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POROČILO S TABORA MLADIH PLANINCEV 

ČEZSOČA 2019 

 

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

UDELEŽENCI: 82 (+ 5) + 34 (+ 2) 

DATUM: 27. julij – 3. avgust 2019 

KRAJ: taborni prostor v Čezsoči (travnik, bivše strelišče cca. 1  km zahodno od kraja Čezsoča) 

 

Izmene tabora PD Žalec, PD Galicija in PD Prebold se je udeležilo 82 (in še 5 na obisku, delno 

prisotnih) udeležencev iz Žalca, Petrovč, Galicije, Prebolda in okolice, pa tudi iz malce bolj 

oddaljenih koncev Slovenije (Celje, Črnuče, Kamnik pod Krimom, Dragomelj, Medvode, Soteska 

pri Kamniku in Nove Gorice).  

Vodstvo tabora je sestavljalo 14 vodnikov PZS, markacist PZS, kuharica, 3 pomočnice v kuhinji, 2 

učitelja, vzgojiteljica, 9 animatorjev - pomočnikov za delo z otroki (od tega 4 mladinci), 2 zdravnici 

in medicinska sestra. Dodatno sta na pomoč za en izlet prišla  še 2 vodnika PZS.   

Za prevoze v taboru smo imeli dva kombija.  

Plan dela smo morali prilagajati vremenu, ki nam je tokrat kar mešalo štrene. Od načrtovanih štirih  

pohodov je eden (v nedeljo) popolnoma odpadel zaradi dežja, v petek pa smo sicer pričeli z vsemi 

izleti, vendar smo morali zaradi padavin že kmalu s kombiji po premočene planince. 

Tako smo se v dveh in pol dneh, namenjenih pohodom, po starosti in sposobnosti razdeljeni v štiri 

skupine, sprehodili po okolici Bovca in Čezsoče, si ogledali slapova Boko in Virje, izvir Glijuna, 

muzej na prostem Ravelnik in muzej na prostem na vrhu Humčič, prišli smo do utrdbe Kluže in 

ostankov utrdbe Fort Hermann. Najstarejša skupina se je preizkusila na učni ferati v Bavšici in 

družinski ferati pod Prestreljnikom ter prespala na Kaninskih podih. 

Velikokrat smo se kopali v Soči, imeli smo tekmo dežurnih ekip v orientaciji, na tabornem prostoru 

so se odvijala športna tekmovanja, obiskala sta nas pripadnika Gorske reševalne službe in Gorske 

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.  

Ob večerih smo imeli taborni ogenj (ko nam je to dopustilo vreme, drugače se je vse dogajalo v 

jedilnici) in zanimive dogodke ob njem (spoznavni večer, planinski krst, planinska poroka…). 

Kljub »nagajanju« vremena pa smo izkoristili vse sončne trenutke in uspešno zaključili tabor.  
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Realizacija dela – tabor Čezsoča 2019 
 

sobota, 27. julija 2019: 
Prevoz, nastanitev, seznanjanje z okolico 

Popoldan: obisk planincev PD Prebold, ustvarjanje 

Zvečer: predstavitev dežurnih ekip (v jedilnici), taborni ogenj 

Ponoči: hujše deževje, selitve zaradi puščanja šotorov 

 
nedelja, 28. julija 2019: 
Odpravljanje posledic dežja, popravki na šotorih (pokrivanje s folijo). 

Ustvarjanje (risanje, barvanje, pletenje, priprava šotorskih zastav, ustvarjanje šotorskih himen…), 

prikaz prve pomoči, prikaz uporabe planinske opreme. 

Zvečer: večerni program v jedilnici (predstavitve in nastopi šotorov - planinska impro-liga), 

tabornega ognja ni bilo 

 
ponedeljek, 29. julija 2019: 
Jutranja telovadba, ogled Soče 

Obisk pripadnika Gorske enote policije in pripadnika Gorske reševalne službe. Delo po skupinah – 

odbojka, streljanje z zračno puško, predavanja obeh obiskovalcev, vleka vrvi, izdelava oboka iz 

kamenja ob Soči. 

Popoldan kopanje v Soči, ustvarjanje. 

1.skupina: pohod do trdnjave Kluže – učna ferata v Bavšici – Kluže 

Zvečer: taborni ogenj 

 
torek, 30. julija 2019: 

1. skupina: postaja B kaninske žičnice  – bivak pri domu Petra Skalarja – po podih v okolici 

bivaka – spanje v bivaku 

2. skupina:  tabor – slap Boka – slap Virje – izvir Glijuna – Plužna – Bovec – tabor 

3. skupina:  tabor – Jablenca – Kal Koritnica – Kluže 

4. skupina: slap Virje – izvir Glijuna - Bovec 

Popoldan: kopanje v Soči, športne igre, ustvarjalno delo 

Zvečer: taborni ogenj – igre ob ognju, nastopi. 

 

sreda, 31. julija 2019: 
1. skupina: Bivak pri domu Petra Skalarja – Prestreljniško okno – »družinska« ferata pod 

Prestreljnikom - postaja D 

2. skupina: tabor – Bovec (sv.Urh) – Draška čela – Fort Hermann – Kluže 

3. skupina: tabor – letališče Bovec – muzej na prostem Ravelnik - Kal Koritnica – Jablenca - 

tabor 

4. skupina: Kluže, Fort Hermann 

 

Popoldan: kopanje v Soči, športne igre, ustvarjalno delo, obisk Seniorjev PD Žalec  

Zvečer: taborni ogenj – krst novih mladih planincev 

 
četrtek, 1. avgusta 2019: 
Jutranja telovadba 

Dopoldan:  razdelitev tabornih majic, skupinsko slikanje, orientacija, športne igre, literarno in 

likovno ustvarjanje 

Kosilo - piknik 

Popoldan:  kopanje v Soči, športne igre – nogomet na igrišču v Čezsoči, ustvarjalno delo 

 

Zvečer: krst novih članov vodstva ob Soči z bogatim programom (Zverinice iz Rezije; Soška 

fronta), taborni ogenj – nastopi ob ognju 
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petek, 2. avgusta 2019: 

1. skupina: tabor – Bovec (prekinjeno zaradi dežja)  

2. skupina: tabor – Humčič - tabor 

3. skupina: tabor - Slap Boka (prekinjeno zaradi dežja) 

4. skupina: slap Boka 

Popoldan: ustvarjalno delo, peka palačink za večerjo 

Zvečer: jedilnica – razglasitve rezultatov in podelitev nagrad; taborni ogenj – planinske poroke 

 
sobota,  3. avgusta 2019: 
Pospravljanje, odhod, prevoz domov 

 

 

 


