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Moja izkušnja iz tabora je odlična, tabor se 
mi je zdel  super izveden, 
sicer sem bila pa taborovodja, tako da je 
lahko moje mnenje malce pristransko. Zdi 
se mi da smo se vsi izjemno potrudili, tudi 
udeleženci so bili pridni, še posebej mi je bil 
všeč prostor. Ko si zjutraj prišel do wcjev si 
bil že pošteno zbujen in namočen, všeč mi 
je bilo da smo imeli blizu plažo. Iz programa 
sem bila navdušena nad delavnico izde-
lovanja lokov in nato tudi turnirja, všeč mi je 
bilo pečenje pice na ognju, talent show je bil 
zelo zabaven, zmenkarije so bile pa itak čist 
zakon. Proga preživetja 
je bila top, žal mi je edino, da se 
nisem mogla udeležiti večdnevnega bivaka. 
Edino, kar mi je delalo preglavice praktično 
vsako jutro so bile straže, pa tudi to je bilo 
na koncu že smešno. Vsi na taboru ste bili 
super in se vidimo naslednje leto . Teja

Nismo bili v Beli krajini kar je dobrodošla 
sprememba. Idrijca je 
zakon. Všeč mi je bilo, da smo letos 
bili malce bolj izolirani. Plac je bil zelo lep, 
čeprav malce doooooooooooooolg. Kul je 
bilo, da čeprav nismo imeli vhoda v tabor, 
se je postavil en lep pionirski objekt, ki je 
bil zelo popularen. Umivalnica je bila es-
tetsko lepa. Vreme je bil večino cajta zakon. 
Imamo najboljšega 
kuharja. Taborovodja se je iz-
kazala :D Splošen vtis torej je, da je bil 
ta tabor bolj zakon od prejšnjih. Đoni
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Veliko ljudi ob besedi nož pomisli na 
nevarnost. To je popolnoma razum-
ljivo, če pomislimo, da se je vsak že kdaj 
urezal in slišal za primer, ko je bil nož 
uporabljen kot orožje. Kljub temu pa 
ni prav, da se tu mnenje konča. Vredno 
je razmisliti še iz druge perspektive.

Nož je verjetno najbolj koristna stvar, 
ki jo lahko imate pri sebi v primeru 
nepričakovanih dogodkov v gozdu in 
naravi. V rokah izkušenega gozdovnika 
je zelo močno orodje. Z njim lahko na-
redimo preproste kline za šotor, novo 
orodje, pasti, pripravimo hrano, … 

Vsekakor trditev, da je nož nevaren, os-
taja, zato je potrebno izbrati pravi nož in 
se podučiti o njegovi uporabi. Pri prebi-
ranju literature o uporabi in izbiri noža 
velikokrat zasledimo trditev, da je oster 
nož bolj varen od topega. To, po mojem 
mnenju, drži samo pogojno. Otrok, brez 
izkušenj in odgovornosti, je v veliko večji 
nevarnosti z ostrim nožem, saj ko bo nož 
(in verjetno bo) prišel v stik z njim, 
ga bo top nož manj poškodoval. 
Zgornja trditev želi povedati, 
da ima izkušen in previden up-
orabnik z ostrim nožem veliko več 
kontrole, zato je manjša nevarnost, 
da pride do nepričakovanih dogodkov. 

Dokler uporabnik ne nabere izkušenj, 
pa je bolje, da ima srednje oster nož.

Za razmislek lahko po -
dam naslednjo situaci jo. 
Uporabnik želi ušpičiti palico, a se post-
avi v slab položaj. Sedi na stolu, palico 
pa ima usmjereno proti nogi. Vmes je 
sicer nekaj prostora, ker mu zdrava pa-
met pravi, da na nogi pa le ni pametno 
rezati. Ne ve pa (oz še ni doživel), da nož 
lahko “odnese” in zadane njegovo nogo. 
Z ostrim nožem 
bo reza-

Noz taborniska 
oprema

v v
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dobil izkušnjo za naprej.  

Kot nauk zgodbe bi povedal, da bi se 
ob pravilni uporabi noža vsej nevar-
nosti lahko izognil. Moje priporočilo 
je torej: Za začetnike, sploh mlajše, ni 
pametno kupovati preostrih nožev. 

