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Planinski tabor Dovje 2008         Uvod 
 

 

Nekaj za uvod…  
 

Leto je spet naokrog. V okviru planinskega društva Snežnik iz Ilirske Bistrice smo tudi 
letošnje poletje izpeljali že deveti poletni planinski tabor, ki je namenjen osnovnošolcem 
in srednješolcem. Tudi letošnji tabor »Prijateljskih društev« smo pripravili v sodelovanju 
s prijateljskimi društvi in sicer z OPD Koper, PD Piran, PD Hrpelje-Kozina, PD Šentjošt, 
PD Podpeč Preserje in PD Kobarid.  
Lansko leto smo taborili na Jezerskem v naročju Kamniško – Savinjskih Alp, letos pa smo 
se podali na Dovje, kjer smo s tabornega prostora uživali v prelepem pogledu na Triglav.  
Tokratnega tabora se je udeležilo 31 osnovnošolcev in srednješolcev. Prav tako kot lani 
pa je imel tabor  mednarodni pridih, saj so se tabora udeležili dve osnovnošolki iz 
sosednje Hrvaške.  
Na taboru smo opravili tri planinske izlete in sicer so si najmlajši ogledali dolino Tamarja 
in Zelence ter se podali na planino Dovška Rožca. Malo starejši in bolj izkušeni so osvojili 
Vrtaški vrh, Luknjo in Dovško Babo. Najstarejši in najbolj izkušeni pa so se za več dni 
odpravili osvajati vrhove Julijcev. Deževne dni smo izkoristili za kopanje v Kranjski gori 
in za obisk Triglavske zbirke v Mojstrani. Najlepšo noč na taboru pa smo bivakirali na 
planini ob vznožju Dovške Babe. Večere smo si krajšali s kitaro, pevskimi nastopi in 
družabnimi igrami.  
 
Preživeli smo teden dni v naravi, spoznali nove prijatelje in utrdili stara prijateljstva. Da 
pa spomini na lepo preživet teden v juliju 2008 ne bodo kar tako odšli v pozabo, smo 
pripravili glasilo planinskega tabora, v katerem je zabeleženo dogajanje na planinskem 
taboru Dovje 2008.  
 
Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri pripravi ali izvedbi 
letošnjega planinskega tabora.  
 
Prijetno branje vam želim! 
 

 
Vodja planinskega tabora Dovje 2008 

in vodnik PZS na taboru, 
Andrej Novak - Čuk 
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Planinski tabor Dovje 2008             Beseda predsednice  
 

 

Beseda predsednice društva 
 

Sama uvode večkrat preskočim in se posvetim bolj lahkotnim člankom. Večkrat se mi 
zdijo  kot modrovanja, kritizerstva ali pa nekake filozofske misli. 
V tem uvodu želim pohvaliti dobro opravljeno delo, izraziti zahvalo vsem in 
spodbuditi vse, da se drugo leto spet vidimo! 
Naš bilten je enkratna publikacija, zbrano delo, ki je rezultat neštetih ur, ki jih je opravilo 
preko dvajsetih prostovoljcev. Med njimi smo vodniki mentorji in drugi nepogrešljivi člani 
planinskega društva, ki so svoj čas, znanje in izkušnje podarili tridesetim mladim 
planincem in preživeli teden dni stran od doma, v naravi. Naš namen je bil vžgati iskrico 
veselja do slovenskih planin. In smo jo vžgali! Naučiti smo jih hoteli premagovati 
domotožje ali lastno lenobo, gorniške veščine, postaviti se zase, držati skupaj, 
spodbuditi kolektivni duha...  
Ne vem, če je bila Luna kriva ali so izkušnje našega vodstva zaslužne, da smo izpeljali 
vse kot je treba in se zraven fino imeli. Složno smo preživeli na pol moker teden,  jedli 
domačo hrano, se veliko igrali in mnogo peli, risali, pisali in ustvarjali. Naročje okoliških 
gora, z očetom Triglavom na čelu, nam je dajalo mnogo izhodišč za sprehode, izlete in 
pohode.  
Drugo leto praznujemo jubilejmo, deseto leto, odkar je Planinsko društvo Snežnik Ilirska 
Bistrica ponovno oživilo planinske tabore. Za nami je desetletje, čas v katerem smo 
pridobili mnoge izkušnje, zbrali visoko usposobljen tim, ki tabore organizira in jih izpelje. 
Najpomembnejša vrednota se nam zdi je varnost, ki jo povečujemo s stalnim 
izobraževanjem in izpopolnjevanjem. Druga vrednota je dobro počutje in aktivno 
preživet prosti čas. Udeleženci, ki se vedno znova prijavljajo in pripeljejo na tabor svoje 
prijatelje, so potrdilo, da delamo dobro, da so nam starši naklonjeni in nam zaupajo.  
 
