
 

 
 



V soboto 30. 7. 2016 smo končno dočakali dan, ko smo se skupaj s dvainštiridesetimi otroki iz 

različnih celjskih šol odpravili na čisto poseben oddih v gore. Na prekrasnem prostoru nad vasjo 

Dovje, nas je pričakal lepo urejen taborni prostor, z enim izmed najlepših razgledov. Ponudil se nam 

je prekrasen pogled na našo najvišjo goro Triglav in ostale velikane, ki ga obdajajo. Teden se je začel s 

prekrasnim vremenom, obisk gospoda Putina v Sloveniji pa je poskrbel, da smo se to soboto v tabor 

pripeljali že v jutranjem času. Že na avtobusu so se začela tkati nova prijateljstva in otroci so komaj 

čakali, da so si skupaj s prijatelji izbrali mentorje svoje skupine in nato skupaj z njimi uredili svoje 

spalne šotore in ležišča v jih. Ko smo se udobno namestili  je bil čas za raziskovanje okolice. Odšli smo 

si pogledati vasico Dovje nad katero smo nastanjeni. Čisto prekmalu se je zvečerilo in čas je bil, da se 

zberemo pri tabornem ognju.  Tu smo začeli z igrico skriti prijatelj, ki traja cel teden in v kateri otroci 

in  tudi odrasli skrbijo, da svoje skrite prijatelje skozi ta teden skrito obdarujejo.  

Teden so nato zaznamovale različne aktivnosti. Najbolj pomembni so bili seveda pohodi. Tako smo v 

nedeljo vsi skupaj osvojili sedlo Mlince, v torek  smo se razdelili po starosti in tisti najstarejši otroci so 

se ta dan odpravili proti Triglavu. V sredo smo mlajši otroci odšli do slapa Peričnik, starejši pa so 

osvojili vrh Triglava. Na zadnji izlet smo se kot se spodobi, spet odpravili vsi skupaj. Odšli smo v 

Tamar, do izvira reke Nadiže.  

Seveda pa nismo samo hodili. Čas, ko nismo bili na pohodih smo izkoristili za različne dejavnosti. Tako 

smo skozi ves teden tekmovali v različnih štafetnih igrah, ki so se med sabo povezale v igro 

mnogoboj. Izdelali smo si tudi zastave, ki smo jih nato v sredo uporabili na predstavitvi skupin ob 

tabornem ognju. Ker  smo na planinskem taboru, je skoraj logično, da pridobimo nekaj znanja tudi o 

planinstvu. Tako smo eno dopoldne preživeli v delavnicah iz različnih planinskih vsebin, v torek smo 

obiskali planinski muzej v Mojstrani, kjer smo si poleg ogleda muzeja v ustvarjalni delavnici izdelali še 

Aljaževe stolpe. Najbolj smo seveda pričakovali četrtek, ko smo se odpravili v »civilizacijo« in obiskali 

bazen na Jesenicah. Otroci so takoj po prihodu navdušeno poskakali v vodo in v njej uživali vse do 

popoldneva. Zabava se je nadaljevala tudi po prihodu v tabor, kjer smo otrokom organizirali mini 

olimpijado ali po naše »Taborjado«. V petek  nam je nekoliko ponagajalo vreme, tako smo planinski 

krst izvedli kar v jedilnici. Tu so vsi novi udeleženci taborov dobili svoje novo planinsko ime. 

 

Ob večerih  smo se, kadar nam je vreme to dopuščalo zbrali o tabornem ognju. Tudi tu smo poskrbeli, 

da nikomur ni bilo dolg čas. Igrali smo različne družabne igre in prepevali pesmi. Ta tabor so gotovo 

zaznamovali bansi, ki jih otroci obožujejo. O tabornem ognju smo imeli tudi predstavitev skupin in  

tekmovanje Male sive celice.   

Teden se je čisto prekmalu iztekel in že je bila tu sobota, ko smo svoje stvari skrbno trpali v potovalke 

in se z skrito mislijo na dom vsi kar malo težko poslavljali od novih prijateljev. Ko je bil taborni prostor 

očiščen, naši želodčki pa še zadnjič na taboru spet polni, smo se z avtobusom odpravili nazaj proti 

Celju. Tu smo si obljubili, da se naslednjo leto spet srečamo v planinskem taboru, nato pa popadali 

staršem v objem.   

Ana Langeršek, pedagoški vodja tabora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Sem Tatjana 

Vodeb in sem 

vodja tabora.  
Sem Gregor 

Majer in 

sem tehnični 

vodja tabora 

in vodnik.  

Sem Ana 

Langeršek in 

sem 

pedagoški 

vodja tabora 

in mentorica.  

Sem Gregor 

Götz in sem 

vodnik.  

Sem 

Davorin 

Šestanj  

in sem 

kuhar.  

Sem Maja Kos 

in sem 

spremljevalka. 

Sem Danica 

Vergilas in 

sem 

spremljevalka.  

Sem 

Barbara 

Fidler in 

sem 

mentorica.  

Sem Suzana 

Jevševar in 

sem 

medicinska 

sestra.  

Sem Martin Rošer in 

sem spremljevalec.  

Sem Jaka 

Kovše in sem 

spremljevalec.  

Sem Iza Jakop 

in sem 

spremljevalka.  

