust do avta. 

Med potjo smo  opazovali naravo, brali 

napise pod drevesi ter se sladkali z lučkami. 

Katja 

 

 
PETEK, 5. AVGUSTA 2022 

 

Grančišče (ferata Mojstrana – modra in rdeča) 

 

Za zadnjo turo smo se odločili ponoviti ferato Grančišče. Odločili smo se, da turo malo 

začinimo, ker so bili otroci na prejšnjem obisku ferate zelo suvereni. Izbrali smo rdečo smer, ki 

je zahtevnejša od modre. 
 

 

Do vstopa v ferato smo se za razliko od 

prvič sprehodili, ogreli in pripravili mišice 

za napor, ki je sledil. Pred vstopom v ferato 

smo še enkrat ponovili vsa pravila, se 

razdelili v skupine in se podali v smer. 

Napredovali smo počasi, a vztrajno. 

Približno v prvi tretjini ferate, kjer se modra 

in rdeča smer križata, se je nekaj otrok 

odločilo, da bi raje nadaljevali po modri - 

lažji poti do vrha. Vodnika Peter in Pavle sta 

s svojo skupino otrok nadaljevala po rdeči, 

midva z Rokom pa sva vodila manjšo 

skupino, ki se je odločila za modro smer.  
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Prijetno utrjeni sta obe skupini uspešno priplezali na vrh, kjer smo naredili še obvezno skupinsko 

sliko z »Aljaževim« stolpom in taborom v ozadju. Na poti do izhodišča je pogovor tekel o 

primerjavi obeh smeri in o zahtevnejših delih smeri. Otroci so bili zelo zadovoljni in so izrazili 

željo po še več takšnih »tehnično« zanimivejših turah. 

Na poti do tabora smo se še osvežili s sladoledom in v mrzli Savi. 
 

 
Boštjan 

 

 
 

Tromeja 
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Zjutraj smo se odpeljali iz tabora do Rateč, 

kjer smo začeli pot proti Tromeji. Odpravili 

smo se po planinski poti mimo koče pod 

Tromejo. Pot smo nadaljevali po planinski 

poti, od koder je bil čudovit   razgled na 

okoliške gore. Na vrhu smo imeli malico in 

počitek. Povratek je bil po isti poti nazaj do 

Rateč, kjer smo počakali na prevoz do 

tabora. 

Nejc 

 

 

 

tabor – Grančišče – Mojstrana – jezero Kreda – tabor 

 

Za zadnjo turo se je tretja skupina na izlet odpravila kar iz tabora. Najprej smo se spustili v 

Dovje. Od Mojstrane nas je ločila glavna cesta, ki smo jo varno premagali po suhi strugi potoka. 

Iz Mojstrane smo nadaljevali na Grančišče. Pot nas je vodila po gozdu do razgledišča na vrhu. 

Po kratkem počitku na vrhu smo se po drugi strani hriba spustili nazaj v Mojstrano. Da bi ubežali 

hoji po cesti, smo prečkali skoraj suho strugo Triglavske Bistrice in se priključili planinski poti, 

ki nas je pripeljala do jezera Kreda. Ob jezeru smo si privoščili okusno malico in počitek. 

Najprej ni bilo velikega interesa za kopanje, zato je bila potrebna dodatna motivacija. Po stavi se 

je našlo osem drznih, ki so si za pogum prislužili sladoledne lučke. 
 

 
 

Po poti nazaj smo se v Mojstrani združili s prvo skupino ter se na poti proti taboru ustavili še ob 

Savi in se skopali še tam. 

Osveženi smo se vrnili v razgreti tabor. 

Luka 
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Gozd Martuljek – spodnji Martuljški slap – Ingotova koča – Gozd Martuljek 

 

S parkirišča smo začeli pot mimo  oglarske 

kope, nato smo se usmerili na levo pot, ki 

nas je pripeljala do mostička. Tu se je začela 

pot po soteski Martuljških slapov. Naprej se 

je 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 se mi podali proti 

Ingotovi koči. Najprej smo si ogledali 

kapelico in spomenik alpinistom, ki so žal 

preminuli v Martuljških gorah. Pri kapelici 

smo se odločili za malo daljši postanek z 

malico, kjer smo najprej pojedli, nato pa so 

se lahko otroci še hladili v bližnjem potočku. 

Po počitku smo se podali do Ingotove koče 

na planini Jesenje, kjer smo si vzeli še čas za 

»kavico« in žigosanje naših dnevnikov. Nato 

smo se spustili do parkirišča pri kampu Špik. 

 

 

 

Celoten pohod je potekal brez problemov. Bilo pa je veliko glasbenih in »novinarskih« vložkov. 

Pohod smo zaključili okoli 15.00 ure 

Matic 
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Vršič – Slemenova špica – Vršič 

 

Ob osmih smo se najmlajši udeleženci 

tabora zbrali ter se odpravili na zadnji izlet. 

Ker smo ves teden zelo pridno hodili, smo si 

prislužili izlet v malo višje hribe. Z avti smo 

se odpeljali na Vršič ter z veliko mero sreče 

parkirali na samem vrhu. Zavezali smo si 

gojzarje, oprtali nahrbtnike ter se podali 

proti našemu cilju – Slemenovi špici. 
 

Prvi del poti je bil kar strm, ampak smo ga 

zmogli. Za dodatno motivacijo je poskrbela 

Ajdovska deklica, ki nas je opazovala (in mi 

njo) s Prisojnika. Na sedlu, kjer se pot 

odcepi za Malo Mojstrovko, smo si 

privoščili krajši počitek. Odpočili smo noge, 

popili nekaj vode ter napolnili zaloge 

energije. 

