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TABORNIKI, OČISTIMO SLOVENIJO!

Kot verjetno že veste, bo v soboto 17. aprila 2010 v Sloveniji 
organizirana največja prostovoljna okoljska akcija v zgodovini Slovenije. 
Prostovoljci po vsej Sloveniji že iščejo divja odlagališča in jih locirajo na 
zemljevidu, spomladi pa bomo s čistilno akcijo ta divja odlagališča tudi 
očistili komunalnih in kosovnih odpadkov. Poleg tega bomo očistili tudi 
okolice šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti. Akcija se bo zaključila z 
zabavnimi dogodki v treh večjih mestnih središčih, namenjenimi vsem 
sodelujočim.
Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je narejen po zgledu projekta 
Let’s do it, Estonia!, ki je v Estoniji potekal leta 2008. Na dan čistilne 
akcije, 3. maja 2008, se je v Estoniji zbralo 50.000 prostovoljcev                             
(4 odstotkov prebivalstva), ki so odstranili 10.000 ton smeti v samo petih 
urah (v običajnih okoliščinah bi država za to potrebovala tri leta in več 
kot 22 milijonov EUR).
Največje čistilne akcije se bomo seveda udeležili tudi taborniki, saj je 
skrb za čisto okolje naša naloga in dolžnost, pa tudi vrednota. Pohvaliti 
se moramo tudi, da je občinska koordinatorka akcije prav naša načelnica 
Maja Vidrih, kar naj bo spodbuda za vse tabornike, da v soboto 17. aprila 
Cerknici pokažemo, da nam tabornikom ni vseeno, če nekdo grdo ravna 
z okoljem!

Več informacij o čistilni akciji dobite na www.ocistimo.si ali na                        
maja.vidrih@ocistimo.si. 



ZIMSKE POČITNICE MINILE V SUPER TABORNIŠKI DRUŽBI

Za nami je še ena uspešna 
in super taborniška akcija. V 
februarju smo tri dni, od petka do 
nedelje, preživeli v domu CŠOD v 
Dolenji vasi pri Čatežu, kjer smo 
zimovali. Letos je zima poskrbela, 
da smo imeli obilo snega, ki smo 
ga že takoj po prihodu izkoristili 
za kepanje. Ekipi sta si morali 
seveda prej zgraditi pravo snežno 
trdnjavo, da nista prehitro podlegli 
sovražnikovemu napadu. 
Popoldne pa smo se lotili malce 
resnejših stvari. Gozdovniki in 
gozdovnice, torej taborniki stari od 
11 do 15 let, so se začeli spopadati 
s pravo taborniško orientacijo. Najprej 
je sledilo spoznavanje topografske 
karte, uporabe kompasa ter določanje smeri neba, nadaljevali pa so z vrisovanjem v karte – 
azimut, trigonometrična točka, nasprotni azimut, x-os, y-os, izohipsa … vse to za naše GG-je 
niso več neznanke. Medvedki in čebelice (taborniki stari od 7 do 11 let) so medtem z barvami 
za steklo pobarvali vsak svoj kozarec ter iz lesenih ščipalk izdelali čebelice, medvedke, pujse in 
žabe. Del popoldneva pa so postavljali zimski bivak – iglu. Večer pa je minil prav po taborniško 
– z zabavnim kvizom in s petjem ob kitari. 
Sobotno dopoldne je potekalo v znamenju aktualnega športnega dogajanja, in sicer smo priredili 
taborniške zimske olimpijske igre. Ker pa so bile vremenske razmere preslabe, da bi tekmovanje 
izpeljali zunaj, smo ga priredili kar v domu. Tekmovalci iz Izraela, Finske, Kube in Rastamandije 
so se pomerili v slalomu z zavezanimi nogami, ping pongu, biatlonu stoje in leže ter pokanju 
balonov. Prve tri uvrščene ekipe pa so prejele tudi zlate, srebrne in bronaste medalje. 
Popoldne pa je bil na sporedu višek zimovanja – lov na lisico za MČ-je in orientacijsko tekmovanje 
za GG-je. Naši taborniki so tako teoretično znanje preizkusili še v praksi in dokazali, da se jih 
lahko druge taborniške ekipe kar bojijo na mnogoboju in ostalih taborniških tekmovanjih. 
V nedeljo smo končno dočakali sonce in priredili najbolj zabavno slalomsko tekmovanje na 
bližnjem hribu. Poleg hitrega vijuganja med količki pa so morali tekmovali poskrbeti še za 
atraktiven skok skozi ciljno črto. Vse akrobacije si lahko ogledate tudi v taborniški galeriji na 
www.scuke.si. Tako je zimovanje kar prehitro minilo in z lepimi spomini smo se z avtobusom 
odpeljali proti domačim koncem. In se odločili, da tudi drugo leto ne zamudimo taborniškega 
zimovanja, ki bo prav tako potekalo med zimskimi počitnicami. 

