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Planinski tabor Dovje 2010 
 

Dobro jutro, vstajanje! Gremo na turo! Najljubši stavek vsakega 

pravega planinca in planinke. Še toliko ljubši, če ga zaslišimo 

zaviti v spalno vrečo pod zelenim platnom Savice. Res, da po 

navadi tega trenutka ne maramo, a ko osvojimo s soncem obsijan 

vrh v druţbi planinskih prijateljev in prijateljic, se jeza na vodnike 

(ki so nas tako neusmiljeno vrgli pokonci) spremeni v neizmerno 

hvaleţnost.     

Torej, če si pripravljen preţiveti pet takih dni, te vabim, da se nam 

letos pridruţiš na planinskem taboru v Dovjem. Vendar to še ni 

vse. Če se prijaviš pravočasno, dodamo še pet uţivaških dni v 

dolini kjer bo vladala dobra volja ter odlična kuharica. Torej ne dva, ne pet, ampak kar DESET dni 

uţitkov v kraljestvu kozorogov in planik. 

 

KJE, KDAJ………. 

 

Kot ţe omenjeno, se bomo letos utaborili v Dovjem in sicer od 8. do 18. Avgusta 2010. 

 

JA, KDO MI BO PA OTROKE ČUVAL….. 

 

Kot vedno, izkušeni vodniki Planinske zveze, ki  bodo ţe 31. v zgodovini  Mladinskega odseka 

Domţale nesebično in prostovoljno organizirali celoten tabor z desetimi različnimi planinskimi izleti in 

turami primernimi za vse starosti. 

 

KAJ PA BODO POČELI TI VODNIKI ……. 

 

Predvsem se bodo trudili, da bo vsak udeleţenec tabor zapustil 

poln novih spoznanj in doţivetij iz planinskega sveta. Tako jih 

bodo kar petkrat zbudili v zgodnjih jutranjih urah,  jih 

popeljali po planinskih poteh na okoliške vršace, vmes 

pokazali kakšno lepo roţico ali pogumnega gamsa, na vrhu pa 

bodo med zbrane razdelili slastno malico. Ostalih pet dni, ko 

ne bomo pohajkovali po strminah, se bomo pozabavali z 

vozlanjem planinskih vozlov, rokovanjem s kompasom, 

izvedeli veliko o primerni planinski opremi,  spoznavali  

rastline in ţivali gorskega sveta……igrali pa bomo tudi 

nogomet, odbojko in se nasmejali ob igrah brez meja,  

zmenkarijah, planinskem krstu ter seveda planinskih porokah. 

 

ZATO PA LE POJDIMO V GORE …… 

 

 

 

»Ta mali« »Ta veliki« 

Dovška Baba 1891 m  Dovška Baba 1891 m 

Golica 1835 m Sleme 2077 m 

Jerebikovec 1593 m Škrlatica 2740 m 

Planina Zgornja Krma 1720 m Triglav 2864 m 

Vrtaška planina 1462 m Prečenje Črne gore 
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Letos nas bodo noge nesle v kraljestvo Zgornjesavskih gora nad katerimi bedi sam očak Triglav. Kot 

ponavadi, bodo  tudi tokrat izleti in ture prilagojeni starosti in kondiciji mladih planincev in planink. 

Skozi zgodovino sta se tako formirali dve skupini in sicer »ta mali« in »ta veliki«. Kateri vrh bodo 

osvojili, si poglejte v zgornji tabeli. 

 

PRAZNA VREČA NE STOJI POKONCI….. 

 

Ţal res ne, tako da morajo tako otroci, kot seveda tudi vodniki na 

vsake toliko časa kaj pojesti. Tako se bo številka na blagajni 

ustavila pri vrednosti 150 €. Na računu pa se bodo izpisale 

naslednje postavke: namestitev in oskrba (vsak dan trije obroki ter 

malica na izletih in turah), izvedba programa in nakup skupne 

taborne opreme. Plačilo je moţno na dva obroka, če pa na tabor 

pripelješ še bratca ali sestrico pa na tri. Prvi obrok se poravna ţe na 

sestanku s starši, drugega pa na enem izmed sestankov MO-ja (vsak 

torek 19.30-20.30), tretjega pa na taboru ob prihodu. 

 

POŠKODOVANA TABORNA OPREMA….. 

 

Ob plačilu tabora poravnate tudi 20€ kavcije za taborno opremo (šotori, ostala skupna oprema), 

ki pa vam jo po koncu tabora vrnemo, v kolikor vse ostane celo. 

 

KAKO DO TABORA…… 

Na tabor te pripeljejo starši. Dva tedna pred taborom boste dobili še 

dodatna navodila o času prihoda na taborni prostor ter natančno karto 

kako do tabora. S seboj morate imeti tudi izpolnjeno zdravniško 

potrdilo. 

 

SESTANEK S STARŠI BO ……. 

v torek 8. junija ob 19.30 v društvenih prostorih na Kopališki ulici 4 v 

Domţalah. To je ob domţalskem bazenu, nasproti nogometnega 

stadiona. Tam vam bomo povedali kaj vse potrebujete na taboru, 

predstavili se bomo tudi vodniki, ki bomo z vami na taboru, lahko pa 

nam boste postavili tudi razna vprašanja. 

 

 

 

ROK PRIJAV: 

Prijavnico oddaj svojim mentorjem do torka 8. junija ali pa jo prinesi na sestanek s starši. V primeru 

odjave po roku prijav obdrţimo 10% cene, v primeru odjave 10 dni pred taborom pa 50% cene. 

 

INFO TOČKA: 

Za več informacij vam je na voljo vodja tabora, Matej Ogorevc na telefonski številki 041/483-924 ali po 

elektronski pošti na naslov mogorevc@gmail.com. Ogledate pa si lahko tudi fotografije s prejšnjih 

taborov in tudi z mesečnih izletov na spletni strani http://jerko.foreach.org/mo/ 

 

 

Lep planinski pozdrav in se vidimo na taboru! 

Vodniki MOPD Domţale 

 

mailto:mogorevc@gmail.com
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PRIJAVNICA 

 

TABOR DOVJE 2010 
 

Na planinski tabor se prijavljam: 

 

Ime:   __________________________________________ 

 

Priimek:   __________________________________________ 

 

Šola:   __________________________________________ 

 

Datum rojstva:   __________________________________________ 

 

Kraj rojstva:   __________________________________________ 

 

Naslov stalnega prebivališča:   ___________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podatki enega izmed staršev oz. skrbnika:    

 

Ime:   __________________________________________ 

 

Priimek:   __________________________________________ 

 

Telefonska številka (doma):   __________________________________________ 

 

Telefonska številka (sluţba):   __________________________________________ 

 

Telefonska številka (mobilni telefon):   __________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obkroţi: 

 

 

 

NE ZNAM PLAVATI          SLABO PLAVAM          DOBRO PLAVAM 

 

Obkroţi ustrezno: 

 

Vse informacije, vključno z Navodili o času in kraju prihoda, Seznamom opreme ter 

Zdravniškim potrdilom  ţelim prejemati : 

 

 

PO ELEKTRONSKI POŠTI:  ______________________________ 

 

NA  POŠTNI NASLOV: ________________________________________________                           