 

 

Nadaljevanje poti je postreglo s hojo med ruševjem, s pogledi na Planico ter nekaj večjimi 

skalami, ki so jih male noge in roke pridno preplezale. Po dveh urah hoje smo zadovoljni prispeli 

na cilj.  

 

V senci dreves, ob luknji, kjer je včasih bila 

znamenita mlaka, smo našli prostor za 

počitek. Kruh, sir, salama in seveda pašteta 

so nam vsem teknili. Za sladico pa jabolka 

in napolitanke. Še obvezno slikanje z 

Jalovcem in že smo se podali nazaj proti 

Vršiču. Povratek je minil brez težav. Imeli 

smo nekaj krajših pavz za vodo ter polnjenje 

energije. Pred končnim spustom na Vršič 

smo še enkrat pomahali Ajdovski deklici ter 

zapeli Kekčevo pesem.  

  

Ker so bili mali planinci tako pridni, so si prislužili osvežitev v Jasni. Tam so se (skoraj) vsi 

podali v vodo, ampak le najbolj pogumni so namočili kaj več kot gležnje. 

Turo smo zaključili s sladoledom ter se nato vrnili v tabor. 

Tina 
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PRISPEVKI UDELEŽENCEV 

 

ČETRTEK  - PLAVALNI DAN 

 

Zjutraj smo se zbudili ob pol sedmih in kot vsak dan najprej pojedli zajtrk. Nato smo se zbrali 

pred jedilnico, kjer so nam razdelili majčke z letošnjim logotipom. Po skupinah smo se odpravili 

do avtobusne postaje, kjer nas je pričakal avtobus in nas odpeljal v Radovljico. Na bazenu smo  

svoje stvari pustili v senci, se hitro preoblekli in brž poskakali v vodo. V bazenu smo uživali do 

enih, ko so nam vodniki pripeljali pice. 
  

 

Potem smo lahko plavali in skakali v vodo 

do 16. ure. Nekateri so se odpravili v 

trgovino, drugi pa so ostali še nekaj časa. 

Nekaj se nas je vrnilo v tabor z avtobusom, 

preostali pa s kombijem. V taboru nas je že 

čakala večerja. Do sedmih smo lahko 

počivali, potem pa se je začela tekma v 

nogometu, vodniki proti mladim planincem. 

Na koncu so zmagali vodniki dva proti nič. 

Po tekmi nas je čakal res zabaven krst novih 

vodnikov. Na koncu je bil krščen še Rok. 

Utrujeni, a zadovoljni smo se odpravili spat. 

Kaja Vavkman (sobota 1) 

 

V soboto smo se pripeljali v Dovje, ki sem ga nazadnje videla pred desetimi leti. Tabor se mi zdi 

veliko manjši. Mislim, da sem jaz in še nekaj planincev moje starosti letos zadnjič na taboru. 

Iskreno sem na taboru samo zaradi družbe, saj nikoli ne hodim v hribe in sem čisto brez 

kondicije. Želim si, da bi imeli več prostega časa, saj moramo letos »ta starejše« punce 

načrtovati planinske poroke in krst. Krsti so sicer z nekaj komplikacijami uspeli, poroke pa nas 

še čakajo danes, a še nimamo dokončanega načrta, saj moramo pisati spise. Ker sem letos 

najverjetneje zadnjič v taboru, razmišljam o stvareh, ki jih bom pogrešala. 
 

 
 

Pogrešala bom predvsem druženje, še posebej v prostem času, ki pa ga je zelo malo. Tabornega 

ognja letos ni, a bom zagotovo pogrešala petje in gledanje v prasketajoč ogenj. Zabavno je spati 

v šotoru, čeprav je ponoči zelo mrzlo. Šotor si delimo s kobilicami, ki nam ponoči ne pustijo 

spati, zato jih je treba sredi noči odstranjevati iz šotora. Pogrešala bom  naravo in čudovite 

razglede, čeprav sem bila preveč zadihana, da bi uživala v njih. Pogrešala bom tudi ljudi okoli 

mene. 

                                                                                              (sobota 1) 
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PESEM 

 

Tabor planincev, mladih 

planincev, vedno zabaven, 

vedno naporen. 

Hodimo v hribe in 

na bazen, radi se 

imamo, nikomur se 

ne damo. 

Imamo super vodnike, 

in kuharice imenitne, 

dobro 

se imam! 

To je tabor 

za nas in 

tudi za vas. 

 
 

                                                                                                           Eva (sobota 1) 

 

 

 

 

 

Hodili smo po poti , 

ko nas dežek je ujel. 

Rok je bil bistre glave 

in pod streho nas je skril. 

Mi hoteli smo domov, 

Rok bi pa na Triglav šou. 

Mi pogumni smo odšli, 

da bi stvar spoznali, 

ko v tabor smo prišli, 

smo lonec počili. 

Počili smo lonec 

in zdaj je vsega konec! 

 

Eva Veber (nedelja) 

 

POT NA TRIGLAV 

 

Mi hotl smo na Triglav it, 

sam pol začel je dežek lit. 

Vendar pogumni smo bili 

In na pot kljub temu šli. 

Pot na Triglav težka je bila, 

a premagala jo je skupina vsa. 

Na Planiki smo si odpočili 

in naslednji dan na vrh skočili. 

Navzdol je šlo hitro kakor plaz 

in vsi smejali smo se v en glas. 

Ko v dolino smo prišli, 

smo pijačo si privoščili. 

Vse smo popili, 

se v tabor vrnili 

in v spalke zavili. 

