
 

Vodniška izobraževanja in izpopolnjevanja 

v PD Žalec v letu 2021 in plan za leto 2022 
 

 

V letu 2021 se je 6 vodnikov PZS udeležil izpopolnjevanja za letne razmere, 2 vodnika PZS 

pa sta se uspešno udeležila tečaja za pridobitev kategorije C . 

 

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

 

V letu 2022 so se spremenili načini izpopolnjevanj in tako so se 3 vodniki PZS že udeležil 

vodniškega izpopolnjevanja za zimske razmere (izpopolnjevanje za športne delavce 1, bivše 

vodnike kategorije A), še 1 vodnik PZS se bo udeležil izpopolnjevanja za Športne delavce 2, 2 

vodnika PZS pa sta v postopku pridobivanja izobrazbe učitelja smučanja, kar naj bi od 

odsotnosti tečaja PZS bilo priznano za vodnika za turno smučanje (kategorija G). 

 

======================================================== 

 

Orientacija v PD Žalec v letu 2021 in plan za 2022 
 

V letu 2021 zaradi Covid-19 ni bila izvedena nobena tekma Savinjske planinske orientacijske 

lige. 

 

Namesto odpadlega SPOT-a je bilo izvedeno KPOT (Kraško planinsko orientacijsko 

tekmovanje) ki smo se ga udeležili s 3 ekipami: 

2. mesto ekipa POŠ Trje A1 v kategoriji A 

1. mesto ekipa OŠ Petrovče B1 v kategoriji B 

2. mesto ekipa OŠ Petrovče B2 v kategoriji B 

 

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

 

V letu 2022 se je trenutno Covid-19 stanje umirilo, tako da upamo da se bosta lahko izvedli 

dve tekmi v pomladanskem delu v Savinjski orientacijski ligi v spomladanskem delu, čemur 

bi sledil SPOT 2022 (tretji poskus izvedbe SPOT-a) v organizaciji Savinjske planinske 

orientacijske lige.  

 

Prav tako upamo da se bo v jeseni normalno nadaljevalo s tekmovanji v Savinjski planinski 

orientacijski ligi. 

 

=================================================================== 

 



Tabor v letu 2021 
 

V letu 2021 smo zaradi Covid-19 samostojno izvedli mladinski planinski tabor in sicer na 

Jezerskem. 

 

IZVAJALEC: Mladinski odsek PD Žalec 

UDELEŽENCI: 45 + 19 

DATUM: 31. julij – 7. avgust 2021 

KRAJ: Učni center GRZS na Virnikovi planini 
 

Epidemija COVID-19 je tudi letos preprečila organiziranje skupnega tabora Savinjskega MO MDO. 

Zato smo v MO PD Žalec samostojno izvedli tabor, ki se ga je udeležilo 45 udeležencev iz Žalca, 

Petrovč, Galicije, Prebolda, pa tudi iz malce bolj oddaljenih koncev Slovenije (Celje, Braslovče, 

Medvode, Soteska pri Kamniku in Nova Gorica). Nastanjeni smo bili v učnem centru GRS na 

Virnikovi planini. 

Vodstvo tabora je sestavljalo 9 vodnikov PZS, markacist PZS, kuharica, 3 pomočnice v kuhinji, 4 

animatorji - pomočniki za delo z otroki in zdravnica. 

Za prevoze v taboru smo imeli dva kombija.  

Plan dela smo morali prilagajati vremenu, ki nam je tokrat precej mešalo štrene. Od planiranih treh dni 

pohodov je eden (v četrtek) odpadel zaradi dežja. V nedeljo smo sicer pričeli z vsemi izleti, vendar 

smo morali zaradi slabih vremenskih obetov dva pohoda prekiniti, eno skupino pa smo morali po 

opravljenih dveh tretjinah poti zaradi močnih padavin s kombiji prepeljati nazaj v dom. Smo pa zato 

tudi ponedeljek  namenili izletom. 

Udeležence smo po starosti in sposobnostih razdelili v štiri skupine. Povzpeli so se na vrhove nad 

Virnikovo planino (Virnikov Grintovec, Pečovnik, Plešivec, Veliki vrh), najmlajši so imeli dva 

sprehoda v okolici doma, enkrat pa so se odpravili do Planšarskega jezera na Jezerskem. Še najdlje je 

odšla skupina, ki se je povzpela na Kozji vrh. Prve tri skupine so se sprehodile tudi do partizanske 

bolnice Krtina in si jo ogledale. 

Imeli smo tekmo dežurnih ekip v orientaciji, na tabornem prostoru so se odvijala športna tekmovanja, 

obiskala sta nas pripadnika Specialne policijske enote. 

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. Bivanje v domu nam je 

omogočilo dodatne dejavnosti, ki si jih pod šotori ne bi mogli privoščiti. Tako smo večkrat gledali 

prenose z olimpijskih iger, ogledali smo si nekaj videov iz prejšnjih taborov ter tudi filme s planinsko 

vsebino. Ko je deževalo, smo lahko uporabili plezalno steno v domu, prav tako  smo izrabili klet za 

pripravo proge z ovirami. 

Ob večerih smo imeli taborni ogenj (ko nam je to dopustilo vreme, drugače se je dogajalo v 

predavalnici doma) in zanimive dogodke ob njem (spoznavni večer, planinski krst, planinske 

poroke…). 

Čeprav nam je vreme nagajalo, smo izkoristili vse sončne trenutke in uspešno zaključili tabor. Upamo, 

da se bomo prihodnje leto ponovno organizirali tabor pod šotori. Bivanje v domu je imelo v letošnji 

vremenski »loteriji« svoje prednosti, ampak skupno mnenje vseh je, da smo pogrešali tabor pod šotori. 

 

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

 

Tabor v letu 2022 
 

V primeru normalizacije Covid-19 stanja se bo v letu 2022 tabor mladih planincev odvijal v 

Dovju (tretji poskus), naša izmena je v terminu od 30. julija do 6. avgusta 2022. 

 

 

 



CICI in MLADI planinci 

V letu 2021 so bile navkljub Covid-19 razmeram izvedene tri skupne akcije CICI in Mladih 

planincev PD Žalec – maja je bil izlet na Šmohor (78 otrok, staršev in spremljevalcev), 

septembra na Bukovico (krst mladih planincev – preko 150 otrok, staršev in spremljevalcev), 

decembra pa se je izvedel Božičkov orientacijski pohod okoli ribnika Vrbje (81 otrok in okoli 

40 staršev in spremljevalcev).  

Seveda pa so se tako CICI kot tudi Mladi planinci udeležili mladinskega planinskega tabora 

na Jezerskem. 

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

 

V letu 2022 računamo na izboljšanje Covid-19 situacije da bi se ponovno omogočilo delo z 

otroki z organizacijo planinskih izletov, prvi šolski izlet je razpisan za soboto, 12. marca 

2022. 

 

 