Sem Marko 

Kočevar in sem 

spremljevalec.  

Sem Aljaž 

Majer in sem 

spremljevalec.  

Sem Alen 

Lamper in 

sem 

mladinski 

voditelj.  

Sem Iza Jakop 

in sem 

spremljevalka.  



1.  ADAMIČ JULIJA 2.  POLUTNIK ULA 

3.  BRINOVEC JAKOB 4.  POTOČNIK LOJZE 
5.  CILENŠEK LUKA 6.  PRIMOŽIČ JAKOB ALJAŽ 
7.  FERLEŠ ALEKSANDER 8.  RAMŠAK GAJA 
9.  FRIEDRICH IVA 10.  RAMŠAK ŠPELA 
11.  IVANOVIČ MAJA IVANA       12.  RATEJ POLONA 
13.  JAKOP JONA 14.  RECKO METOD   
15.  JEKL NIK 16.  RECKO VID   
17.  JEKL ROK 18.  SKAMEN LARISA 
19.  JERŠIČ LUKA     20.  SMOLE LUCAS 
21.  KOPITAR JERNEJ 22.  ŠESTANJ EMA 
23.  KOSABER KLARA 24.  ŠOŠTERIČ ANDRAŽ 
25.  KOSTANJEVEC ARABELA 26.  ŠOŠTERIČ ŽIVA 
27.  KOSTANJEVEC HUGO 28.  ŠTUKLEK JURE 
29.  KOZMUS MAŠA 30.  URANKER TIJAN 
31.  LAMPER ANEJ      32.  URŠIČ MATEVŽ 
33.  OFENTAVŠEK MAJA 34.  VELEPEC ELA 
35.  OJSTERŠEK ENEJ 36.  VELEPEC URBAN 
37.  PAJK MAJ 38.  VIŠNAR DOMEN 
39.  PIRŠ ANŽE       40.  ZORKO RENE 
41.  ŽIČKAR ŠPELA   



 
Sobota, 30. 7. 2016 
 

 prihod v tabor (do 10. ure zaradi prihoda rus. predsednika Putina) 
 namestitev udeležencev in vodstva 
 predstavitev udeležencev, medsebojno spoznavanje, sestavljanje skupin – ime skupine 
 navodila za red v taboru in šotorih 
 spoznavanje in ogled kraja Dovje, spomenik Jakoba Aljaža, sprehod skozi Mojstrano 
 skupna analiza  
 športne aktivnosti (odbojka, nogomet, badminton…) 
 družabni večer ob tabornem ognju, družabna igra Skriti prijatelj 

 
Nedelja, 31. 7. 2016 
 

 jutranja telovadba 
 priprava nahrbtnikov, opreme…..  
 PLANINSKI POHOD – Sedlo Mlince, planina Dovška rožca 
 skupna analiza  
 orientacija  
 športne igre, varstvo narave 
 družabni večer ob tabornem ognju (druž. igre, skeči, petje planinskih pesmi) 
 pravljica za lahko noč 

 
Ponedeljek, 1. 8. 2016 
 

 jutranja telovadba je odpadla zaradi dežja 
 PLANINSKE DELAVNICE: 

o orientacija (v naravi, s pripomočki….) 
o varstvo narave in prehrana v gorah 
o pisanje planinskih dnevnikov in prispevkov za glasilo 
o spoznavanje vozlov – praktično 
o športne igre (odbojka, nogomet, balinanje, disk golf…) 
o ustvarjalna delavnica: izdelovanje zastav 
o aktivnosti ob vrvni ograji za planince, ki gredo na Triglav 

 družabni večer ob tabornem ognju (petje planinskih pesmi, družabne igre…) 
 pravljica za lahko noč 

 
Torek, 2. 8. 2016 
 

 jutranja telovadba 
 priprava nahrbtnikov in opreme 

A skupina) pohod na Triglav – izbrani mladi planinci 
B skupina) pohod v Mojstrano, ogled Planinskega muzeja in pohod do soteske Mlačca  

 skupna analiza 
 športne igre 
 spoznavanje flore in favne  
 družabne igre 
 družabni večer ob tabornem ognju (petje planinskih pesmi, planinska himna) 
 pravljica za lahko noč 



Sreda, 3. 08. 2016 
 

 jutranja telovadba 
 priprava nahrbtnikov in opreme 

A skupina) vračanje s Triglava 
B skupina) slap Peričnik 

 vesel sprejem z dobrodošlico »Triglavcem« 
 igra z vodnimi baloni 
 skupna analiza  
 pisanje planinskih dnevnikov in prispevkov za bilten 
 družabni večer ob tabornem ognju -  predstavitev skupin z maskotami in zastavami 
 pravljica za lahko noč 

 
Četrtek, 4. 08. 2016 
 

 jutranja telovadba 
 priprava nahrbtnikov, opreme 
 kopanje na bazenu na Jesenicah 
 skupna analiza 
 družbene igre 
 urejanje planinskih dnevnikov, pisanje razglednic, urejanje dnevnikov… 
 družabna igra o preverjanju znanja planinskih vsebin: Palčki 
 pravljica za lahko noč 