 

Jure Flis (nedelja) 
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V soboto, 30. julija, smo se mladi planinci iz PD Prebold, Žalec in Galicija odpravili v tabor v 

Dovje. V taboru nas je bilo veliko novih, med njimi tudi jaz. V sredo smo bili novinci krščeni. 

Moj krst je bil precej zahteven, vendar na koncu krsta smo dobili priznanja in trikrat po zadnjici.  

Letos je bilo precej naporno, saj smo veliko hodili. Vsak večer smo sedeli ob lažnem tabornem 

ognju, saj zaradi nevarnosti požara nismo zakurili pravega. Hrana, ki jo skuhajo naše kuharice, je 

zelo okusna. Na zadnjem pohodu smo s prijateljicami celo pot do tabora pele. 

Posodo smo pomivali po dežurnih ekipah (še vedno, se mi zdi, da smo največ pomili mi). Na 

orientaciji smo bili peti od osmih. 

V petek smo že večina pakirali za domov. Torej domov smo se odpravili v soboto. 

Zala Kranjc (nedelja) 

 

 
 

 

TABOR 2022 

 

Letošnji tabor je fuuul naporen, ker skoraj vsak dan hodimo. Imeli smo kar štiri pohode, ko pa 

pohodov ni bilo, smo šli na sprehod, orientacijo in na bazen. Zelo veliko novih planincev je letos 

v taboru in to se vidi. Najbolj naporen pohod je bil na Dovško Babo. Najbolj pa sem uživala, ko 

smo se šli v jezero kopat. Letos zelo pogrešam pravi taborni ogenj, saj so mi bili vsa leta do zdaj 

ravno trenutki, ko smo se ogreli ob ognju, najljubši. Zelo sem uživala tudi med krsti, saj je bilo 

ogromno otrok, ki so bili na taboru prvič (misli, da kar 31). Letos je spanje v šotoru ful boljše, 

ker ni tako mrzlo. 

Edino, kar me moti, je zgodnje vstajanje VSAAAKO jutro. Drugače je fajn. Ful mi je bilo 

zabavno, ko smo po dežurnih ekipah igrali paintball. Tudi planinski muzej je bil tudi zelo 

zanimiv, pa še zastonj magnetke smo dobili!😊 

Najbolj čudno in po drugi strani super in drugačna stvar letos pa je, da Biba ne zbuja vsako jutro 

s tolčenjem na posodo (zelo hvaležna). 

(nedelja) 
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TABORNIŠKI DAN 

 

Ker vroče je, 

zvrtelo se mi bo v glavi. 

Hodimo, hodimo 

kot planinci pravi. 

 

Vse mogoče je 

ko plezamo po gori stari. 

Pojemo, da čas se 

nam ustavi. 

Ne, ne grem več domov. 

Zoja (ponedeljek) 

 

 
 

Letos smo imeli tabor med vročinskim valom. Vsak dan smo po pohodih v vrsti čakali na tuš, ki 

je bil prevroč. Med prostim časom smo se hladili v senci in se čim bolj izogibali šotorom, soncu 

in kakršnem koli nepotrebnem premikanju. Razen fantje, ki so igrali nogomet in se sploh niso 

tuširali. Voda in sok, ki smo ju pili, sta bila mlačna in nas sploh nista ohladila. Cel dan smo 

čakali na večer, ko se je shladilo.  Če smo imeli srečo, nas ponoči v spalnih vrečah ni zeblo. 

Ker je šla prva skupina na Triglav na dvodnevni pohod, smo imeli štiri pohode, ki so bili na 

srečo zato krajši in smo skoraj vedno prišli nazaj v  tabor prvi. Na pohodih smo pogosto hodili 

po senci, zato vročina ni bila tako huda.  

A smo vseeno vsak večer in še zjutraj upali, da bo začelo deževati in nam na pohod ne bo treba. 

Deževalo je žal le en večer,  preden je  naslednje jutro prva skupina šla na Triglav. Žal smo 

vseeno vsi šli na pohod malo kasneje, saj so bila tla prej še mokra.  

A med malo prostega časa, ki smo ga imeli, na športnih igrah, orientaciji in med pohodi smo se 

imeli lepo. 

(ponedeljek) 
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ORIENTACIJA 

 

Orientacije je bila polna dogodivščin in zapletov za našo skupino. Na začetku smo krenili s poti, 

vendar smo se kaj kmalu spet znašli, kjer bi morali biti. Prva postaja je bila prva pomoč, kar smo 

opravili z odliko. Očitno nam ni problem pomagati v stiski. A čeprav smo spretni s povoji, naš 

spomin malo šepa. Že na tretji postaji smo namreč izgubili točke, ker nismo vedeli imena gore, 

ki naj bi bila višja od 1500m nadmorske višine in še par namigov, ki sem jih sicer pozabila.  

Na koncu orientacije smo ugotovili, da smo ena od redkih skupin, ki tega ni vedela. Čeprav smo 

bili 20 minut prehitri za določen čas, smo se zelo zabavali in to šteje. 

Zoja (ponedeljek) 
 

 
 

 

Letos sem na taboru petič in verjetno zadnjič. Čez pol leta bom polnoletna, začela bom priprave 

na vozniški izpit, da sploh ne govorim o maturi. To leto sem hodila na pohode s peto skupino, 

torej z najmlajšimi, razen ko sem šla na Dovško Babo. Kot sta rekli mamici v tej skupini, je to 

posebna vrsta kontracepcije. Šalim se, bili so super, čeprav so me mentalno utrujali. Ampak 

zaradi njih sem dobila sladoled.  