ŠČUKE PO DOLGIH LETIH SPET NA NOČNEM ORIENTACIJSKEM TEKMOVANJU

Nočno orientacijsko tekmovanje je eno zahtevnejših taborniških tekmovanj, ki se ga bodo po 
dolgih letih letos zopet udeležile tudi Ščuke. Dve ekipi raziskovalk in raziskovalcev ter grč in grčic 
(taborniki stari 21 let in več) se bosta z ostalimi taborniškimi ekipami iz vse Slovenije pomerili 
v vrisovanju v karto, topografskih testih, testu prve pomoči, signalizaciji morsejeve abecede, v 
prehodu minskega polja ter v iskanju kontrolnih točk na 15-kilometrski progi in to ponoči. Držite 
pesti, da bodo naši starejši taborniki našli vse kontrolne točke ter se uspešno spopadli s težko 
progo! 2 5

LETOS BOMO TABORILI V 
POSOČJU

Zime še ni konec, mi pa smo že 
z mislimi na poletnem taborjenju 
ob prelepi smaragdni Soči ter v 
objemu tamkajšnjih gora. Vas 
Idrsko pri Kobaridu pa je tisti kraj, 
kjer bomo postavili šotore. Upamo, 
da boste od 1. do 12. avgusta 
tam z nami tudi vi, saj nas čakajo 
nore in nepozabne taborniške 
dogodivščine! 
 

FILMSKI  VEČER OB 
DRUŽINSKEM TABORJENJU

Zveza tabornikov Slovenje je s podporo Fundacije za šport pripravila izobraževalno-dokumentarni 
fi lm »Družinsko taborjenje«. Film skozi dnevni ritem bivanja in dejavnosti na družinskem 
taboru osvetljuje predvsem socializacijske učinke in medgeneracijsko sodelovanje v družini in 
med taborečimi, poudarja naravo kot pristno bivalno okolje ter približa koncepte naravnega in 
izkustvenega učenja. Film je na nosilcu DVD na voljo v cerkniški knjižnici, lahko pa vam posodimo 
tudi izvod, ki ga imamo v rodu. 

IZ DEŽELE BIKOV, KASTANJET IN SANGRIJE ... NAŠ POUHEK

In že je tukaj začetek marca in s tem upam, da tudi začetek pomladi. Vsaj pravijo, da naj bi pust, 
ki smo ga praznovali sredi februarja, prinesel pomlad. Všeč mi je, ker tudi v Logroñu na veliko 
proslavljajo pust ali Carnival, kot ga imenujejo tukaj. In tudi običaj šemljenja in sprevod pustnih 
likov je še kako živ. Zelo podobno kot pri nas, v Cerknici.
Pust smo torej preživeli, jaz pa pričakujem pomlad. Besede Španija od letos naprej gotovo ne 
bom povezovala z vročino, ležanjem na plaži in neprestanim žuranjem do jutra. To zadnje je 
odvisno od delovnega časa vsakega prostovoljca, prvi dve asociaciji pa hmmm... No ja, plaže 
v Logroñu niti nimamo, mraz kot nasprotje vročine pa tudi poznajo. Sicer snega v tolikšnih 
količinah, kakršne je v Slovenijo prinesla zadnja zima, tukaj nismo imeli, se pa je temperatura 
marsikdaj spustila pod ničlo. Čeprav Španci trdijo, da sem gotovo bolj navajena na mraz kot 
oni, me je marsikdaj zeblo. Ker zimskih radosti na snegu nisem imela priložnosti izvajati, sedaj 
čakam pomlad.
In prebujanje iz zimskega spanja. Drevje bo počasi ozelenelo, sonce bo vedno bolj pripekalo 
in hormoni švigali po zraku. Zato je odlična priložnost, da pozitivne vibracije izkoristimo za 
izpolnjevanje »novoletnih zaobljub«. In ne glede na področje; šola, taborniki, služba. Z novim 
zagonom v pomlad!
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Taborniške olimpijske igre so potekale v prijateljskem 
vzdušju