 
Petek, 5. 08. 2016 
 

 jutranja telovadba 
 priprava  nahrbtnikov in opreme 
 PLANINSKI POHOD – Planica – Tamar – Izvir Nadiže 
 skupna analiza  
 priprava večernega programa, krst, podelitev pohval in majic …. 
 piknik 
 družabni večer ob tabornem ognju   
 odkrivanje skritega prijatelja 
 pravljica za lahko noč 
 peka krompirja v žerjavici za starejše otroke 

 
Sobota, 6. 08. 2016 
 

 jutranja telovadba 
 pospravljanje prtljage, urejanje tabora 
 pisanje prispevkov za glasilo 
 odhod domov ob 13. uri 

 
Vsakodnevne aktivnosti: 
 
 skupne analize dnevnih aktivnosti z otroki (otroci podajo svoje mnenje, kaj jim je bilo všeč, kaj bi 

spremenili…) 
 dnevne analize vodstva tabora 

 

Vodja tabora:                                                                                       Tehnični vodja tabora: 

Tatjana Vodeb                                                                                     Gregor Majer 



SOBOTA – PRIHOD V TABOR 

 

V soboto, dne 30. 7. 2016 smo se ob 8. uri odpravili proti Dovju. Zaradi zaprtja cest ob obisku 

predsednika Putina na poti nismo imeli postankov. Ob 10. uri smo prispeli v tabor. Tam smo imeli 

nekaj prostega časa, ker smo bili zgodnji. Nato smo pripravili šotore. Ko smo pripravili šotore smo 

imeli za kosilo obaro. Po kosilu smo imeli nekaj prostega časa, nato smo se odpravili na izlet v Dovje. 

Najprej smo odšli po travniški pote, nato smo se priključili na cesto in prišli v mesto. Ustavili smo se 

pri cerkvici,  kjer je pokopan Jakob Aljaž, nato smo odšli po mestu čez most čez Savo Dolinko, šli še 

čez en potok in se vrnili v tabor. Nato smo imeli večerjo. Po večerji smo se stuširali ter se  zbrali pri 

tabornem ognju. Tam je najmlajši med nami izžrebal dežurne za naslednji dan. Izžrebali smo skrite 

prijatelje in šli spat. 

Andraž Šošterič, 12 let 

 

 

 

 

 

V soboto smo ob 9. Uri odšli na avtobus. Približno ob 10. Uri smo prišli v tabor Dovje 2016. 

Razpakirali smo potovalke. Potem smo šli pogledati grob Aljaža. Morem pisati te stavke. Morem. Na 

pomoč. 

             Rene Zorko, 9 let 

 

 

 

 

 

 

Arabela Kostanjevec, 7 let 

Ela Velepec, 11 let 

 



 

V soboto ob 9. uri smo se izpred dvorane zlatorog odpravili v Dovje. Ko smo prispeli smo si ogledali 

tabor in si pripravili palete in gobe za ležišča. Nato smo pojedli malico. Po malici smo si nesli vsak 

svojo prtljago v šotore in si pripravili postelje. Do kosila smo imeli prosti čas. Po kosilu smo odšli na 

daljši sprehod po kraju Dovje. Ogledali smo si pokopališče in šli bosi čez reko, pri tem pa je vsak moral 

najti leseno palico za taborni ogenj. Ko smo prispeli smo imeli čas za počitek, nato pa večerjo. Po 

večerji smo se umili, nato pa si ob tabornem ognju razdelili skrite prijatelje in se igrali različne igre. 

Ob 22.00 pa smo si šli umit zobe in spat. 

 Matevž Uršič in Rok Jekl, 14 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polona Ratej,  14 let 



NEDELJA 

V nedeljo smo se zbudili in šli na kratek tek in razgibanje, medtem pa so ocenjevali šotore. Nato pa 

smo imeli zajtrk, potem pa si umili zobe in se pripravili na pohod. Šli smo na Dovško rož'co in prelaz  

Mlince ter se vrnili po krajši poti domov na pozno kosilo. Takoj ko smo prišli je začelo deževati, zato 

smo bili v šotorih in kasneje imeli večerjo. 

Rok Jekl, 14 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luka Cilenšek, 9 let 



PONEDELJEK 

V ponedeljek 1. 8. 2016 smo ostali v taboru zaradi dežja. Zjutraj smo imeli telovadbo. Pri telovadbi 

smo tekli in naredili nekaj vaj za moč in raztezanje. Sledil je zajtrk. Imeli smo kruh in marmelado. 

Odšli smo v šotore, kjer smo se igrali in izdelovali darila za skrite prijatelje. Zazvonil je zvonec in odšli 

smo v jedilnico, kjer smo izdelovali zastave za šotore. Šotori so se imenovali zelo zanimivo in imena so 

bila različna, vse od Čokoladne mafije, pa do Pink panterjev. Vrnili smo se v šotore, kjer smo se igrali. 

Potem je bilo kosilo, okusni zrezki in riž. Potem so bile delavnice, kjer smo se učili vozlov, ponovili 

smo kaj pomeni biti planinec, naučili smo se prve pomoči. In sedaj pišemo prispevke za glasilo. 

Maja-Ivana Ivanović, 11 let 

 

 

 

 

Zjutraj smo se vsi zbudili prespani, a še tudi malo zaspani!  Odšli smo na jutranjo telovadbo, se 

razgibali in pojedli odličen zajtrk. Začelo je deževati in vsi smo odšli v šotore. Čez nekaj časa je že 

zazvonil zvonček. Odšli smo v jedilnico in začeli pripravljati zastave. Po končanih izdelkih smo jih 

obesili v jedilnico. Imeli smo še malo počitka in že imeli kosilo! Imeli smo malico in že odšli na večerjo. 