Letos so noči veliko toplejše in voda v tuših veliko hladnejša, razen tistih dvakrat, ko sem sem se 

dejansko želela tuširati z mrzlo vodo. Zahvala gre Marti za super hrano, vodnikom za 

potrpljenje, novim planincem, ker moram načrtovati poroke in vsem puncam na sredini za 

družbo in podporo, ki jo najbolj potrebujem, sploh ko zagledam kakšno kobilico, Tudi Jožico. 

 

Gruša (torek) 
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DNEVNIK 

 

1. dan, sobota 

Takoj po prihodu v tabor smo se razporedili v šotore po starosti in spolu: starejše punce, mlajše 

punce, srednje punce, starejši fantje in mlajši fantje. Okrog šestih smo odšli na krajši sprehod v 

vas Dovje do kipa Jakoba Aljaža, ki kaže na Triglav. 

2. dan, nedelja 

Zjutraj smo zgodaj vstali in odšli na naš prvi pohod na Dovško Babo, ki je bil tudi najdaljši. Tam 

so nas skoraj do vrha spremljaje kravice. Najstarejša skupina se je preizkusila v plezanju. Kmalu 

nam je čas minil in že je bil večer. 
 

 
 

3. dan, ponedeljek 

Veseli smo bili, saj nismo imeli pohoda. Noge so nas še od prejšnjega dne zelo bolele. Čakal nas 

je športni dan. Vodniki so nam pripravili različne športne igre. Učili smo se delati vozle in prvo 

pomoč, improvizirali paintball, metali frizbi, odigrali nogometno tekmo z vodniki in se 

preizkusili v judu. 

Popoldne smo imeli orientacijo, kjer je zmagala ekipa SREDA. 

Julija Ašenberger (torek) 

 

 

TABOR 

 

V taboru se fajn imamo, 

ker se družimo in igramo. 

Skupaj se veselimo, 

jih pri krstih po riti dobimo. 

Na pohode hodimo in 

se na soncu  potimo. 

Triglavci v torek so odšli 

in se v sredo srečno vrnili. 

V četrtek smo kopat se šli 

in na bazenu pico dobili. 

Še na zadnji pohod smo odšli 

in se žalostni vrnili. 

Konec tabora bližal se je, 

a novi spomini ohranili so se. 

 

                                                                                              Lia Ašenberger (torek) 
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TABOR DOVJE 2022 

 

V soboto, 30.7. 2022, smo se člani planinskih društev Galicija, Prebold ter Žalec odpravili na 

tabor mladih planincev v Dovje. Najprej smo pozdravili planince, ki so bili v taboru pred nami, 

nato pa smo si postavili ležišča v šotorih. Kasneje isti dan smo planinci iz 1. skupine odšli na 

ferato v Mojstrani.  

Drugi dan, v nedeljo, smo odšli na prvi pohod. Mi smo odšli na Prisojnik. Večino časa smo 

plezali, zato smo bili vpeti z varnostnimi pasovi, nekaj časa pa smo tudi samo hodili. 

V ponedeljek smo se razdeljeni po skupinah odpravili na orientacijo. Hodili smo približno eno 

uro in pol.  Ko smo zvečer dobili rezultate, smo bili vsi iz ekipe SREDA prijetno presenečen, saj 

smo zmagali. 

Torek in sreda sta bila za prvo skupino zelo 

pestra, saj smo odšli na dvodnevno odpravo 

na Triglav. Prvi dan  smo prišli do  Planike, 

kjer smo prespali. V sredo zjutraj  smo se 

odpravili na vrha Triglava in nato nazaj v 

tabor skozi dolino Vrata. 

V četrtek smo se z avtobusom odpravili na 

osvežitev na bazen v Radovljico. Tam smo 

bili skoraj cel dan, v tabor smo se vrnili šele 

ob petih popoldan. Ker smo po osvežitvi 

dobili energijo, smo po večerji v taboru 

odigrali nogometno tekmo proti vodnikom. 

Na žalost smo izgubili 2:0.  

Danes, v petek, smo se odpravili še na zadnji 

pohod. Mi smo ponovno odšli na ferato, 

vendar tokrat na plezalno steno težje 

stopnje.  

 
Jutri pa odhajamo iz tabora. 

Juri Kralj (sreda) 

PS. »Na taboru smo se imeli super.«   Jure Žuža 

 

 

 

 

OJ, TRIGLAV 

 

Oj Triglav, pojdi z menoj, 

saj jaz pojdem domov. 

Vedno z mano si bil 

in hribe si mi podaril. 

Več o tem povedat ne znam, 

a težko jaz te dam. 

Vsako jutro se tega zavedam, 

ko iz tabora te zagledam. 

Moje srce napolnil si ti, 

največji v Sloveniji si. 

 

(sreda) 

 

KOBILICE 

 

V taboru kobilic je čisto preveč, 

od vsega srbenja že čisto sem preč. 

Nimam za sprej proti klopom, 

zato bom jokal nad potokom. 

Zelene, grde in rjave, 

ljubše so mi bele krave! 

Tudi pajki so  čist okej, 

ker kobilice lezeje mnogo hitrej. 

Skačejo po moji glavi z lasi, 

jih je ko v ful vlki vasi. 

Rada bi se jih znebila, 

ampak jih res ne bom ubila. 

 

Maja Logar (četrtek) 



RUKZAK 2022 - DOVJE 

Stran 31 od 40 

NA TRIGLAV! 
 

 
 

Po dežju vedno posije sonce, pravijo… Tudi nam se je po nočni nevihti nasmehnila sreča. Naš 

dan se je začel zgodaj zjutraj in po odličnem zajtrku se nas je 20 najpogumnejših odpravilo na 

nepozabno pustolovščino. 