Hvala vsem, ki ste kakor koli sodelovali pri organizaciji in izvedbi. Hvaležna sem vsem, ki 
nas spodbujate, nas pohvalite, ker s tem dobimo občutek zadoščenja, ki ga vsi 
potrebujemo. 
 
 
Se že veselite novega tabora? Jaz se ga! 
 
Vesel planinski pozdrav in nasvidenje! 
 

Predsednica PD Snežnik in  
mentorica na taboru Dovje 2008 

Darinka Dekleva 
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Planinski tabor Dovje 2008       Sobota, 5.7.2008 
 

Ob 9.30 odhod iz Ilirske Bistrice. Vožnja mimo Ljubljane, Kranja, Jesenic v idilično 
naročje gora. Namestitev po šotorih, kosilo, spoznavne igre, spoznavanje okolice, igra 
skriti prijatelj, prirpava na turo. Večer ob tabornem ognju. 
 
        

 

 

 

 

 ...odhod iz Ilirska 
Bistrice... 
 
 
 

 
 
... udeleženci in 
njihovi starši ...  
 
 

 
... spoznavne igre ... 
 

 
 
 
... večer ob  
tabornem  
ognju ... 
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Planinski tabor Dovje 2008       Nedelja, 6.7.2008 
 

Zgodnje bujenje. Prva in druga skupina se podajo na izlet v Dolino Tamarja in ogled 
izvira Save Dolinke - Zelenci, tretja in četrta skupina pohod na Sleme, B – skupina se 
poda za na tridenvno turo v Julijske Alpe.  
 
        

 Izlet v Dolino Tamarja za 1. & 2. skupino 
 
Včeraj smo bili na prvem pohodu. Štartali smo ob 
8.h in pol, v tabor pa smo prišli ob 14.h in pol. 
Nekaj časa smo se vozili v kombiju, nekaj časa pa 
smo hodili. Do doma v Tamarju smo hodili 1 uro. 
Ker še nismo bili utrujeni, smo šli skozi gozd do 
prvega snega. Tam smo pomalicali in se vrnili do 
tabora. Za nazaj smo šli po daljši poti. Bilo je super. 
Upam, da bo drugi pohod prav tako dober. 
        

  Iva Štefanja Slosar, 1. skupina 

 
Prvi pohod smo preživeli lepo. Odšli smo v nedeljo 

ob 8 uri in pol. Peljal nas je kombi. Do doma v Tamarju smo hodili 1 uro. Nismo bili še utrujeni, zato smo 
šli še do prvega snega. Na vrhu smo malicali pašteto, kruh in jabolko. Do kombija smo hodili 1 uro in pol. 
Po poti v tabor smo se ustavili v Zelencih. Videli smo race. Bile so 4 majhne in 6 velikih. V tabor smo prišli 
ob 14.h in pol. Imela sem se lepo. 

Špela Zadel, 1.skupina 
 
3. & 4. skupina Pohod na Vrtaški vrh (1891 m.) 
 
Zjutraj smo štartali ob 7.15 minut. Na začetku smo zgrešili pot. Bilo je zelo daleč. Pot je bila strma. Veliko 
ljudi nas je prehitelo. Bilo je premalo postankov. Hodili smo počasi. Gor smo hodili 4h in pol. Z vrha je bil 
lep razgled. Hitro smo odšli dol. Hodili smo točno 8 ur. Ko smo prišli dol smo bili izmučeni.  
 

