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POROČILO S TABORA MLADIH PLANINCEV 

SORIŠKA PLANINA 2014 

 

IZVAJALEC: Mladinski Odsek PD Žalec v sodelovanju s MO PD Prebold in PD Galicija 

UDELEŽENCI: 68 + 17 (+12) 

DATUM: 2. – 9. avgust 2014 

KRAJ: taborni prostor pod parkiriščem smučišča Soriška planina 

 

Izmene tabora PD Žalec, PD Galicija in PD Prebold se je udeležilo 68 udeležencev (65 otrok in 3 

spremljevalci mlajših) iz Žalca, Petrovč, Galicije, Prebolda in okolice, pa tudi iz malce bolj 

oddaljenih koncev Slovenije (Celje, Gomilsko, Polzela, Ljubljana, Vodice, Preserje, Vaneča).  

Vodstvo tabora je sestavljalo 9 vodnikov PZS, 2 mladinska voditelja - pripravnika, markacist PZS, 

kuharica s pomočnikom, dve učiteljici in pomočnica za delo z otroki. Dodatno je bilo delno prisotno 

še 7 vodnikov PZS, markacist PZS, zdravnica, učitelj, vzgojiteljica in pomočnica za delo z otroki. 

Za prevoze v taboru smo imeli dva kombija.  

Izvedli smo 12 planinskih izletov, na katerih smo se povzpeli na Dravh, Lajnar, Slatnik, Možic, 

Ratitovec, Porezen, Črno prst – večkrat z različnimi skupinami na iste vrhove. Poleg tega smo 

obiskali Groharjevo hišo – muzej v Sorici in se tam udeležili kratkega glasbenega in likovnega 

tečaja. Kopali smo se v bazenu v Radovljici, imeli smo tekmo dežurnih ekip v orientaciji, na 

tabornem prostoru so se odvijala športna tekmovanja. Obiskali so nas tudi policisti (naši vodniki 

PZS – pripravniki), ki so nam prikazali delovanje policijskega psa in nam pripravili adrenalinski 

spust. Udeleženci so pisali prispevke za glasilo »Rukzak«, ustvarjali različne izdelke iz naravnih 

materialov, igrali odbojko in se zabavali še z drugimi igrami (zabavni poligon, badminton, hoja s 

hoduljami…)  Ob večerih smo imeli taborni ogenj  in zanimive dogodke ob njem (predstavitev 

šotorov, planinski krst, planinska poroka…). 

Dež nam je med taborom malce ponagajal, vendar veliko manj kot ostalim izmenam v letošnjem 

poletju, zato smo z manjšimi spremembami (dnevne razporeditve glede na plan) izvršili vse 

zastavljene cilje in naloge in tako uspešno zaključili tabor. 
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Realizacija dela – tabor Soriška planina 2014 
 

 

Sobota, 2. avgust 2014: 

Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, obisk Litostrojske koče. 

Taborni ogenj - spoznavni večer 

 

Nedelja, 3. avgust 2014: 

1. skupina: tabor – Dravh – Lajnar – Slatnik – Možic – tabor 

2. skupina: tabor – Ratitovec – tabor 

3. skupina: tabor – Dravh – Lajnar – tabor 

4. skupina: tabor – Lajnar – tabor 

Popoldne: zabavne skupinske igre   

Zvečer: taborni ogenj – zabavni kviz 

 

Ponedeljek, 4. avgust 2014: 

Dopoldne: obisk Groharjeve hiše - muzeja, likovna in glasbena delavnica 

Popoldne: tekma v odbojki – vodstvo : udeleženci, likovno udejstvovanje, čiščenje tabora 

Zvečer: taborni ogenj – prvi del predstavitve šotorov 

 

Torek, 5. avgust 2014: 

Zaradi nočnega in jutranjega dežja smo prestavili načrtovane pohode.   

Dopoldne: predavanje iz orientacije, likovno in literarno ustvarjanje za dodatne točke pri 

orientaciji   

Popoldne: orientacijska tekma,  igranje nogometa. 

Zvečer: taborni ogenj – nadaljevanje predstavitve šotorov 

 

Sreda, 6. avgust 2014: 

1. skupina: Bohinjska Bistrica – Črna prst – tabor  

2. skupina: tabor – Dravh – Lajnar – Slatnik – Možic – tabor 

3. skupina: tabor – Ratitovec – tabor 

4. skupina: tabor – Možic – Slatnik – tabor  

Popoldne: prikaz delovanja policijskega psa, adrenalinski spust po vrvi 

Zvečer: taborni ogenj – nadaljevanje predstavitve šotorov 
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Četrtek, 7. avgust 2014: 

1. skupina: tabor – Ratitovec – tabor  

2. skupina: Podbrdo – Porezen – Petrovo Brdo 

3. skupina: tabor – Slatnik – Možic – tabor 

4. skupina: tabor – Mišji grund (nabiranje borovnic) – tabor  

Popoldne: športne igre 

Zvečer: taborni ogenj – krst novih udeležencev tabora 

 

Petek, 8. avgust 2014: 

Dopoldne do zgodnjega popoldneva: kopanje v bazenu v Radovljici  

Popoldne: piknik, likovne dejavnosti 

Zvečer: taborni ogenj – planinske poroke, zaključni večer 

 

Sobota, 9. avgust 2014: 

Pospravljanje šotorov, čiščenje tabora, odhod, prevoz domov 

 

 

 