Jutro je bilo po nočni nevihti sveže. Našo pot smo začeli iz doline Krma. Začetek je bil šele 

ogrevanje. S težkimi nahrbtniki so se koraki zdeli tako težki! Naša vzdržljivost in vztrajnost sta 

bili na preizkušnji. Ko smo prišli na polovico poti, je bilo za nami že kar nekaj višinskih metrov 

in še več kapljic znoja. Svoje moči smo ponovno obnovili z »ornk« malico in se odpravili dalje. 

Pred nami je bil najzahtevnejši del poti. Sonce je pripekalo in vročina je bila neznosna. S skalami 

smo se borili z vsemi okončinami. A razgled? Ta je bil vreden vsakega napora. Lahko bi rekli, da 

je to pravi slovenski zaklad. 

Korak za korakom smo se približevali našemu cilju. To je bila Planika, koča tik pod vrhom 

Triglava. Zaradi nepredvidljivega vremena smo tu pot končali. Vrh pa je bil zaenkrat še 

skrivnost zaradi goste megle, ki je zastirala naš pogled. 

Spočiti, siti in polni pričakovanj smo se naslednje jutro odpravili proti vrhu. Občudovali smo 

razgled in začetek poti je bil za nas le ogrevanje. Ko smo dosegli vrh, je z naših ramen padel ves 

strah. Vsak je ponosno pokazal svoje navdušenje, ki je bilo pošteno zasluženo. Kot se spodobi, je 

bil na vrhu tudi krst. Vrv je padla po vsaki riti in iz lastnih izkušenj lahko rečem, da ni bilo 

prijetno. Ampak to nam je dalo energijo za nadaljevanje. Poslikali smo se in se odpravili dalje. 

Sledil je spust, ki je bil kot hladen tuš. Vsi smo pričakovali enostaven pohod proti dolini. Ampak 

ne… vsak korak je bil premišljen. Vsak trenutek bi lahko zdrsnili po pobočju. Dol smo prišli 

brez poškodovanih, celi in zdravi. Prehodili smo že kar nekaj poti, zato smo se ustavili za 

malico. Ni se nam mudilo, ker smo občudovali razglede. Mastili smo se s kruhom, mesnimi 

izdelki in sladkarijami. Padlo je tudi kakšno pivo, ampak samo za naše vodnike. Nadaljnja pot ni 

bila prijetna. Vzpon, ki nas je čakal, je bil za vse prava muka, za nekatere bolj kot za druge. Ko 

smo prišli na vrh, smo spili še zadnje zaloge vode in se hitro odpravili naprej. Spust po melišču 

pa je bil zaslužena nagrada, mislim da smo vsi zelo uživali. 

Noge so že zelo bolele in vsi smo bili željni vode. 

Poti ni in ni bilo konca, ampak ko smo opazili Aljažev dom, nas je vse zajel občutek zmage. 

Privoščili smo si hladno pijačo, ki smo jo bili tako željni in se z avtobusom odpeljali proti 

Mojstrani. V taboru nas je pričakal bučen aplavz in veliko veselih obrazov. Za piko na i pa še 

božansko kosilo. Hvala za nepozabno izkušnjo, doživetje in veliko novih prijateljstev. Se vidimo 

naslednje leto. 😊 

Tjaša S. (četrtek) 
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OSAMLJENA NA STREHI ŠOTORA 

 

V četrtek smo šli na bazen. Tam je bilo lepo, ampak po njem še nekaj lepšega. V jedilnici smo se 

zbrali s prijatelji. Takrat sem na strehi šotora zagledal kobilico. Ko sem šel k njej in ji nastavil 

roko, mi je zlezla na njo. Do večera je nisem spustil izpred oči. A ko sem šel spat, je ni bilo 

nikjer. Bil sem žalosten in težko sem zaspal.  

Ko sem sem se zbudil, je še vedno nisem našel. Po zajtrku sem se pripravljal za pohod, potem 

sem si šel umit zobe. Takrat smo me poklicali v šotor. In tam je bila kobilica. Naredil sem ji 

»domek« in ji noter dal tudi hrano 

Potem smo odšli na pohod. Preden smo se vrnili, smo se okopali v Savi. Ko sem prišel v tabor, je 

kobilica bila še živa. Bila je utrujena in žejna. Dali smo ji vodo in hitro je zaspala.  

Odnesel jo bom domov in tam bo imela hrano in vodo. In tudi veliko prostora za igro. 

 

                                                                                                                 Miha Flis  (četrtek) 

 

 

 

POT SKOZO OKNO 

 

V nedeljo, drugi dan planinskega tabora, smo se  povzpeli na dvatisočaka z imenom Prisank. V 

resnici nismo šli ravno do vrha Prisanka, ampak smo po odločitvi naših modrih in izkušenih 

vodnikov splezali skozi naravno znamenitost,  OKNO. 

 

 
 

 

Dan se je seveda začel z vsakdanjo zelo 

zgodnjo jutranjo rutino, ki je zajemala 

zbujanje, »diksi«, zajtrk in pripravo na 

odhod. Po kar ovinkasti vožnji smo začeli s 

hojo iz znamenitega prelaza Vršič proti 

vznožju Prisanka. Kratka gozdna pot nam ni 

vzela veliko časa, niti »opasanje« z 

varovalnim pasom in natikanje čelade ni 

trajalo dolgo. Nato se je pričelo plezanje. 