Tako zgleda naš letošnji taborni prostor, ko na njemu še 
ni invazije Ščuk



Taborniško ime: Limun 

Taborniška kariera:

Kot majhen nadobudni tabornik sem se leta 1992 
pridružil tabornikom v Cerknici. V taborniškem 
življenju doživel veliko taborniških dogodivščin in 
izkušenj, ki so bile v večji meri pozitivne, nekaj pa jih 
je bilo, tako kot kjerkoli drugje, slabih. Sedaj sem pri 
rosnih 27 letih pri tabornikih še vedno majhen.

Zakaj si postal tabornik? Ker mi je bilo zanimivo, ker je bila sestra tudi pri 
tabornikih, drugače pa ne vem točno.

Katero pesem najraje zapoješ 
ob tabornem ognju? Prepelico, Tam ob ognju našem, Himno UPB …

Kateri je tvoj najljubši 
pionirski objekt? Vhod, ki se ne podre.

Kateri vozel največkrat 
zavežeš? 

Hm še sam ne vem, kako se mu reče - »ratovnik«. 
Ne ne, saj ne: napenjalni, vrzni (bičev vozel) in 
ambulantni

Največja neumnost, ki si jo
naredil na taborjenju? 

Hm, če se prav spomnim, je bilo leta 1996, ko smo 
taborili v Žagi ob Kolpi. Bil sem v vodu »Psihiči«, ko 
smo se s kolesi odpravili na bivak. Na odseku med 
Starim trgom ob Kolpi in Dolom ob Kolpi sem se s 
kolesom po klancu navzdol spustil kolikor je šlo, ne 
da bi pomislil, da se mi lahko kaj zgodi, nakar sem 
se izza ovinka pobližje spoznal z bagerjem, ki se je 
peljal nasproti.

V kateri situaciji ti je 
taborniško
znanje najbolj prišlo prav?

Trenutno se spomnim, da mi prav pride taborniško 
vozlanje pri napenjanju odbojkarske mreže v 
telovadnici (napenjalni vozel).

Na bivaku najraje skuham
… 

to, kar sem se navadil že na prvem taborjenju leta 
1992. Krompirjav gulaž, al kaj!!!

Kako premaguješ dolge ure
na straži? 

Zaspim….sploh niso tako dolge. Še malo prekratke 
so, ker se sploh nič ne naspim. 

Gospodar Rodu Jezerska ščuka Tine Ferfi la se predstavi
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Naš gospodar zna biti 
včasih tudi resen. Nagradno 
vprašanje: Kaj Limunu rojji po 
glavi?
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Naš vod VID FAN CLUB

Ime vodnice: »učiteljica« Efa
Starostna veja voda: zaljubljene GG-jke
Članice: nora Zala, nikoli-brez-besed Lucija, 

umetniška Maruša, zasanjana Vesna 
in pridružena Maruša

Značilnosti voda: nadpovprečno pametne, razigrano 
mirne, prezeble (predvsem Efa), neu-
stavljive romantičarke, odlične iskalke 
fantov…

Na vodovih sestankih najraje … skrbimo za ljubezensko življenje naše 
vodnice, prirejamo seanse, se vtikamo 
v zadeve drugih …

Katero slavno osebo bi imeli v vodu? Same hude tipčke :)
Najljubši del taborjenja … je zagotovo krst
Najboljša in najbolj zabavna taborniška 
akcija:

Ščukanujanje in tabor.

Česa bi se še naučili pri tabornikih? Leteti in postati ljubezenske svetoval-
ke.

Ko bomo velike tabornice, bomo … večje od Hribca!
Tri stvari, ki so po vašem mnenju na-
jbolj potrebne na bivaku:

Limun, viseča mreža in zlata ribica.
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Le katera od članic 
voda je največja Vidova 
oboževalka?
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