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Poročilo s tabora mladih planincev 

MEDVODJE 2011 

 

Izvajalec: Mladinski odsek PD Ţalec 

Udeleženci: 43 + 17(+4) 

Datum: 30.07. – 06.08.2011 

Kraj: Medvodje 

 

Izmene tabora PD Ţalec se je udeleţilo 43 udeleţencev (40 otrok in trije spremljevalci mlajših) iz 

Ţalca, Petrovč in okolice, pa tudi iz malce oddaljenih koncev Slovenije (Celje, Prebold, Gomilsko, 

Braslovče, Maribor, Postojna, , ...).  

Vodstvo tabora je sestavljalo 10 vodnikov PZS, 2 pripravnika za vodnika PZS, kuharica s 

pomočnikom, dve učiteljici, zdravnica in en ekonom/voznik. Dodatno so bili delno prisotni še  dva 

pripravnika za vodnika PZS, zdravnica in pomočnik za delo z otroki. Za prevoze v taboru smo imeli 

dva kombija.  

Izvedli smo 12 planinskih izletov (Veliki vrh v Košuti, Kofce gora, Planinski dom na Kofcah 2x, 

Stegovnik 2x, Košutnikov Turn 2x, Bukov hrib, planina Javornik, Mala Košuta in planina Dolga 

njiva), kopali smo se v Trţiču, ogledali smo si Stegovniški slap, tekmovali smo v planinski 

orientaciji. Izvedeno je bilo predavanje iz orientacije, prve pomoči in vaje iz planinskih vozlov. 

Izvedli smo spuščanje po vrvi (»abzajl«). Udeleţenci so pisali prispevke za »Rukzak«, ustvarjali 

različne izdelke iz naravnih materialov in se igrali igre z ţogo in tudi tiste brez nje. Med tednom je 

potekalo tudi ocenjevanje šotorov. Ob večerih smo imeli taborni ogenj in dogodke ob njem. 

Deţ nam je med taborom včasih ponagajal, malce je premešal tudi vrstni red dejavnosti, vendar smo 

uspeli izvršiti vse zastavljene cilje in naloge in tako uspešno zaključili tabor. 
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REALIZACIJA DELA – TABOR MEDVODJE 2011 
 

sobota, 30.07.2011: 

Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, izlet do Stegovniškega slapa, nadaljnji program 

prepreči deţ. 

nedelja, 31.07.2011: 

1. skupina: Planina Dolţanka – Dom na Kofcah – Kofce gora (1967 m) –  Veliki vrh v Košuti 

(2088 m) – Dom na Kofcah – planina Dolţanka 

2. skupina: Planina Dolţanka – Dom na Kofcah – Kofce gora (1967 m) – Dom na Kofcah – 

planina Dolţanka 

3. skupina: Pod Krnico – planina Spodnja Dolga njiva – planina Zgornja Dolga njiva – Mala 

Košuta (1740 m) – in nazaj 

4. skupina: tabor – Bukov hrib (1153 m) in nazaj 

- popoldan: športne igre; pisanje, risanje in spretnostne dejavnosti; taborni ogenj – spoznavni 

večer 

ponedeljek, 01.08.2011: 

Plezanje – spuščanje ob vrvi; športne igre;  risanje in spretnostne dejavnosti; predavanje in 

vaje iz orientacije in prve pomoči; taborni ogenj 

torek, 02.08.2011: 

1. skupina: Pod Krnico – planina Spodnja Dolga njiva – zahodna pot na Košutnikov Turn – 

Košutnikov Turn (2133 m) – vzhodna pot na Košutnikov Turn – planina Zgornja Dolga 

njiva – planina spodnja Dolga Njiva – Pod Krnico 

2. skupina: tabor – Stegovnik – tabor 

3. skupina: Planina Dolţanka – Dom na Kofcah –  in nazaj 

4. skupina: cesta proti Kalu – Dom na Kofcah  – in nazaj 

- popoldan: pisanje, risanje in spretnostne dejavnosti; športne igre; taborni ogenj – krst novih 

vodnikov 
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sreda, 03.08.2011: 

1. skupina: : tabor – Stegovnik – tabor 

2. skupina: Pod Krnico – planina Spodnja Dolga njiva – vzhodna pot na Košutnikov Turn – 

Košutnikov Turn (2133 m) – vzhodna pot na Košutnikov Turn – planina Spodnja Dolga 

Njiva – Pod Krnico 

3. skupina: Dom pod Storţičem – Javorniško sedlo – planina Javornik – tabor  

4. skupina: Pod Krnico – planina Spodnja Dolga njiva – planina Zgornja Dolga njiva – in nazaj 

- popoldan: športne igre; pisanje, risanje in spretnostne dejavnosti; taborni ogenj – krst novih 

udeleţencev 

četrtek, 04.08.2011: 

Športne igre; pisanje, risanje in spretnostne dejavnosti; tekma v planinski orientaciji; taborni 

ogenj 

petek, 05.08.2011: 

Kopanje na bazenu v Trţiču; piknik; športne igre; pisanje, risanje in spretnostne dejavnosti; 

taborni ogenj – zaključni večer 

sobota, 06.08.2011: 

Pospravljanje, odhod, prevoz domov 

 

 

 


