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POROČILO S TABORA MLADIH PLANINCEV 

JEZERSKO 2017 

 

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

UDELEŽENCI: 83 (+3) + 19 (+ 13) 

DATUM: 29. julij – 5. avgust 2017 

KRAJ: taborni prostor pri Planšarskem jezeru na Jezerskem 

 

Izmene tabora PD Žalec, PD Galicija in PD Prebold se je udeležilo 83 (in še trije delno prisotni)  

udeležencev iz Žalca, Petrovč, Galicije, Prebolda in tudi iz malce bolj oddaljenih krajev (Celje, 

Gomilsko, Polzela, Dragomelj, Preserje, Črnuče).  

Vodstvo tabora je sestavljalo 6 vodnikov PZS, ena vodnica PZS-pripravnica, kuharica s 

pomočnikom, 4 učitelji, 5 animatorjev -  pomočnikov za delo z otroki in zdravnica. Dodatno je bilo 

delno prisotno še 9 vodnikov PZS, markacist, pomoč v kuhinji, vzgojiteljica in medicinska sestra. 

Za prevoze v taboru smo imeli dva kombija.  

Pohode smo načrtovali vsak drugi dan. Otroke smo po starosti in sposobnosti razdelili v štiri 

skupine, ki so opravile izlete na različne vrhove v okolici. Tako smo se povzpeli na Kočno, 

Ledinski vrh, Virnikov Grintovec, Goli vrh, se povzpeli do Češke koče, Kranjske koče na Ledinah 

in Vratc, se sprehodili do izvira mineralne vode, do razgledne točke na Prodih in si ogledali 

partizansko bolnišnico. Manjša skupina najstarejših je tudi prespala na Češki koči.  

Kopali smo se v bazenu v Kranju, imeli smo tekmo dežurnih ekip v orientaciji, na tabornem 

prostoru so se odvijala športna tekmovanja. Obiskali so nas tudi policisti (naši vodniki PZS), ki so 

nam predstavili svojo oborožitev in načine maskiranja. 

Naši vodniki so postavili zipline, lepo vroče vreme je omogočalo kopanje v jezeru, pa še vodno 

drčo smo si pripravili. 

Udeleženci so v različnih ustvarjalnih delavnicah izdelali različne izdelke iz naravnih materialov, 

izdelali zastave za vse šotore, pisali prispevke za glasilo »Rukzak«, igrali odbojko in nogomet in se 

zabavali še z drugimi igrami.  

Ob večerih smo imeli taborni ogenj  in zanimive dogodke ob njem (spoznavni večer, planinski krst, 

planinska poroka…). 

Letošnje leto nam je postreglo z najbolj vročim tednom celotnega poletja, dež nas je zmočil samo 

enkrat za dve uri, pa zato takrat temeljito. Tako smo izvršili vse načrtovane cilje in naloge ter 

uspešno zaključili tabor. 

                                                                                                                           vodja tabora  

                                                                                                                           Matjaž Žohar 
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Realizacija dela – tabor Jezersko 2017 
 

sobota, 29. julij 2017: 

Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, sprehod do Jezerskega, ustvarjalno delo, priprava 

na izlete. 

Zvečer: taborni ogenj - spoznavni večer 

nedelja, 30. julij 2017: 

1. skupina: tabor – Slovenska smer na Ledine – Kranjska koča na Ledinah – Ledinski vrh – 

Kranjska koča na Ledinah – skozi Žrelo  – tabor 

2. skupina: tabor – Virnikov Grintovec – tabor 

3. skupina: tabor – Goli vrh – tabor  

4. skupina: tabor – izvir mineralne vode nad Ankovo domačijo in nazaj 

Popoldan: zabavne igre, ustvarjalno delo, športne igre 

Zvečer: taborni ogenj 

ponedeljek, 31. julij 2017: 

Obisk predstavnikov specialne enote policije, prikaz orožja in načinov maskiranja, športne 

igre, ustvarjalno delo, predavanja planinske šole 

Popoldan: 

1. skupina: tabor – Češka koča 

Zvečer: priprava na izlete, taborni ogenj 

torek, 1. avgust 2017: 

1. skupina: Češka koča – Zg. Ravni - Kočna – Češka koča – tabor 

2. skupina: tabor – Goli vrh – tabor  

3. skupina: tabor – Češka koča – Vratca – Češka koča – tabor 

4. skupina: tabor – razgledna točka na Prodih – tabor  

Popoldan: kopanje v jezeru, športne in zabavne igre, ustvarjalno delo 

Zvečer: nočni pohod z lučkami 

sreda, 2. avgust 2017: 

Kopanje v bazenu v Kranju 

Popoldan: športne igre, ustvarjalno delo, obisk »seniorjev« PD Žalec  

Zvečer: nevihta z močnim dežjem in odprava težav z vodo 

četrtek, 3. avgust 2017: 

1. skupina: tabor – Virnikov Grintovec – tabor 

2. skupina: tabor – Češka koča – Vratca – Češka koča – tabor 
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3. skupina: tabor – Virnikov Grintovec – tabor 

4. skupina: kamnolom lehnjaka s fosili – partizanska bolnica Krtina in nazaj 

Popoldan: športne igre, ustvarjalno delo, peka palačink 

Zvečer: taborni ogenj, planinski krst 

petek, 4. avgust 2017: 

Dopoldan: tekmovanje dežurnih ekip v planinski orientaciji 

Popoldan: piknik, vodna drča, zipline, ustvarjalno delo 

Zvečer: taborni ogenj, planinske poroke + dodatni planinski krst 

sobota, 5. avgust 2017: 

Pospravljanje, odhod, prevoz domov 

 

 

 