Učiti se uporabljati nož je najbolje ob 
izkušenem uporabniku in v idelanih 
pogojih (spočitost, dobra vidljivost, 
suhost,  mehek  les / material in podob-
no). Za konec pa še nekaj varnostnih 

in praktičnih nasvetov pri uporabi noža:
Nikoli ne reži proti sebi, če ne veš točno kaj 
vse se lahko zgodi (torej začetnik vedno)!  
Ne uporabljaj noža, če si utrujen
Preden zarežeš, razmisli kam bo nož 
odneslo, če zdrsne (kar sigurno enkrat bo)

Več o izbiri noža v prihodnji številki!
Pompi

nje lepo teklo, brez zatikanja, 
zato bo lahko uprabil manjšo 
silo in v primeru, da mu roko 
odnese, jo bo verjetno lahko 
pravočasno ustavil. Problem 
je, če neizkušen uporabnik 
vseeno uporabi veliko sile, 
kljub temu da to ni potrebno. 
V taki situaciji so posledice 
najslabše. Pri topem nožu 
pa bo moral uporabiti 
veliko več sile, zato bo v 
primeru zdrsa, verjetno 
zadel nogo, a se bo le lažje 

porezal in pri-

v
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Iz A4 papirja izreži podolgovat trak, ki naj 
bo širok 4 cm. Na eni strani s svinčnikom 
nariši črto, ki teče po sredini traku.
Konca traku zlepi skupaj v obroč, tako 
da bo črta na zunanji strani obroča.
S škarjami izreži obroč po črti.
Kaj dobiš? -Ja seveda, 2 kroga.-
Ponovi poskus, le da sedaj konca traku zlepiš 
malo drugače. En konec traku pred lepljen-
jem obrni za pol obrata. Dobiš trak prav 

posebne vrste, ki se imenuje Mobiusov trak. 
Tokrat poteka črta, ki si jo narisal s 
svinčnikom, drugače kot v prvem primeru.
S škarjami izreži obroč po črti. 
Kaj dobiš sedaj? Ponovno izreži trak in 
nariši črto po sredini. En konec traku 
obrni za cel obrat in zalepi skupaj. Tako 
dobiš nekaj »zelo zavitega«, črti pa sta 
druga na drugi. S škarjami ponovno 
prereži obroč po črti. Kaj dobiš tokrat?

Špela

Poskus s  
trakcem

POTREBUJEŠ: 

• LIST A4
• SVINČNIK

• ŠKARJE
• LEPILNI TRAK
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Tudi tokrat smo v MZT-ju pripravili nekaj 
akcij, sedaj že tradicionalnih za jesenski 
in zimski čas. Ne bo manjkalo zabave za 
najmlajše, najstarejše in niti za vse vmes.

Prva stvar, ki nas pre-
seneti je zamenjava ter-
minov Fotoorientacije 
in MČ veselih srečanj. 
Ideja je pravzaprav 
zelo dobra, saj 
tako želimo 
rešiti mar-
sikatero 
težavo. 
Najbolj 
moteč 
d e j a v n i k 
za kontrolorje na Fotoorien-
taciji je bil mraz, ki ga v zim-
skih mesecih ne manjka. Vsi se 
strinjamo, da čakati na kontrolni 
točki, cel dan v mrazu ni prijetno 
in upajmo, da bo jesen do kon-
trolorjev bolj usmiljena. Po drugi strani 
pa se bodo MČ srečanja zopet vrnila v 
šolo. Tako bo MČ veselim srečanjem 
zopet povrnjen njihov duh norenja, za-
bave in dogodivščin za šolskimi klopmi.

Fotoorientacija bo letos potekala 20. ok-
tobra. Kot že ime pove gre za preprosto 
orientacijo s pomočjo fotografij. Na štartu, 

ki bo letos na Prešernovem trgu, bo vsaka 
ekipa dobila štartni list s fotografijami ob-
jektov, ki se nahajajo v ožji okolici centra 
Ljubljane. Vsako leto fotografije sledijo 
določeni temi, letošnja tema je »od klopi do 

klopi«, teh pa v Ljubljani 
ne manjka. Ker vem, 

da komaj čakaš na to 
dogodivščino, čim 

hitreje prepričaj 
svojega vod-

nika, da te 
pelje na lov za 
fotografijami.

Slab mesec 
kasneje pa v MZT-ju 

že pripravljamo akcijo 
za naše najmlajše člane. MČ 

vesela srečanja bodo 17. novem-
bra. Čakale te bodo najrazličnejše 

delavnice, od bolj umetniških pa vse 
do športnih, lahko se boš naučil nove vozle 
ali pa se podal skozi skrivne labirinte. Za 
vsakega se bo našlo nekaj zabavnega.