Mogoče bomo imeli taborni ogenj, odvisno kaj so naredile padavine 

Ula Polutnik, 11 let 

 

 

 

 



Dan se je začel tako, da smo vsi vstali. Pospravili smo šotore in odšli na telovadbo. Najprej smo tekli 

po hribu navzdol do polovice hriba, potem pa še nazaj gor v hrib, nato smo se ogreli. Zazvonilo je in 

morali smo na zajtrk. Za zajtrk je bila marmelada in margarina, kruh ter čaj odšli smo v šotore in imeli 

nekaj prostega časa. Nato so nas poklicali k izdelovanju zastav. Ko smo končali smo bili v šotorih do 

kosila, za kosilo je bil dunajski zrezek in riž s korenčkom. Spet smo odšli v šotore in bili v njih do tega 

trenutka. Trenutno pa smo v delavnicah. 

 Maja Ofentavšek, 11 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špela Žičkar, 11 let 

Živa Šošterič, 10 let 

Jona Jakop, 14 let 



TOREK – v taboru 

Zjutraj smo se zbudili in videli, kako so se nekateri planinci odpravili na Triglav. Potem so se zbudili še 

drugi in odšli smo na telovadbo. Po telovadbi smo odšli na zajtrk in daljši počitek. Nato smo se odšli 

igrat mnogoboj. Naši ekipi ni šlo ravno dobro. Po koncu mnogoboja smo odšli na kosilo, nato pa smo 

imeli nekaj časa za pripravo nahrbtnikov za v muzej. Nato smo se vsi zbrali in odšli do muzeja. Pot ni 

bila  tako dolga. Ko smo prišli do muzeja, so nam vodniki dali kamne iz reke in mi smo jih pustili na 

soncu, da so se posušili. Nato smo se odpravili v muzej, kjer smo si najprej ogledali film o planinstvu. 

Potem smo si z vodičko ogledali muzej ter sami opravili nekaj nalog. Po opravljenih nalogah smo si 

izdelali še Aljažev stolp. Ta dan mi je bil zelo všeč. 

Anže Pirš, 11 let 

 

V torek 2. 8. 2016 smo šli v 

Slovenski planinski muzej. Govorili 

so o Triglavu. Tam so bile igrice, ki 

si jih rešil. Bili smo po parih, vsak 

par je imel kartico. Tisto kartico si 

dal na en znakec, tam gor so se 

naložle točke in na koncu si dobil 

razglednico. Naredili smo Aljažev 

stolp. Tam je bilo zelo lepo, vsi so 

srečni in veseli prišli domov v 

tabor. 

Arabela Kostanjevec, 7 let 

 

V torek, 2.8 2016 smo si ogledali Slovenski planinski muzej. Ogledali smo si razstavo o Triglavu, 

izdelali smo si Aljažev stop ter si ogledali film. Delali smo različne naloge. Če si vse rešil pravilno, si na 

koncu dobil razglednico. Tako se je odvil dan v muzeju.  

Gaja Ramšak, 8 let 

 

V muzeju smo izdelali Aljažev stolp. Postopek je tak: na začetku moraš imeti tulec od WC papirja, ki 

smo ga prebarvali na sivo, nato izrežemo krog, v njem pa majhen trikotnik, in  ga zvijemo, da nastane 

streha. Vzamemo zobotrebec in nanj nalepimo zastavo iz papirja, nanjo pa napišemo številko 1895. 

Vse to nalepimo na kamen z lepilno pištolo. Na stolp še narišemo 8 oken ter vrata, na vrhu pa 

napišemo Aljažev stolp. 

Iva Friderich, 9 let 

 

 



V torek smo se zbudili z razgledom v sončno in jasno nebo. Po zajtrku smo imeli počitek nato pa 

mnogoboj. Pri mnogoboju smo skakali z vrečami ter se igrali igro Čez močvirje. Po kosilu smo odšli v 

Slovenski planinski  muzej, kjer smo izvedeli veliko o zgodovini Slovenskega planinstva. 

Lucas Smole, 10 let 

V torek, 2. 8. 2016, smo se zjutraj zbudili, oblekli in 

pospravili šotor. Nato smo imeli jutranjo 

telovadbo, ki jo je za spremembo namesto 

učiteljice Danice, ki je bila na Triglavu s preostalimi 

desetimi planinci, vodil Alen. Po jutranji telovadbi 

je sledil okusen zajtrk. Nato smo si pripravili 

nahrbtnike za pot proti Slovenskemu planinskemu 

muzeju. Preden smo vstopili v muzej, smo odšli do 

reke, kjer smo si nabrali kamenje za kasnejšo 

izdelavo Aljaževega stolpa.  Kamne smo pustili 

zunaj na soncu, da so se posušili. Nato nas je 

vodička popeljala po muzeju in nam povedala 

nekaj o Triglavu in zgodovini planinstva. V muzeju 

smo v bivaku lahko doživeli, kakšna je nevihta v 

gorah. Kasneje smo odšli v delavnico, kjer smo 

izdelali Aljažev stolp iz praznih rolic papirja, ki smo 

jih pobarvali in jim narisali okna in vrata. Dodali 

smo streho, na katero smo dali tudi zastavo in 

nanjo napisali letnico izdelave Aljaževega stolpa. 