Neža Marija Slosar, 3. skupina 
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Planinski tabor Dovje 2008      Ponedeljek, 7.7.2008 
 

Deževno jutro nam je preprečilo odhod na turo in podaljšalo spanec. Dopoldne razne 
družabne igre, popoldne obisk muzeja Triglavskega narodnega parka in spomenik 
Jakobu Aljažu. Okusna večerja kuharja Duškota. Večer preživimo ob kitari in družabnih 
igrah. Prvo planinsko pevsko tekmovanje.   
 
        

  

 ... „frizball” ... 
 
 
 
 
 
 

    ... „deževen dan v taboru”... 
 
 

 
           

...Žonglerska delavnica... 
 
 
 

... Pevski nastop 1.skupine....  
 

...Družabni večer...  
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Planinski tabor Dovje 2008      Torek, 8.7.2008 
 

Zopet deževno jutro. Odhod v Kranjsko goro, kopanje in čofotanje v bazenih Aqua Larix. 
Okusno kosilo v pizzeriji. B skupina se vrne v tabor.  Popoldne nogomet. Zvečer taborni 
ogenj.   
        
  

 
 .... Znova smo se zbudili v deževno 
jutro...  

 
 
 
 

 
... 1. skupina tik pred 
odhodom na kopanje ...  
 
 
 
 

 
... kopanje v bazenih in pizza... 
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Planinski tabor Dovje 2008      Torek, 8.7.2008 
 

Kako lep razgled…Kako lep razgled…Kako lep razgled…Kako lep razgled…    
 

Dragi bralec/ka, že v naprej se vam sz dna čižma opravičujemo, da bo branje tega poročila 
nezanimivo, dolgočasno, monotono, enolično, dvonogo, saj je tudi naša tura izgledala nekako tako. Ker 
smo že tako nakladali, vam bomo povedali nekaj dejstev. Pam-pam! 

Nedeljsko jutro nam je postreglo s prvim razočaranjem. 
Namesto luknc od sira, nč na salati, brez kruha, nam je Duško 
zjutraj ponudil le kruh z marmelado. Da bi čim hitreje prišli do cilja, 
smo se prvih nekaj kilometrov do Aljaževega doma poslužili prevoza 
s kombijem. Tako je bila ura 6.30 ko smo štartali. Na poti proti 
Luknji je Roman uperil svoj teleskop proti Triglavu. Po slabih 2 urah 
smo že bili na Luknji. Po krajšem postanku z malico, se je vnela huda debata, kam naprej. Člani B skupine 

smo hoteli zadrnjohati na bližnjem bivaku z jaso, na katerem bi lahko 
roštiljali, vodnika pa sta določila, da gremo preko Bavškega Gamsovca do 
Pogačnikovega doma na Kriških podih. Tik pod vrhom smo padli v zasedo 
štirih kozorogov, z neba pa nas je napadal zmaj (beri nevihta). Kozorogov 
smo se ubranili, a proti zmaju nismo imeli moči. Po štampiranju na vrhu 
smo preko zavarovane, markirane planinske poti, po kateri smo uporabili 
varovanje, prišli do koče. Po poti je eden od članov malo za šalo, malo 
zares razmišljal o reklamaciji izdelka. V kočo smo prišli pet do pol enih. 

Tam smo pojedli, popili in zaradi slabega vremena šli spat. Zvečer 
smo se zbudili ter ponovili postopek (hrana, pijača, karte, pijača, 
spanje). 

Kljub temu, da je Roman ponoči naredil golosek (velikosti 
snežniških gozdov), smo bili zjutraj spočiti in pripravljeni na nove 
podvige. 

Dramatični sedanjik: vrata se počasi odpirajo, noter 
pogleda kosmata glava, v sobi zavlada tišina, ozračje je nabito z 
negativno nabitimi ioni. Zasliši se glas: »Kako lep razgled, Razor, Stenar, Planja, (trenutki napete tišine) bi 
bil... Če ne bi bilo megle!« Zaradi slabega vremena smo začetek ture prestavili na 9. uro. Do takrat nas je 
Roman naučil igrati Šnops.  

V 2 urah in pol slabe vidljivosti, mraza in vetra, smo osvojili 2 vrha (Križ in Stenar). Spust s 
Stenarja je bil tehnično zelo zahteven, saj je vseboval med drugim tudi 
smučanje. Romanova želja po vzponu na Pihavec je izvisela zaradi 
prevelike želje po Šnopsu. Preostanek dneva smo preživeli ob igranju 
kart, škrebanju (rezultata vam ne povemo), zafrkanciji in pogovoru. 