Plezanje z žico, plezanje brez, hoja, 

umikanje drugim hitrejšim »hribolazcem« in 

postanki so predstavljali večino poti. Niti 

nekaj sproženih kamnov in nezavarovanih 

plezalnih področji ni manjkalo. Nakar smo 

zagledali »okno«. Dejansko je to samo večja 

odprtina v skali. Je pa bilo zanimivo, da je 

kljub kar jasnemu vremenu  krasen razgled. 

Potem pa še kakšno uro in pol spusta do 

kombija, s katerim smo se odpeljali v tabor. 

 

Pot je bila super, a kar naporna, zato pa ni 

manjkalo užitka in smeha. 

Jaka Habot (četrtek) 
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DAN NA BAZENU 

 

Dan na bazenu se je začel z zajtrkom, potem smo se razdelili v dve večji skupini. Prva skupina je 

odšla ob pol devetih, druga  pa uro kasneje. Ob prihodu na bazen v Radovljici smo se prijavili in 

plačali vstopnino. Poiskali smo največjo senco in Rok, naš glavni vodnik, nam je pred kopanjem 

povedal nekaj pravil. Nekateri so takoj poskakali v vodo, drugi pa so ostali v senci. Po dveh urah 

zabave s v bazenu smo vsi odšli v senco ter se slikali z našimi novimi majicami. 
 

 
 

Naše kosilo so bile tokrat okusne pice. V vodi smo lahko bili tudi po kosilu, a se je moral Rok 

razjeziti, ker smo se začeli »tunkati«. Morali  smo se še enkrat pogovoriti o obnašanju na bazenu.  

Čez kakšno uro smo odšli v trgovino, nato pa na avtobus in nazaj v tabor. 

Lan Škrubej (petek) 

 

KRST 

 

Zvečer smo krst imeli, 

kjer vodniki novince so «tepli«. 

Moja sestro so tudi krstili, 

jo med prave planince sprejeli. 

Tabornega ognja nismo imeli, 

za to nam je res žal bilo. 

A smo vseeno vsi veseli, 

saj zabave nikoli  zmanjkalo ni. 

(petek) 

 

UGANKA 

Ima tri glave in je gora.                                               (Triglav) 

Je baba iz Dovja.                                                         (Dovška Baba) 

Je dolina in tudi pohištvo.                                           (Vrata) 

Je v grbu PZS in je gora.                                             (Jalovec) 

(petek) 
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DOVŠKA BABA 

 

Zbudili smo se ob pol sedmih, se oblekli in pojedli zajtrk. Na pot smo se odpravili ob petnajst 

čez osem. 

Peš smo hodili po ozki poti. Zelo je bilo vroče. Do koče pod vrhom Dovške Babe smo hodili več 

kot tri ure po strmi poti. Tam smo se oddahnili, nekaj popili in pojedli, nato smo se odpravili do 

vrha. Vodniki so sam povedali, da je še samo malo vzpona. Vendar nas je več kot polovica 

hodila eno uro! Ko smo končno prispeli do vrha, smo se usedli in pomalicali. Naredili smo tudi 

skupinsko sliko. Na drugi strani hriba je bilo videti prepad. Ko smo pomalicali, smo se odpravili  

v tabor. Pot nazaj je trajala tri ure. 
 

 
 

Pohod je bil zelo naporen, vendar je bilo zabavno. 

(petek) 

 

 

POT NA TRIGLAV 

 

V torek smo  vstali že ob pol petih zjutraj. Šli naj bi na Triglav, a je deževalo. Petnajst minut 

kasneje nam je vodnik Eci prišel povedat, da lahko gremo nazaj spat. Vsi smo bili razočarani, a 

smo vseeno hitro znova zaspali. Zbudili smo se ob osmih in odšli na zajtrk. Vodnik Rok nam je 

sporočil, da bomo vseeno odšli na Triglav, ker se je že zjasnilo. Okoli pol desetih nas je Biba 

odpeljal v Krmo, ob desetih smo začeli hoditi. Pot je bila sprva dokaj ravna, sčasoma pa je 

postala strma in napornejša, ker smo hodili po soncu. Prvi počitek je bil pri pastirski koči, kjer 

smo pomalicali kruh in pašteto. Za tem je pot postala še napornejša. Pobočje je bilo še bolj strmo 

in zmanjkovalo nam je vode. Čakal nas je le še zadnji vzpon. Pot je bila zelo zahtevna in večini 

je že zmanjkalo vode, ampak na koncu smo se vsi privlekli do Planike.  

Končno smo se lahko preoblekli iz prepotenih oblačil in pomalicali. Dobili smo tudi vroč čaj.  

Potem smo v sobi lahko počivali do večerje. Za večerjo smo imeli na voljo klobaso z zeljem, 

enolončnico, joto in golaž s polento ali makaroni. Zraven vseh jedi, razen golaža, smo dobili še 

palačinke. Po večerji smo se še fotografirali, potem pa okrog pol enajstih utrujeni zaspali. 

Jutri pa na vrh! 

                                                                                                                 Tine Stergar (sobota 2)  
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PRVI TRIJE DNEVI TABORA 

 

Prvi dan smo prispeli z avtobusom do tabora, potem smo se razpakirali. Za kosilo smo imeli joto 

in za večerjo hotdog. Dobili smo nalogo, da se dežurne skupine zvečer predstavijo. Običajno 

smo se zbirali ob 7h. Razdelili so nas v pet skupin za pohode. 
 

 
 

Drugi dan smo  planinci iz druge in tretje skupine šli na Dovško Babo. Za kosilo smo imeli riž in 

zrezek, ker je bila nedelja. Večerjali pa smo »šmoren«. Najbolj mi je bil všeč zajtrk, ker smo 

imeli izbiro, kaj bomo jedli. 