Ko smo končali, smo se po parih odpravili nazaj do 

muzeja, kjer smo igrali igre in za nagrado dobili razglednice. Potem smo še naše Aljaževe stolpe 

nalepili na kamne, se lepo zahvalili in se počasi odpravili nazaj v tabor, kjer nas je čakalo kosilo. Po 

kosilu smo imeli prosti čas, kasneje pa je sledil dvoboj. Prva igra je bila skakanje v  vrečah, druga pa 

močvirje. Vsi smo zelo uživali v igrah. Zvečer smo imeli večerjo nato pa je bil čas za tuširanje, 

umivanje zob, čas za pravljico in sladko spanje. 

Jona Jakop, 14 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakob Brinovec, 10 let 



Zjutraj so se nekateri ob 5.00 odpravili na Triglav, ostali smo ostali v taboru. Po zajtrku smo imeli 

počitek, nato smo imeli igre za mnogoboj. Prva igra je bila skoki z žaklji. Naša ekipa je bila dobra (če 

ne štejemo veh 20 padcev). Druga igra se je imenovala Čez močvirje. Pri tej igri smo morali priti do 

črte s tem, da smo si nastavljali dva kosa kartona pod noge. S tem se je končalo popoldne prelepega 

dne. 

Maja Ivana Ivanovič, 11 let   

 

 

Zjutraj so se nekateri odpravili na Triglav, drugi 

smo imeli jutranjo telovadbo. Po zajtrku smo 

imeli počitek nato mnogoboj. Skali smo z žaklji in 

po močvirju,  nato smo imeli počitek. Po kosilu 

smo odšli v muzej, ki se imenuje Planinski muzej. 

Tam so nam pokazali, kako so ljudje prišli nekoč 

na Triglav ter kako je na Triglavu, če grmi.  

Izdelali smo si Aljažev stolp. Ko smo končali, smo 

po dva in dva dobili kartico s katero smo reševali 

naloge. Ko smo prišli v tabo, smo sli počivat, 

nato na večerjo po večerji pa smo imeli družabni 

večer. Po družabnem večeru so nam prebrali 

pravljico za lahko noč. Takšen je bil moj dan, 

kakšen pa vaš? 

 Živa Šošterič, 10 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOREK – Triglav 

V torek, na 2. avgustovski 

dan, smo se odpravili na 

Triglav. Zbudili smo se okoli 

5.30 ure, pozajtrkovali, vzeli 

pripravljene planinske 

nahrbtnike in se odpravili 

proti dolini Kot. Ob 7.00 smo 

začeli hoditi na Triglav.  

Anej Lamper, 13 let 

 

 

Zbudili smo se zgodaj in odšli na zajtrk. Za zajtrk smo imeli jajca na oko. Nato smo se s kombijem 

odpravili do začetne točke. Hodili smo po gozdni poti in nato prišli do skalne poti, kjer smo videli 

gamse. Nato smo prišli do Staničeve koče, kjer smo dobili čaj in imeli večji postanek. Pot nas je vodila 

naprej do Kredarice ter Planike kjer smo prespali. Zbudili smo se ob 5.30 in odšli na Triglav. Na poti 

navzdol smo se ustavili na Kredarici ter na Staničevi koči, kjer smo pili čaj in imeli malico. Nato smo 

nadaljevali pot v dolino kjer nas je čakal kombi. Ko smo prišli v tabor, so nam ostali planinci zapeli 

pesmico za dobrodošlico. Kasneje smo se še igrali dvoboj z rjuhami in vodnimi baloni. 

Rok Jekl, 14 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SREDA  

Ko smo se v sredo zjutraj zbudili, smo kot vsak dan imeli jutranjo telovadbo. Potem smo imeli zajtrk. 

Hitro smo se spakirali in se odpravili na pohod do slapa Peričnik. Najprej smo se odpravili po Dovških 

ulicah do Mojstrane. Nekaj časa smo hodili po Mojstrani. Nato smo prišli do gozda. Nato smo hodili 

po blatnih gozdnih ulicah, prečkali nekaj potokov in prišli do reke. Tam smo vanjo namočili roke in 

prebrali nekaj o tej reki. Odšli smo naprej in  prišli do slapa. Tam je zelo pršilo. Pred slapom smo se 

slikali, pot pa smo nadaljevali za slapom. Napredovali smo počasi. Ko smo odšli do koče smo bili vsi 

mokri. Pri koči smo imeli malico. Ko smo odšli naprej smo se najprej priključili poti po kateri smo prišli 

in po dveh urah prišli v tabor. Tam se nas je večina stuširala in nato smo pričakali planince, ki so odšli 

na Triglav in jim zapeli pesem, ki smo se je naučili. Po tem smo imeli zelo priljubljeno odbojko z 

vodnimi baloni. Na družabnem večeru smo imeli male sive celice, kjer je zmagala Matevževa ekipa, 

nato pa smo odšli spat. 