V torek smo ob 5.h zaslišali, kako po oknih tolče sodra. Zato 
smo nadaljevali spanje do 8.30. Po zajtrku, treh rundah kart in kratkem 
preučevanju vremena, smo se ob 10.h odločili za hiter sestop v dolino. 
Po poti nas je ujel dež, zato smo se v Aljaževem domu preoblekli, 
pogreli, popili zdravilo, ter se vkrcali v kombi. 

 

Avtor: Barovič, Čuk, Stlre, Mica (B group) 



9999    

Planinski tabor Dovje 2008      Sreda, 9.7.2008 
 

Končno sončno jutro. Prva in druga skupina sta si ogledali slap Peričnik in se peš 

sprehodili do Aljaževega doma v Vratih. Tretja in četrta skupina sta se povzpeli 

na Luknjo in sestopili nazaj v dolino Vrat. B skupina je imela ta dan zaslužen 

počitek. Sprehodili so se po Kranjski gori, si ogledali tamkajšnje zanimivosti.  

Popoldne smo preživeli ob mnogih športnih igrah, izdelovali smo razglednice  za 

starše,  zvečer pevsko tekmovanje.     
 
     

Vtisi z izleta po poti Triglavske Bistrice 
 

Šli smo h klinu in slapu Peričniku. Zato smo se 
utrudili, med pavzo pa smo jedli bonbone. Najtežje 
je bilo hoditi po cesti navzgor. 
 

Rok Borovničar, 2.skupina 
 

Šli smo na turo in bilo je zelo lepo. Škoda, da je bila 
trgovina s spominčki že zaprta. Slap je bil zelo lep. 
 

Luka Stare, 2. skupina 
 

Danas smo se ustali u 8:00, pojeli doručak i s kombijem krenuli do 
starta. Vidjeli smo slap Peričnik. I krenuli do jednih domova u 
kojima smo pojeli doručak i vidjeli smo spomenik. Onda smo se 
vratili kombijem i neki su se poljevali. Predvečer smo pjevali, a 
Mohar je svirao gitaru. 

Helena Rosić, 2. skupina 

 
Jutros smo se digli u 7:00 i krenuli na put do Peričnikog slapa. 

Tamo smo gledali kako pada slap. 
Onda smo hodali 2:30 sat do doma 
Aljažev. Bilo je lijepo, malo naporno ali 
sve u svemu dobro... 

Klara Sriča, 2. skupina 
 

    
Izlet na Luknjo 
 
Na današnji turi mi je bilo lepo. Šli smo pogledat slap 
Peričnik in bivak, kjer sta nas počakala vaditelj Mirko in 
Urška. Ko smo prišli do cilja, smo pojedli in se odpravili 
proti taboru. 
 

David Šafran, 3. skupina 
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Planinski tabor Dovje 2008      Cetrtek, 10.7.2008 
 

Ta dan je bil namenjen orientaciji, spustu po žičnici in bivakiranju. B skupina je ob 

pomoči enega izmed vodnikov za vse ostale udeležence dopoldne pripravila 

kratek preizkus orientacije. Ostali vodniki so pripravili mini plezališče in postavili 

žičnico za udeležence. Zvečer smo se odpravili na nočni pohod, bivakiranje in  

turo naslednji dan. Taborni prostor smo zapustili ob 21h zvečer in se z lučkami 

odpravili proti planini, kjer smo bivakirali.  

  

Plezalni vrtec in spust po žičnici 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bivakiranje in nočni pohod 
 
V četrtek, 10.7. smo se , ker gre seveda za planinski 
tabor, odpravili na nočni pohod, ki je trajal približno 2 uri, 
čeprav so nam vsakih 15 minut rekli, da nas čaka le še 
dobrih 5 minut hoje. Kljub temu, da so nas po poti 
preganjale krave in se nas je že loteval obup, smo prispeli 
na cilj - planino Ravne. Tam smo prespali pod zvezdami, s 
komarji in vsem kar spada zraven. Seveda pa to ni bilo 
vse. Zjutraj so se vsi, razen nekaj izjem z žulji in 
podobnimi težavami, odpravili na različne vrhove; najmlajši so se povzpeli na Dovško 
Rožico, tisti malo starejši so prilezli na Dovško Babo, najstarejše in najbolj 
obupane udeležence pa so gnali na Kepo.  
       Avtor neznan 
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Planinski tabor Dovje 2008      Petek, 11.7.2008 
 

Zjutraj nas je zbudilo sonce. Iz bivaka se je prva odpravila B skupina, proti Kepi. 

