
 

                     PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA 
                                    mladinski odsek 
  
vabi  mlade planinke in planince v že  XXXVII. tabor mladih planincev »DOVJE 2022«, ki 

bo letos trajal od sobote, 02. julija do vključno sobote 09. julija 2022. V tabore mladih planincev 
hodimo že dolga leta in še  nikoli se nismo domov vrnili brez polnega rukzaka nepozabnih 
doživetij in lepih spominov. Dostikrat pa se zgodi, da nekatere mlade planinske navdušence  kar 
težko zvlečemo iz tabora nazaj domov;  naj bo tako tudi letos. 
Tokrat bomo taborili nad vasjo Dovje pri Mojstrani, kjer se bomo v lepih jutrih zbujali s 
pogledom na očaka Triglava. Iz tabora se bomo v različnih starostnih skupinah podajali po 
zmožnostih mladih planincev na različne planinske ture. Izbirali bomo lahko med hribi v 
Karavankah (Kepa, Dovška Baba, Golica,…) in Julijskimi Alpami (Jerebikovec, dolina Vrat, slapova 
Peričnik, dolina Tamar, Planica, Vršič, Triglav, Slemenova špica,…). Pod platneno streho bomo v 
osmih dneh preživeli prijetne trenutke v medsebojnem druženju, srečali bomo nove prijatelje, se 
učili planinskih veščin... V taboru ne bo manjkalo športnih in družabnih iger, zabave, 
tradicionalnega kopanja v bazenu, večerov ob tabornem ognju in še in še. Tabor je namenjen 
vsem mladim planincem od  zaključenega tretjega razreda OŠ naprej. 
 
Cena celotne taborne oskrbe, prevozov, spominske majice, osnovnih stroškov v planinskih kočah 
itd. znaša 135 evrov na udeleženca, dodatni del stroškov bo pokrilo matično planinsko društvo. V 
primeru udeležbe več mladih planincev iz iste družine plača prvi  polno ceno, vsi naslednji pa po 
120 evrov. Takoj po prijavi  je potrebno nakazati 40 evrov akontacije, razliko pa lahko v več 
obrokih do 20. junija 2022 izključno na TRR-PD Zabukovica, Migojnice 6, 3302 Griže:    
SI56 0400 1004 6580 650, sklic SI00 -2022. Udeleženci tabora bodo poleg zavarovanja v okviru 
plačane članarine PZS še posebej nezgodno zavarovani. Vodstvo tabora se obvezuje, da bo 
poskrbelo za varnost udeležencev po pravilniku za vodnike PZS. 

 
Prijave sprejemajo: 

-mentorici-mentor na OŠ Griže: Tjaša Centrih (1.-5.r.), Darja Kovač (POŠ Liboje), Sašo Kač (6.-9. r.) 
-tajnik PD Zabukovica, PLV: Cveto Jančič, 041-740-753, jancic.ecco@siol.net 
-organizacijski vodja, PLV: Bogomil Polavder- Milan,  030-650-828 

 

Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami. Zadnji rok za prijavo je  03. junij 2022 oz. 
do zasedbe prostih mest.  Vsak udeleženec mora pred pričetkom tabora prinesti potrdilo staršev-
skrbnikov, da je psihično in fizično sposoben udeležbe v taboru ter hoje v sredogorju in visokogorju. 
Obrazec in seznam potrebne opreme boste dobili ob prijavi. Priporočamo, da pri eventuelni nabavi 
nove opreme koristite popuste, ki jih omogoča plačana članarina PZS (Alpina, Iglu sport, Intersport, 
Hervis,….). 
 
Lep planinski pozdrav in nasvidenje v XXXVII. taboru mladih planincev »DOVJE 2022«. 
 
Griže, 18. april 2022                                                                 org. vodja: Bogomil Polavder- Milan 
 