Andraž Šoštarič, 12 let 

 

V sredo 3. 8. 2016 smo se odpravili na slap 

Peričnik. Ko sem se zjutraj zbudil sem si 

pripravil nahrbtnik. Nato sem pojedel 

zajtrk in odpravili smo se. Pot ni bila 

zahtevna. Preden smo se odpravili nazaj 

smo pojedli malico. Ko smo prišli nazaj 

smo čakali na planince s Triglava in smo 

bili veseli za njih. Dan je bil čudovit. 

Hugo Kostanjevec, 10 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijan Uranker, 9 let 

 



ČETRTEK 

Danes sem se na bazenu imela lepo. Najbolj mi je bilo všeč, ko sem skakala v 5 m globoko vodo in to 

tolikokrat, da ne znam prešteti. Nisem si upala skočiti iz deske. Kupila sem si 2 tatuja, cele roke že 

imam tetovirane. 

Ajda Majer, 8 let 

 

Zbudili so nas z lonci, zato jutro ni bilo 

ravno čudovito ampak je bilo bolj v stilu 

BUM KRAŠ. Na pot smo šli iz Dovja in do tja 

smo morali peš. Peljali smo se do Jesenic, 

do bazena pa smo spet šli peš. Bazen je bil 

dolg preko 20 m, globok pa 5m. Nihče se ni 

mogel dotakniti tal, zato smo lahko skakali. 

Tam je bila odskočna  deska ter skakalni 

stolp. S Špelo sva bili prvi, ki sva skočili z 

deske in drugi, ki sva skočili s stolpa. S 

prijateljicami smo se zelo zabavale. Ko smo 

prišli iz bazena, si nismo predstavljali, da je 

tako vroče. Prepričana se, da je bilo 40 

stopinj celzija. V tabor smo prišli skuhano – pečeni. 

Ela Velepc, 10 let 

 

V četrtek, 6.8.2016, smo odšli na bazen. Zjutraj so nas zbudili z lonci. Za zajtrk smo imeli Linolado. Ob 

9.50 smo odšli na bazen v Jesenice. Tam smo lahko skakali v 5 m bazen s skakalnice. V tabor smo se 

vrnili okoli 15.00. Ko smo prišli v tabor, so se nekateri stuširali potem pa je bilo kosilo.  Za kosilo smo 

imeli gobovo juho in špagete. Po kosilu smo pomili posodo in odšli v šotore. Nekateri so se igrali 

družabne igre, ležali in se pogovarjali, potem pa so nas poklicali na delavnice. 

Ema Šestanj, 12 let 

 

 

 

 

 

 

Maša Kozmus, 8 let 

Špela Ramšak, 11 let 



 

V četrtek, 4. 8 .2016, smo se udeleženci tabora v Dovju odpravili na bazen na Jesenice. Zjutraj so nas 

zbudili z lonci. Imeli smo dober zajtrk in zanimivo telovadbo. Po zajtrku smo si pripravili nahrbtnike. 

Odšli smo okoli 9.45 ure. Ko smo prišli na bazen, smo se namazali s sončno kremo, ter odšli v vodo. 

Po dveh urah smo imeli malico (kruh in pašteta). Nato smo se še nekaj časa kopali. Ko smo prispeli v 

tabor, smo se nekateri stuširali nato pa smo imeli kosilo. Po kosilu smo imeli počitek. Po počitku smo 

pisali prispevke in se igrali. Po igrah smo imeli večerjo nato pa  družabni večer. Po koncu smo odšli 

spat. 

Polona Ratej, 14 let 

 

Ojoj, danes so nas zbudili s činelami. Za zajtrk smo imeli sendvič (sicer se je ponesrečil, ker so bile 

napačne poli klobase). Nato smo si pripravili nahrbtnike za na kopališče. Do tja smo se odpeljali z 

avtobusom. Ko smo se kopali, smo skakali s skakalnic in se zabavali. Ko smo odšli, je Alen spal zelo 

hecno. V taboru smo imeli kosilo, nato počitek, kmalu za tem pa še taborni ogenj. 

Ula Polutnik, 11 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danes so nas budili s činelami. Alen je tako tolkel tako, kot da želi zviti pokrovke. Danes so bile na 

jedilniku salame, ker pa so bile čudne smo jedli Nutello. Enkratno smo se imeli tudi na bazenu. Skočila 

sem s skakalnice. 

Špela Žičkar, 11 let 

 

 

Špela Ramšak, 11 let 



 

PETEK 

V petek 5. 8. 2016 smo se zjutraj zbudili. Nato smo imeli jutranjo telovadbo. Za zajtrk smo imeli 

Zdenka sir. Potem smo odšli  v dolino na avtobus. Avtobus nas je odpeljal na Planico. Tam smo šli do 

slapa Nadiža. Potem smo imeli malico. Za malico smo imeli kruh in pašteto. Nato je začelo deževati. 

Odšli smo do avtobusa. Avtobus nas je pripeljal v dolino in peš smo odšli do tabora. V taboru smo 

imeli piknik. In po počitku dvoboj. Potem smo imeli večerjo razkrivali skritega prijatelja prijatelja. 

Imeli smo še krst. Ko smo vse končali pa smo odšli spat. 

