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POROČILO S TABORA MLADIH PLANINCEV 

JEZERSKO 2021 

 

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. 
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Realizacija dela – tabor Jezersko 2021 
 

sobota, 31. julija 2021: 

Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, postavitev pravil 

Popoldan: ustvarjalno delo (pletenje), športne igre (odbojka, badminton) 

Zvečer: taborni ogenj, predstavitev/spoznavni večer -  po dežurnih ekipah 
 

nedelja, 1. avgusta 2021: 

1. skupina: tabor – Stegovnik – Dol; odpovedano po petnajstih minutah vožnje 

2. skupina: tabor – Pečovnik – tabor; na povratku so se ustavili pri lovskem domu, prevoz s kombiji 

3. skupina: tabor – partizanska bolnica – tabor; po prehojenih dvajsetih minutah odpovedano 

4. skupina: okolica doma proti severu 

Dopoldan: poleg izletov ogled košarkarske tekme na OI Slovenija – Španija; ustvarjalno delo 

Popoldan: delo po dežurnih ekipah - izdelava zastav dežurnih ekip, »krojaški« kotiček, predavanje iz prve 

pomoči, plezanje na plezalni steni v kleti doma, spust po vrvi v kleti doma, izdelava planinskih vozlov  

Zvečer: ogled videov prejšnjih taborov, ogled alpinističnega filma 
 

ponedeljek, 2. avgusta 2021: 

1. skupina: tabor – partizanska bolnica – tabor (povratek po severnih pobočjih Robniške peči) 

2. skupina: tabor – partizanska bolnica – tabor (po cesti) 

3. skupina: tabor – partizanska bolnica – tabor (po cesti) 

4. skupina: Zgornje Jezersko – Planšarsko jezero 

Popoldan:  športne igre (badminton), ustvarjalno delo (tečaj risanja) 

Zvečer: predstavitev dežurnih ekip 
 

torek, 3. avgusta 2021: 

Zgodnji jutranji ogled OI – četrfinalna tekma/ košarka Slovenija - Nemčija 

1. skupina: tabor – Pečovnik – Plešivec – tabor 

2. skupina: Dol – Kozji vrh – Dol 

3. skupina: tabor – Virnikov Grintovec – tabor 

4. skupina: okolica doma proti vzhodu 

Popoldan: športne igre, ustvarjalno delo (»krojaški« kotiček, »frizerski salon«) 

Zvečer: taborni ogenj, pantomima in igre improvizacije 
 

sreda, 4. avgusta 2021: 

Dopoldan: taborna planinska orientacija, ogled kvalifikacij v plezanju na OI 

Popoldan: poligon z ovirami v kleti doma (delo po dežurnih ekipah), ustvarjalno delo (»krojaški in šiviljski« 

kotiček, delo s plastelinom, prostočasne igre, petje 

Zvečer: taborni ogenj 
 

četrtek, 5. avgusta 2021: 

Dopoldan: odpovedani vsi izleti zaradi slabega vremena; čiščenje doma; priprava »oblek« za planinske 

poroke; ogled risank; ogled polfinala OI košarka Slovenija – Francija; ustvarjalno delo 

Popoldan: športne igre (nogomet, odbojka), tekmi vodstvo – udeleženci v nogometu in odbojki, ustvarjalno 

delo; planinski krst novih udeležencev tabora 

Zvečer: taborni ogenj, planinske poroke 
 

petek, 6. avgusta 2021: 

Dopoldan: obisk Specialne enote Policije 

Popoldan: piknik, čestitke slavljencem ob rojstnih dnevih in okroglih obletnicah, razdelitev majic, skupinsko 

slikanje, ogled OI/ finale plezanje 

Zvečer: taborni ogenj, Talent Show in podelitev nagrad 
 

sobota, 7. avgusta 2021: 

Pospravljanje, odhod, prevoz domov 
 