Tretja   in četrta skupina sta se odpravili na Dovško Babo, prva in druga skupina 

pa na planino Dovška Rožca. Popoldne smo v tabornem prostoru organizirali 

številne igre, zvečer pa imeli bogat program s krstom novih udeležencev in 

vodnikov, z zaključkom pevskega tekmovanja, ki je trajalo cel teden in s 

podelitvijo nagrad za najboljše.  

  
 
 
 

… Zbudili smo se v 
naročju planin …  
 
 

… Popoldanski piknik … 
 

 
 
 
 

 
… Zaključni večer ob tabornem ognju…  
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Planinski tabor Dovje 2008      Sobota, 12.7.2008 
 

Ta dan smo se zbudili kasneje. Otroci so si pripravili potovalke in počistili tabor ter 

šotore. Z vodniki smo izvedli anketo o uspešnosti tabora, tako znotraj skupine, kot 

tudi med vodniki samimi. Analiza anket je pokazala, da so bili otroci nad 

taborom navdušeni. Skoraj vsi so odgovorili, da se drugo leto spet vidimo. Ob 

slovesu je poteklo tudi nekaj solzic.  

  
 

Udeleženci planinskega tabora Dovje 2008 
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Planinski tabor Dovje 2008             Planinski krst 
 

Planinska krst  
 
Vsakega novega udeleženca planinskega tabora je potrebno tudi krstiti. Sodnik in rabelj, sta 
določila naslednja planinska imena: 
 
LUKA KIRN - KOMAROJED 
Lukec  je priden planinec, ki vedno v prvi vrsti stoji, ko se skupina pesmi uči. Tudi nagajiv biti 
zna, ko se na turi klanec nikoli ne konča. Če zelo lačen je, tudi komarja poje.  
 
DOMEN BARBIŠ – NAGAJIVA BOLHA 
Prišel z dvodnevno je zamudo in prinesel s sabo  je lekarno hudo. Pri vsakem počitku se vsedel 
je in s Filo nadaljeval razgrajanje. Nagajiv, nasmejan in razigran , to naš Domen je.  
 
NEJC ŠIRCELJ – GORSKI ŠKRAT 
Prvi je vstajal in takoj malo vodnikom ponagajal. Mali mož, z močnimi rokami, je brez težav 
hribe premagoval z nami.  
 
ŠPELA ZADEL – PLANINSKA BRCA 
Najmlajša udeleženka, princeskinega videza, pokazala nam je, da tudi brcniti zna.  
 
JAN UJČIČ – ZGLEDEN PLANINEC 
Z marljivim delom je svojo skupino dopolnjeval, vodnike razveseleljeval in planinska pravila 
soplanincem pojasnjeval. 
 
DOMINIK BEVČIČ - RADIO 
Besede nam niso dovolj za opisati tega junaka. Pri pesmih najglasnejši, pri nabiranju lesa 
najmočnejši in vsepovsod najradovednejši. 
 
DANI PUGELJ – MINI RUCAK 
Manjši rucak težje bi našli, a on vanj mojstrsko spravil vse potrebno je. Če se le da, po robu poti 
vedno gre. 
 
LUKA STARE - ŽIČNIČAR 
Težko najde kar mu ugaja. Ko pa nekaj ga zanima, presliši vsa opozorila in navdušeno okoli 
skaklja. Njemu bo v najlepšem spominu ostala žičnica. 
 
LUEN ZIDAR - LUEŠTA 
Rjavooka lepotica, je v kuhinji zelo dobra pomočnica. Nad hribi navdušena je, vedno pripravljena 
v gore, le če nekaj ne uniči ji načrte. 
 
