POROČILO S TABORA MLADIH PLANINCEV
PODPECA 2018
IZVAJALEC: Mladinski odsek PD Žalec v sodelovanju s PD Prebold in PD Galicija
UDELEŽENCI: 81 (+ 7) + 24 (+ 8)
DATUM: 14.–21. julija 2018
KRAJ: taborni prostor v Podpeci (travnik, kjer se pozimi gradijo gradovi Kralja Matjaža)
Izmene tabora PD Žalec, PD Galicija in PD Prebold se je udeležilo 81 (in še 7 krajši čas prisotnih)
mladih planincev iz Žalca, Petrovč, Galicije, Prebolda in okolice, pa tudi iz malce bolj oddaljenih
koncev Slovenije (Celje, Šempeter, Gomilsko, Dragomelj, Preserje, Medvode, Soteska pri
Kamniku).
Vodstvo tabora je sestavljalo 10 vodnikov PZS, 2 vodnika PZS-pripravnika, kuharica, 2 učitelja, 2
vzgojiteljici, 5 animatorjev - pomočnikov za delo z otroki, zdravnica in medicinska sestra. Dodatno
so bili delno prisotni še 3 vodniki PZS, 2 zdravnici in 2 animatorja. Za prevoze v taboru smo imeli
dva kombija.
V treh dneh, namenjenih izletom, smo otroke po starosti in sposobnosti razdelili v štiri skupine. Vse
so opravile izlete na različne vrhove v okolici. Tako smo se povzpeli na Peco, Uršljo goro in na
večino tisočakov okoli tabora – Navrški vrh, Petkov vrh, Bisternikov vrh, Kašnjakov vrh,
Mlačnikov vrh, Šumahov vrh, Veliki vrh, Pikov vrh in Nagorški vrh.
Obiskali smo tudi rudnik – muzej v Mežici, kopali smo se v bazenu v Ravnah, imeli smo tekmo
dežurnih ekip v orientaciji, na tabornem prostoru so se odvijala športna tekmovanja, naši vodniki
so postavili zipline. Obiskali smo tudi Perkmandeljca.
Udeleženci so pisali prispevke za glasilo »Rukzak«, ustvarjali različne izdelke iz naravnih
materialov, igrali badminton in nogomet in se zabavali še z drugimi igrami.
Ob večerih smo imeli taborni ogenj in zanimive dogodke ob njem (spoznavni večer, planinski krst
novincev in novih vodnikov, planinska poroka…).
Izvršili smo vse zastavljene cilje in naloge, kot smo jih načrtovali, in uspešno zaključili tabor.
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Realizacija dela – tabor Podpeca 2018
Sobota, 14. julija 2018:
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico, ustvarjalno delo
Zvečer: taborni ogenj
Nedelja, 15. julija 2018:
1. skupina: Sleme – Uršlja gora – Koča na Naravskih Ledinah – Žerjav
2. skupina: tabor – Navrški vrh - Koča na Pikovem – Pik – Pikov vrh – Veliki vrh - tabor
3. skupina: tabor – Navrški vrh – tabor
4. skupina: tabor – Koča na Pikovem – Bistrnikov vrh – tabor
Popoldan: zabavne igre, ustvarjalno delo, ogled finala nogometnega prvenstva
Zvečer: taborni ogenj, predstavitev udeležencev
Ponedeljek, 16. julija 2018:
Vsi: športne igre, ustvarjalno delo
Zvečer: taborni ogenj, predstavitev šotorov
Torek, 17. julija 2018:
1. skupina: mini transverzala 9 x 1000 m (Navrški vrh, Petkov vrh, Bisternikov vrh, Kasnjakov
vrh, Mlačnikov vrh, Šumahov vrh, Veliki vrh, Pikov vrh, Nagorški vrh)
2. skupina: Sleme – Uršlja gora – Koča na Naravskih ledinah – Žerjav (v 2 podskupinah)
3. skupina: tabor – Koča na Pikovem – Pik – Pikov vrh – Veliki vrh - tabor
4. skupina: tabor – Koča na Pikovem – Pik – tabor
Popoldan: športne igre, ustvarjalno delo, obisk Pekrmandeljca
Zvečer: taborni ogenj, krst novih članov vodstva
Sreda, 18. julija 2018:
Vse skupine: ogled rudnika Mežica, kopanje v bazenu na Ravnah
Zvečer: taborni ogenj, krst najmlajših novih članov tabora
Četrtek, 19. julija 2018:
1.

skupina: Topla – Knipsovo sedlo – Kordeževa glava (vrh Pece) – Dom na Peci – jama kralja
Matjaža – tabor

2.

skupina: tabor – dom na Peci – vrh Pece – dom na Peci - tabor

3.

skupina: tabor – Dom na Peci – jama Kralja Matjaža - Dom na Peci – tabor

4.

skupina: parkirišče pod Peco - jama Kralja Matjaža - Dom na Peci - parkirišče pod Peco
Popoldan: obisk seniorjev PD Žalec, ustvarjalno delo
Zvečer: taborni ogenj, krst (starejših) novih udeležencev tabora

2

Petek, 20. julija 2018:
Dopoldan: orientacija
Kosilo - piknik
Popoldan: športne igre, ustvarjalno delo
Zvečer: taborni ogenj, planinske poroke, zaključni večer
Sobota, 21. julija 2018:
Pospravljanje, odhod, prevoz domov
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