Ema Šestanj, 12 let 

 

V petek smo se zbudili se oblekli in imeli jutranjo telovadbo. Nato smo imeli zajtrk. Hitro smo se 

pripravili na pohod, saj je bilo za popoldne napovedano deževno vreme. Odšli smo do ceste kjer je že 

čakal avtobus, da nas odpelje v Planico. Ko smo izstopili iz avtobusa smo odšli na pohod. Nekaj časa 

smo hodili po gozdnih poteh, ko smo prišli do debel z luknjicami, ki so bile obrnjene na gore. Po 

kakšne 30 minutah hoje smo prispeli do vznožja poti, ki vodi na izvir reke Nadiže. Pot gor je bila malce 

težja vendar smo kmalu prispeli na vrh. Nadaljevali smo po skupinah, ker je bila pot malce ožja in je 

vključevala plezanje. Izvir je bil zelo lep. Po skupinah smo odšli tudi nazaj do vznožja poti. Tam smo 

med čakanjem na ostale namakali roke v potok. Ko so vsi prišli smo nekaj časa hodili nato pa smo 

imeli malico. Na poti do avtobusa je začelo malo škropiti. Ko smo se z avtobusom vrnili v tabor smo 

imeli kosilo. Za kosilo so bile hrenovke, čevapčiči in perutničke. Nato smo imeli dve igri za mnogoboj. 

Po tem začne deževati. Naslednjo uro in pol smo preživeli v šotorih. Ven smo prišli šele za večerjo. Za 

večerjo smo imeli carski praženec. Potem smo imeli krst, razkritje skritega prijatelja. Potem smo šli 

spat. 

Andraž Šošterič, 12 let 

 

 

V petek smo odšli v Tamar, kjer smo videli Planico. 

Sprehajali smo se po gozdni poti in poslušali slap. 

Pot nas je vodila v strm hrib, kjer smo imeli lep 

razgled. Po skupinah smo se odpravljali do izvira 

reke Nadiže. Nato smo se odpravili nazaj in pri zelo 

visoki skali pojedli malico. Ko smo z avtobusom prišli 

v tabor smo imeli prosti čas in nato kosilo. 

Lucas Smole, 10 let 

 

 Hugo Kostanjevec, 10 let 



 

Včeraj smo se vstali , pospravili šotor, pojedli zajtrk in pripravili nahrbtnik za pohod. Nato smo se 

odpravili na pohod na potoček Nadiža. Znan je po tem, da voda bruha iz skal. Začelo je deževati ravno 

ko smo se vkrcali na avtobus. Ko smo odhajali je pot polepšala zanimiva in velika Planica. Prispeli 

smo, pojedli kosilo, ter hitro zbežali v šotore jih čisto zaprli, ker je proti nam prihajal velik in nizko-

ležeči oblak. V šotoru smo se igrali karte in peli. Ko je prenehalo smo se šli finale mnogoboja. Zmagala 

je naša skupina. V jedilnici smo razdelili nagrade in nas krstili po različnih imenih. Ko je bilo konec 

družabnega večera smo odšli v šotore. V šotorih smo se pripravili za spanje, jaz pa sem prebrala 

pravljico za lahko noč. 

 Maja Ofentavšek, 11 let 

 

V petek 5. 8. 2016 smo se odpravili v Planico. Zjutraj smo imeli telovadbo, nato pa okusen zajtrk. Po 

zajtrku smo si umili zobe in si pripravili nahrbtnike. Nato smo se zbrali skupaj in odšli proti avtobusu. 

Pot nas je peljala skozi gozd Martuljek, Kranjsko Goro in nazadnje v Planico. Ko je avtobus odpeljal 

smo se odpravili proti koči v Tamarju in slapu Nadiža. Predvsem smo hodili po pesku. Najprej smo se 

odpravili proti slapu. Pot je bila strma in zanimiva. Zaradi slabega vremena smo se hitro odpravili 

nazaj proti taboru. Ko smo prišli v tabor smo odšli počivat. Po počitku smo imeli kosilo. Nato pa smo 

imeli mnogoboj. Po mnogoboju smo pojedli večerjo. Po večerji smo imeli krst in razkrili skrite 

prijatelje. Nato smo se odpravili spat. 

Polona Ratej, 14 let 

 

V petek smo obiskali Planico. Videli smo velikanko. Potem smo šli na dolg, lep mučilni pohod. Lojze je 

držal v rokah žabo. Razkrili smo skrite prijatelje. VSI FANTJE SO BILI TEČNI!!! 

Špela Žičkar, 11 let 

 

V petek smo odšli v Planico-snežno kraljico! Odšli smo tudi 

do slapa Nadiže. Pogledali smo si Slapov izvir in imeli 

malico. Za malico je bila pašteta. Učitelji so pozabili nože 

zato so se mogli nekako znajti. Ko je prišel avtobus po nas 

smo že bili malo mokri, saj nas je ulovil dež. Ko smo prišli v 

tabor smo imeli kosilo:P Jedli smo mešano meso na žaru! 

Njami:P Nato smo imeli malo počitka. Napočila je večerja 

in sicer carski praženec! Imeli smo družabni večer. Krst 

nam je uspel več kot odlično! Imeli pa smo tudi razkritije 

skritih prijateljev:P 

Ula Polutnik, 11 let 

 Maja Ivana Ivanović, 11 let 



SOBOTA 

V soboto smo se zjutraj vstali in že začeli pakirati. Ko je bil čas za telovadbo smo šli na kratek tek in za 

tem naredili nekaj razteznih vaj. Nato smo si umili roke in odšli na zajtrk. Ko smo se dobro najedli smo 

začeli pakirati do konca. Potem, ko smo vse spakirali smo potovalke odložili na palete pred šotore. 