MATEJ RODOŠEK - BLEFER 
V bazenu najbolj razigran, a na turah vedno zaspan. Tudi ko zelo utrujen je, vedno najde dovolj 
energije za govorjenje. 
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Planinski tabor Dovje 2008                              Pesem 
 

 

Pridi greva pod objem gora 
        

Ko lesk rosnih kapelj zjutraj z mestom se zbudi, 
si zadnji zaspanci še odgrinjajo oči. 

Kot cvet gorske rože vse počasi zacveti, 
vsi obračajo glave, a mene dolgo že več ni. 

 
Ker to je dan, ko pozabim na vse, 

to je dan, ko mi moje srce 
bije le,  za ta svet brez meja 

in tu za hip dotakneš se neba. 
 

Oblaki sanjavi, svež je vonj cvetočih polj, 
kot pesem v glavi, meni nikdar ni dovolj. 
Kjer seže pogled mi se obzorje ne konča, 
neskončne so sanje, tu prostora je za dva. 

 
Ker to je dan... 

 
Daj, še ti se pridruži, stopi z mano v korak, 

le srce, smeh in volja,  to zmore vsak, 
kje se sanje pričnejo, to vema oba, 

pridi greva pod objem gora. 
 
 

Ker to je dan... 
 

Daj, še ti se pridruži... 
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Planinski tabor Dovje 2008                        Recept 
 

 

Kobariški štruklji 
 
Ker na taboru večkrat uprizorimo taborne poroke, mi je prišlo na misel, da potrebujemo poročno 
sladico. V mojih rodnih krajih za velike praznike, kamor spada tudi poroka, naredijo štruklje. Gre 
za posebne štruklje. Danes jih pozna že marsikdo, veliko pa jih je šokiranih, ko prvič ugriznejo v 
na prvi pogled sivkasto kepico, ki mu jo postrežejo polite s praženimi drobtinami. Spominjam se 
očeta, ki je pripovedoval, kako so otroci cel popoldne posedali pred hišo, kjer so imeli nevesto. 
Bila je navada, da je nevesta na poročni večer z njimi obdarila vaške otroke. Otroci, željni 
sladkih dobrot, so se kar trli okoli nje.  
 
SESTAVINE: 
Testo: 
- cca. 1kg bele moke 
- slan krop 1l 
- olje (ni obvezno) 
 
Nadev: 
- 30 dag z mlekom poparjenih zmletih orehov 
- 15-20 dag rozin namočenih v vodi in rumu 
- 30 dag na maslu prepraženih drobtin 
- cca. 20 dag sladkorja oz. po želji 
- malo cimeta, vanilijev sladkor, limonina lupinica 
- par žlic čokolade v prahu - Benko, 
- 1 - 2 žlici ruma, žlica mešane marmelade  
 
Vse navedene sestavine zmešamo v nadev, ki mora biti toliko gost, da lahko oblikujemo svaljke 
podobne čevapčičem. Vse količine so približne. Dobro je, da imate več prostovoljcev, ki maso 
poskušajo. 
 
PRIPRAVA: 
Moko poparimo z vrelim slanim kropom, ter najprej s kuhalnico, ko se malo ohladi pa z roko, 
zamešamo testo. Naredimo svaljek, ga razrežemo na enake koščke - te z roko sploščimo, da 
dobimo krogce, na katere polagamo nadev, oblikovan v svaljke. Z dobro pomokanimi rokami 
štruklje zapremo v polkrog oz. naborek. Na sredino vtisnemo s prstom jamico, da dobimo 
značilno srčasto obliko. 
 
Kuhamo jih v vrelem slanem kropu, ki mu dodamo par kapelj olja, voda naj rahlo brbota, dokler 
ne pridejo na vrh, in še malo počakamo. Posodo vmes večkrat rahlo pretresemo. Kuhane 
poberemo iz vode, zabelimo s stopljenim maslom v katerem smo zarumenili drobtinice in 
potresemo s kristalnim sladkorjem.   
 
Ta značilna jed se v vsaki vasi pripravlja malo drugače, tale recept še najbolj podoben tistemu 
staremu, izvirnemu. Pred prvo izvedbo je dobro, da veste kako izgledajo in jih poizkusite.  
 
