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Poročilo s tabora mladih planincev 

DREŽNIŠKE RAVNE 2010 
 

Izvajalec: Mladinski odsek PD Žalec in PD Prebold 

Udeleženci: 46 + 19(+4) 

Datum: 24.07. – 31.07.2010 

Kraj:  Drežniške Ravne, travnik »pri koritu« 

 

Izmene tabora PD Žalec in PD Prebold se je udeležilo 46 udeležencev (42 otrok in štirje 

spremljevalci mlajših ali otrok s posebnimi potrebami (2)) iz Žalca, Petrovč, Prebolda in okolice, pa 

tudi iz malce oddaljenih koncev Slovenije (Postojna, Maribor, Celje, Bloke, ...).  

Vodstvo tabora je sestavljalo 8 vodnikov PZS (od tega ena tudi dipl. medicinska sestra), 1 

mentorica PS, 3 pripravniki za vodnika PZS, kuharica z dvema pomočnikoma, trije dodatni 

pomočniki za delo z otroki in en ekonom/voznik. Dodatno so bili delno prisotni še en vodnik PZS, 

ena pripravnica za vodnika PZS, pedagoška delavka in zdravnica. Za prevoze v taboru smo imeli 

dva kombija.  

Izvedli smo 11 planinskih izletov (Kobariški Stol, Krasji vrh 2x, planina Zaprikraj in muzej na 

prostem, slap Curk 2x, Krn 2x, slap Krampež, Koseška korita, lovski muzej v Drežnici), kopali smo 

se v Nadiži, ogledali smo si muzej v Kobaridu. Udeleženci so vseskozi pisali prispevke za 

»Rukzak«, ustvarjali različne izdelke iz naravnih materialov in se igrali igre z žogo in tudi tiste brez 

nje. Med tednom je potekalo tudi ocenjevanje šotorov. Ob večerih smo imeli taborni ogenj (ko je 

dopuščalo vreme) in dogodke ob njem. 

Zaključek letošnjega planinskega tabora pa se je zelo razlikoval od planiranega in običajno 

izvedenega dela. Četrtek zvečer nam je postregel z nevihto z zelo močnim vetrom, ki nas je prisilil, 

da smo sredi noči popolnoma izpraznili en spalni šotor, delno še drugi in sami podrli šotor za 

jedilnico, da nam ga ni odneslo. Poleg jedilnice, ki smo jo sami podrli, je veter delno podrl (moč 

vetra je bila vidna na zlomljenem ogrodju šotorov (3x zlomljene debele kovinske palice velikih 

vojaških šotorov)) en spalni šotor, prevrnil je dva WC-ja, s dodatno uporabo plezalne vrvi pa nam je 

uspelo rešiti kuhinjski šotor. Na srečo je bil del tabornega prostora zidan objekt, kamor smo lahko v 

noči evakuirali udeležence iz dela šotorov. 

Petkovo jutro je prineslo odločitev o prekinitvi tabora – avtobusni prevoz za udeležence in nujno 

spremstvo je prišel po kosilu – večji del vodstva pa je ostal v taboru in poskrbel za popravilo škode 

in omogočil normalen pričetek tabora za naslednjo izmeno (PD Gornja Radgona), ki se je pripeljala 

v soboto.  
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REALIZACIJA DELA – TABOR DREŽNIŠKE RAVNE 2010 
 

sobota, 24.07.2010: 

Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, športne igre, spoznavni večer (brez tabornega 

ognja (veter)) 

nedelja, 25.07.2010: 

1. skupina: Breginj – Kobariški Stol – Kobarid 

2. skupina: tabor – Krasji vrh – tabor 

3. skupina: tabor – planina Zapleč – planina Zaprikraj – muzej na prostem in nazaj 

4. skupina: tabor – slap Curk – tabor  

športne igre; pisanje, risanje in spretnostne dejavnosti; taborni ogenj 

ponedeljek, 26.07.2010: 

Plezanje na umetni steni v kampu Koren; ogled slapa Kozjak;  športne igre; pisanje, risanje 

in spretnostne dejavnosti; taborni ogenj  

torek, 27.07.2010: 

1. skupina: Drežnica – južna pot – Krn – južna pot – Drežnica  

2. skupina: vodja: planina Kuhinja – Krn – planina Kuhinja 

3. skupina: : tabor – Krasji vrh – tabor 

4. skupina: Drežnica –  slap Krampež  in nazaj 

športne igre; pisanje, risanje in spretnostne dejavnosti; taborni ogenj in predstavitev šotorov 

sreda, 28.07.2010: 

Ogled muzeja v Kobaridu; kopanje v reki Nadiži, športne igre; taborni ogenj in krst 

novincev  

četrtek, 29.07.2010: 

1. in 2. skupina: : ogled Koseških korit 

3. skupina: tabor – slap Curk in nazaj 

4. skupina: ogled lovskega muzeja v Drežnici  

Predavanja (vozli, zgodovina planinstva, planinske poti); 

Večerna nevihta z dežjem in vetrom, nočna selitev udeležencev v hišo, nočno podiranje 

jedilnice 
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petek, 30.07.2010: 

po viharni noči organiziranje zajtrka v kuhinji (podrta jedilnica); organiziranje prevoza za 

udeležence; kontaktiranje staršev zaradi prihoda domov en dan prej, pakiranje opreme 

udeležencev; prevoz udeležencev in najnujnejšega spremstva domov; 

popravljanje posledic neurja (popravljanje poškodovanega ogrodja, postavljanje jedilnice, 

enega spalnega šotora, popravilo postavitve kuhinje);  

sobota, 31.07.2010: 

Zadnja popravila, pospravljanje, sprejem naslednje izmene, odhod, prevoz domov 

 

 

 

 

 

Nejc Balažič, vodja tabora 

Mladinski odsek PD Žalec 

 

 

 