Tretji dan smo imeli športne igre. Zdelo se mi je zabavno. Naša skupina je prišla v polfinale v 

nogometu. Pripis: polfinala ni bilo. 

To so bili trije dnevi tabora. 

Nika Ogrizek in Zala Primožič (sobota 2) 

 

 

PLANINSKI TABOR 

 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo streljali s pištolo. Zabavno je bilo, ko smo igrali nogomet. Rad 

imam različne športne igre. Všeč mi je bilo, ker  fantje in punce nismo bili skupaj v ekipi. 

Krsti so bili vsaj za mene zelo težki in sramotni. Od pohodov mi je bil najbolj všeč pohod do 

Martuljških slapov. Tam smo si lahko namočili noge in natočili vodo. Spanje v šotorih mi ni bilo 

tako zelo všeč, vse me je srbelo in ponoči, ko smo spali, me je zeblo.  Moje najljubše kosilo na 

taboru so bili makaroni. Všeč mi je bilo, ker smo si lahko za zajtrk izbirali. Tabor mi je bil zelo 

všeč in drugo leto bi rad še prišel. 

Aljaž (sobota 2) 
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DELAVNICE V TABORU DOVJE 2022 

 

ZASTAVE: Že drugi taborni dan smo ustvarjali. Mladi planinci so za predstavitev po šotorih 

izdelali nekoliko drugačne zastave. Izdelane so bile iz različnih rastlin, ki so jih najprej sami 

nabrali okrog tabora. Z njimi so na list papirja naslikali risbo, ki je označevala njihov šotor. Na 

koncu smo za daljšo obstojnost postavitve še prelepili s prozorno samolepilno folijo. Sodelovali 

so vsi udeleženci. 

 

 
 

 

 

 

 

 

LOVILCI SANJ: Na torkovi delavnici smo 

izdelovali lovilce sanj. Obroče smo izdelali 

iz prožnih vejic, ki smo jih prej nabrali v 

gozdu na robu tabora, ali iz žice. Vsak si je 

rozeto oziroma mrežo lovilca zamislil in 

izdelal po lastni zamisli iz barvne preje ali iz 

konopljine vrvice. Sodelovali so vsi razen 

skupine starejših, ki so se ta dan odpravili na 

Triglav. 

 
 

 

 

Delavnici sem s pomočjo ostalih mentoric vodila Darja MM. 
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PUNČKA IN FANTEK IZ CUNJ 

 

Poznajo ju v  vseh kulturah sveta in  še vedno sta zelo priljubljena. Na planinskem taboru je to že 

drugo leto nepozaben ustvarjalni projekt za vse generacije. Ob njuni izdelavi se razvija 

posameznikova izvirnost, spretnost, medsebojna povezanost … V taboru sta oba lika odigrala 

pomembno vlogo tudi pri različnih igrah in igranju različnih vlog, ko sta bila spremljevalca v 

spalni vreči zvečer. 

 

 
 

 

PESEM ROKU 
 

 

 

 

 

 

 

Rok, ti si tak kul vodnik. 

Šel si na Triglav, 

si močn ko bik. 

Za tabor poskrbiš, 

vse nam razložiš, 

Radi te imamo, 

nikomur te ne damo! 
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VREŠČANJE, RESNO? 

 

Mislim, da je preteklo že dovolj vode, da lahko delim tole zgodbo. Dogodila se je davno tega, 

kakšnega leta 2018 ali 2019, ko še nisem bila članica tabornega vodstva. Bil je že čas za spanje v 

šotoru starejših deklet. Odvijal se je naš običajni »predspalni« klepet, ko se kar naenkrat vname 

glasno vreščanje. KOBILICA! V  šotor je razburjena vstopila naša zdravnica Alenka. Še danes 

se tako jaz kot ostala dekleta spominjamo njenega monologa: »Vreščanje. Resno? Vreščanje? 

Vreščite lahko samo, če vidite gada ali modrasa!« Najbrž bi bila očitna laž zanikati, da smo rahlo 

prestrašena dekleta komaj zadrževala smeh. Najljubša mi je opazka, da je zdravnica zvenela, kot 

da bi za rojstnodnevno darilo prejela vreščanje in bila nad darilom razočarana. 

Zgodba se pa še ne konča tukaj! Letos sem prvo polovico prvega dne preživela v prepričanju, da 

smo očitno zamenjali taborno zdravnico (k sreči ni tako, ko je prišla še Alenka, sem ugotovila, 

da imamo tokrat kar dve zdravnici). Ko smo se odpravili na sprehod do kipa Jakoba Aljaža, sta 

se mala otroka zdravnice Katje sabljala z njenimi pohodnimi palicami, nakar je resno pristopila 

do njiju in rekla: » Resno?« V enakem tonu kot zdravnica Alenka pred leti. Z ostalimi dekleti 

smo se takoj spomnile incidenta z vreščanjem in se smeje spogledale. Zdravnici Katji na čast 

smo napisale celo priredbo monologa o vreščanju: 

»Sabljanje. Resno? Sabljanje? Sabljate se lahko samo, če vidite ninjo ali viteza.« 

Ana Logar 

 

 

NAPITNICA 

 

V vročini nalijemo si vode iz potoka, 

Slovesno vzdignemo čaše visoko. 

Evforični smeh naj se sliši v dolino. 

Mrazino vsi žejni izpijmo globoko. 

Mogočnim goram adijo prišepnem, 

Okroglemu soncu: se vidiva jutri! 

Jezavi vročini skomignem z rameni, 

Ihtečim vetrom pa - bodite hitri. 

Misli brezskrbne v kovček zaprimo, 

 

Naslednje leto ga zopet odprimo. 