Zelo dobro se obnesejo tudi zamrznjeni na pladnju, nato pa ločeni in shranjeni po posameznih 
porcijah - tako imamo vedno pripravljen posladek za nenapovedane obiske.  
 
Dober tek!       Avtor: Darinka Dekleva 
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Planinski tabor Dovje 2008            Udeleženci 
 

Seznam udeležencev planinskega tabora Dovje 2008: 

 

Ime in priimek:    Skupina:  Kraj: 
 
Domen Barbiš   1   Ilirska Bistrica 
Domen Fila   1   Ilirska Bistrica   

 Luka Kirn   1   Knežak 
Iva Štefanja Slosar  1   Jelšane 
Nejc Šircelj   1   Dolnji Zemon   
Špela Zadel   1   Knežak 
 
Domniki Bevčič   2   Bač 
Rok Borovničar   2   Koper 
Klara Srića   2   Rijeka (Hrvaška) 
Luka Stare   2   Šembije 
Helena Rosič   2   Rijeka (Hrvašaka) 
Dani Pugelj   2   Dolnji Zemon 
Jan Ujčič   2   Koseze 
 
Robert Marinovič  3   Koper 
Matej Rodošek   3   Koper  
Neža Marija Slosar  3   Jelšane 
David Šafran   3   Ilirska Bistrica 
Darja Šenkinc   3   Šembije 
Tadej Škapin   3   Ilirska Bistrica 
 
Erik Keš    4   Knežak 
Lea Marinovič   4   Koper 
Ana Primc   4   Tominje 
Domen Saftič   4   Jelšane 
Urška Vrh   4   Ilirska Bistrica 
Luen Zidar   4   Topolc 
 
Andrej Barovič   B   Šembije 
Martin Novak   B   Knežak 
Domen Strle   B   Koritnice 
David Vlaenčič   B   Ilirska Bistrica 
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Planinski tabor Dovje 2008        Vodstvo 
 

         
Elizabeta Benigar           Andrej Mohar        Andrej Novak - Mrmrwn 
 

                        
       
Darinka Dekleva                 Damjan Pipan           
 

                              
 
Vladimir Dekleva                    Dušan Rolih 
 

                                                                                                           
 
Vanja Delost                      Anja Slavec 
 

                          
 
Žiga Gostinčar                 Roman Tratar 
 

                          
 
Andrej Grlica                 Tina Turkovcič 
 

                        
 
Marko Lučič      Andrej Novak – Čuk          Mirko Valenčič 
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Planinski tabor Dovje 2008             Seznam sponzorjev 
 

 

Zahvala 
       
 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi 
planinskega tabora Dovje 2008. 

 

. 

S financnim prispevkom nam je pomagal: 
 

g. Anton Šenkinc, župan občine Ilirska Bistrica 
 

Z materialnimi prispevki so nam pomagali: 
 

Banka Koper d.d., poslovalnica Ilirska Bistrica 
Droga Kolinksa d.d., Portotož 

Elita i.b. d.o.o., Sežana 
Esimit – Technology d.o.o., Ilirska Bistrica 

Farma Hrvatic, Hrvatic Franc s.p., Mala Pristava 
Javor Pivka d.d., Pivka 

Kleda Plus d.o.o., Ilirska Bistrica 
Novak proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Prestranek 

Okrepcevalnica Trnovo, Urbancic Simon s.p., Ilirska Bistrica 
Pekarna Jure, Postojna 

Pivka perutninarstvo d.d., Pivka 
Plama Pur d.o.o., Podgrad 

Provita Inženiring, Ilirska Bistrica 
Purplatex d.o.o, Podgrad 

SKB Banka d.d., poslovalnica Ilirska Bistrica 
Teles d.o.o, Ilirska Bistrica 

Tringrad d.o.o., Koper 
Zavarovalnica Adriatic d.d., Koper 
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Kolofon 
        
 

            Izdal : Planinsko društvo Snežnik  
     Ilirska Bistrica        
      Zbral in uredil : Andrej Novak – Čuk 
         Oblikovanje :  Andrej Novak – Čuk 
    Fotografije :  Vladimir Dekleva 
     Andrej Grlica 
     Damjan Pipan 
     Roman Tratar 
     Tina Turkovič 
     Mirko Valenčič 
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