Nato smo šli nekateri z Alenom pobirati smeti čez cel tabor. Ko smo končali smo odšli na malico in 

zatem začeli pisati prispevke. 

Anže Pirš, 11 let 

Na zadnji dan tabora smo se zbudili 15 čez 

7. Nekaj minut kasneje smo imeli jutranjo 

telovadbo, ki sta jo vodila Iza in Alen. Po 

telovadbi smo šli na zajtrk, na katerem smo 

imeli na izbiro med in tunin namaz. Potem 

smo šli pospravit stvari, disc-golf, palete in 

pene po šotorih. Po pospravljanju smo 

imeli malico, sedaj pa pišemo prispevke. 

Domen Višnar, 15 let 

 

V soboto 6. 8. 2016 se je tabor iztekel, zato smo vsi začeli pospravljati svoje stvari v torbo in 

nahrbtnik. Imeli smo telovadbo in razgibalne vaje. Imeli smo zajtrk. Palete in gobe smo dali na kup. 

Imeli smo malico in delali prispevek in pojedli kosilo. 

Jakob Primožič, 11 let 

 

V soboto 6. 8. 2016 se je iztekel naš zadnji 

dan taborjenja v Dovju. Zjutraj smo se 

zbudili ob 7.00, kakor ponavadi, se oblekli 

in odšli na jutranjo telovadbo. Po njej smo 

zapeli še bans Bobri in Pingvini. Nato pa 

smo še bans Pingvini za pozdrav naslednji 

skupini. Za zajtrk smo imeli ribji namaz in 

čaj. Ko smo pospravili jedilnico smo odšli v 

šotore, da smo tudi sami spakirali stvari. 

Nato so fantje zložili pene in palete. Ostali 

pa smo pobirali smeti in urejali ter pospravljali okolico. Ko smo končali pa smo odšli v jedilnico kjer 

smo uredili dnevnike in napisali prispevke. Zdaj še sledi kosilo, pozdrav naslednji skupini in počasi pot 

nazaj v Celje. Šotor v katerem smo bili starejši planinci, v noči iz petka na soboto nismo zaspali takoj 

po pravljici , ampak smo imeli še malo večera zase. Ker pa nas je zeblo smo si dali skupaj 3 postelje na 

katerih je spalo 5 ljudi-sardelice:P 

Jona Jakop, 14 let 

Jure Štuklek, 8 let 

Metod Recko, 9 let 

 



V soboto, 6. 8. 2016 smo se zbudili ob 7.15 in imeli telovadbo, kjer smo tekli in se razgibali. Po tem 

smo imeli za zajtrk kruh z medom ali ribjim namazom. Po zajtrku pa smo si začeli pospravljati prtljago, 

šotore ter tabor. Ko smo vse pospravili smo imeli še malico, napisali prispevke in čakali na zamenjavo. 

Luka Jeršič, 13 let 

 

 

Ko smo se zjutraj zbudili, smo se kot po navadi oblekli in odšli na jutranjo telovadbo. Nato smo za 

zajtrk pojedli tunin namaz in med. Umili smo si zobe in spakirali spalne vreče, rjuhe ter oblačila. Ko 

smo pospravili koše za disc golf, smo v vseh šotorih na kup postavili palete in pene, na katerih smo 

ves teden spali. Potem smo še počistili umivalnico in tuše. Odšli smo v jedilnico, kjer smo za malico 

spili vsak polovico jogurta, si uredili dnevnike ter napisali prispevke. 

Matevž Uršič, 14 let 

 

 

V soboto 6. 8. 2016, na zadnji dan tabora sva se z Elo zbudili ob 5.30. Ko so se čez pol ure zbudili 

fantje je nastal kaos. Odločili so se, da bodo ob 6.00 zjutraj pospravljali spalke in samonapihljive 

blazine. Eden od njih je  s pospravljanjem končal že okoli 6.30. zadnja se je v našem šotoru zbudila 

Maša. Ko smo se ob 7.00 nekateri med nami preoblekli, je prišla na vrsto telovadba. Po končani 

telovadbi in zajtrku je prišel čas za pakiranje. Končala sem čisto, čisto zadnja. Po tem smo odšli 

pobirat smeti po celem taboru. Po tem smo imeli nekaj prostega časa. Nato je zazvonil zvonec. 

Povedali so nam, da bomo pisali prispevke. Sedaj sedim tu in pišem. 

Špela Ramšak, 11 let 
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Hvaležni smo za pomoč pri izvedbi tabora: 

 

PD CELJE – MATICA 

 

OŠ LJUBEČNA 

 

MEJA ŠENTJUR 

 

ENGRO TUŠ D.D. 

 

PODRAVKA – Bojan Stante 

 

ETOL 

 

TUŠ d.o.o. ORMOVŽ 

 

PEKARNA PETRNEL 

 

KZ LAŠKO 

 

CELJSKE MESNINE 

 

KZ ŠALEŠKA DOLINA 

 

KMETIJA FLIS – ČETINA 

 