Adijo, prijatelji, stari in novi, 

Je prazen up, da se znova uzremo? 

Se vidimo kmalu  v goratem objemu, 

Takrat, ko vročina neznosno pritisne. 

Na topel večer spet ogenj zasije 

In vigred življenja v poletje prelije. 

Cvetice planinske v slovo poljubimo. 

A tiste v dolini enako dišijo? 

Mamljive omame visokih borovcev 

 

V zimi nam temni spomin oživijo. 

 

Se spomnim pohodov v hlačah vse krajših. 

Lenobno preštevam prekratka ta leta, 

Obrišem solze melanholične sreče in 

Vzkliknem: Na zdravje! V luči obeta 

Okoli bo leto, že lastovka vzleta. 

Ana Logar 
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TEKMA V PLANINSKI ORIENTACIJI 

 

Tekme v orientaciji so vsako leto sestavni del programa tabora mladih planincev. Med seboj 

tekmujejo ekipe dežurnih. Starost članov je zelo različna od najmlajših do starejših, zato je 

enotna kategorija z eno srednje zahtevno  progo.  

Tekmovalna proga v taboru Dovje 2022 je 

imela šest kontrolnih točk in vse so bile tako 

imenovane »žive« točke. Na točkah so ekipe 

reševale različne naloge. Za dodatne točke je 

bilo potrebno tudi kaj »ustvariti« (narisati, 

napisati). V rezultate orientacije so  šteli tudi 

rezultati streljanja. Za razliko od tekem v 

ligi je bil čas relativna kategorija, saj je bilo 

potrebno opraviti vse naloge v določenem 

času, ki ga je poznal le postavljalec proge – 

t.im. »Bibin« čas. Odstopanja v plus in 

minus so prinašala negativne točke. 

 

Vse ekipe so z več ali manj težavami našle kontrolne točke, tudi z znanjem ni bilo težav. So pa 

ekipe precenile »Bibino« hitrost in so bile hitrejše kot je bil idealen čas. O razvrstitvi je tako 

odločalo najmanjše odstopanje v času, na razvrstitev na nekaterih mesta pa so vplivale dodatne 

točke za rešene naloge in streljanje.  

Biba 

Rezultati: 
 

Ekipa in člani 
Čas  

(min) 

Najdene 

 KT 

Rešene 

naloge 
Streljanje 

Točke 

za čas  

(-) 

Skupaj 

točke 
 

SREDA: Tina Jamnikar, Iza Ašenberger, Brina 

Kramberger, Simon Herman, Jurij Kralj, Lenart Drčić 

Jandl, Nadja Leskovšek, Sara Vahčič Miyazaki, Bor Videc, 

Jure Žuža, Zala Gostečnik 

88 300 80 12 -2 390 1. 

SOBOTA 1: Kaja Vavkman, Luka Oblak, Lara Jošt, Eva 

Žuža, Naj Semprimožnik Hlačer, Laura Jelačič, Lara 

Stuhne, Miha Žlof, Megy Hlupić, Nika Gostečnik, Tevž 

Stergar 

82 300 80 14 -8 386 2. 

SOBOTA 2: Tine Stergar, Maša Fonda, Nik Jelen, Matjaž 

Miklič, Nika Ogrizek, Lovro Pečovnik, Aljaž Podpečan 

Toplak, Zala Primožič, Neja Jager 

87 300 80 8 -3 385 3. 

TOREK: Gruša-Karla Kumer, Luka Herman, Zoja Ivančič, 

Brina Matko, Maja Meklav, Eva Lupše, Lia Ašenberger, 

Gaja Ivančič, Neja Vavkman, Tevž Klinc, Julija Ašenberger 

85 300 70 16 -5 381 4. 

NEDELJA: Jure Flis, Zarja Sagadin, Neža Balažič, Neža 

Vučina Pečnik, Ana Balažič, Filip Živanović, Eva Prkić, 

Eva Veber, Vita Vozelj, Zala Krajnc 

79 300 80 4 -11 373 5. 

ČETRTEK: Maja Logar, Miha Flis, Jaka Habot, Taja Jager, 

Zoja Jošt, Ema Primožič, Sara Vozelj, Tjaša Sluga, Nia 

Semprimožnik Hlačer 

74 300 70 18 -16 372 5. 

PETEK: Maks Jelen, Lan Škrubej, Zala Balažič, Hana 

Vahčič Miyazaki, Beatrice Kundih, Izak Miglič, Peter 

Laura, Tibor Potočnik, Kaja Jelen  

66 300 70 23 -24 369 7. 

PONEDELJAK: Zoja Podpečan Toplak, Nick Kundih, 

Mark Potočnik, Ajda Ašenberger, Katarina Laura, Jakob 

Veber, Manca Kralj, Lovro Kralj, Blaž Krulec 

72 300 70 3 -18 355 8. 



RUKZAK 2022 - DOVJE 

Stran 40 od 40 

 

 
 

Zahvala vsem sponzorjem, ki so nam tudi v letošnjem letu s svojim prispevkom pomagali k 

uspešni izvedbi planinskega tabora. 

 

SEZNAM SPONZORJEV TABORA DOVJE 2022: 
 

Mladinska komisija PZS – Fundacija za šport Republike Slovenije 

Karitas Petrovče 

Planinsko društvo Galicija 

Primamed d.o.o 

Mestna skupnost Žalec 

GDA d.o.o. 

Žalske lekarne Žalec 

Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Žalec 

Strojanšek Simon s.p. – Mesnica in delikatesa 

Pekarna Roter, Vanek Roter s.p. 

 