Naši najstarejši pa nikakor ne smete 
zamuditi najboljšega taborniškega žura, 
žura vseh žurov in nasploh najboljše za-
bave kar jih je. MZT žur bo letos 7. feb-
ruarja, vse tvoje ideje in predloge o žuru 
pa bom z veseljem prevzel in tako bo žur 
postal še boljši, če je to sploh možno. ;)

Pamž

MZT novicke
v
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Na letošnjem taboru smo se odpravili na 
tridnevni bivak. Z avanturo smo začeli v Za-
kojci, kjer nam je prijazen kmet/gostilničar 
narisal pot do zapuščenih domačij v 
Zakojški Grapi. Stare domačije na strmih 
pobočjih Zakojške Grape pod Poreznom 
imajo izjemno zgodovino in posebnosti. 
Hiše so bile postavljene strmo v breg in 
mimo njih se še danes vijejo ozke stezice 
in čez vodo so položene ozke lesene brvi. 
Nekoč so ljudje za svoje preživetje trdo 
garali. Počasi so drug za dru-
gim zapuščali domove 
in se preselili v do-
lino. Najbolj vztra-
jni so vztrajali do 
smrti. Danes 
so domačije 
z a p u š č e n e . 
Nekoč vzorno 
p o k o š e n i 
travniki in 
pašniki pa 

zaraščeni. Počasi 
smo se vzpenjali 
po Grapi in iskali 
že zaraščene poti. 
Gostilničarjeva 
skica nam je bila v 
veliko pomoč, saj bi 
brez nje zagotovo 
obupali. Prispeli smo 
do prve domačije in 
se odločili prenočiti. 
Dovolj ravnega pro-
stora je bilo samo 
pod kozolcem, 
kjer smo si 

Bivak
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hitro zakurili 
ogenj in prip-

ravili ležišče. 
V o d n i k i 
in ostali 
s t a r e j š i 
udeleženci 

bivaka smo 
pustili mlajše 

člane same 

Zakojska 
grapa

in si postavili bivak nekaj metrov nižje v 
bližini hiše. Zakurili smo ogenj in si pripravili 
večerjo. Uživali smo v razgledu, sončnem 
zahodu in dobri večerji. Ponoči nas je 
presenetil dež, vendar ni dolgo padalo. 
Zjutraj smo morali zgodaj vstati, saj nas 

je čakala še dolga pot. Po razburljivem 
spustu iz Grape smo zaključili 

pot na železniški postaji v 
Hudajužni, od koder smo 
se z vlakom zapeljali do 
Bohinjske Bistrice. Vožnja 
skozi bohinjski predor 
ni trajala dolgo. Iz Bo-
hinjske Bistrice smo 
se odpravili v Bohinj, 
kjer smo se skopali v 
jezeru in se odpravili 
na večerjo v tabor 
rodu Močvirskih tu-
lipanov. Za večerjo 

je bil 

v
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šmorn. Mljask. Po večerji smo pomili 
posodo in se odpravili poiskat primeren 
prostor za bivakiranje. Zvečer smo uživali 
ob večernem ognju. Ponoči so nas pridno 
obiskovale miške, ki niso razumele, da nam 
ni do heca. Naslednji dan smo pozajtrkovali 
in  pospravili opremo. Odpravili smo se do 
jezera, se skopali, nato pa so nas prijazni 
starejši taborniki odpeljali v Bohinjsko Bis-
trico na vlak. Pot je ponovno minila hitro. 
Izstopili smo v Hudajužni in se zagnali v 
hrib proti Zakojci. Pri prijaznem kmetu smo 
pojedli malico, se napili domačega soka 
in kupili zaseko za na pot. Našo avanturo 
smo zaključili v taboru z odlično večerjo.
Od celotne dogodivščine mi bodo v spo-
minu ostale nekoč velike bogate domačije, 
ki so se razprostirale pod pobočji Porezna 
in so nudile preživetje petim kmečkim 
družinam. Do danes so ostale samo še 
stare hiše, katere bo kmalu premagal čas. 

Travnike in pašnike je že pred časom 
porasel gozd in 
samo še po-
zorno oko 
lahko opazi 
p o d o b e 
nekdanje-
ga časa…
Z a g o -
tovo se 
bomo v 
te kraje 
še vrnili.

Matevž
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Novičke
Na OI v Londonu so se naši taborniki spet 
izkazali. Zopet so za Slovenijo osvojili kar 
tri kolajne – Babnik (karate, zlato), Kaste-
lic (kronometer, bron), Šegula (kajak na 
mirnih vodah, bron). 

Taborniški nogometni reprezentanci ne 
kaže najbolje, saj so izgubili že prvi dve 
uvodni tekmi v kvalifikacijah za Svetovno 
prvenstvo v Braziliji 2014. Furke je zabil 

le enkrat. Ostali smo tudi brez 
Matevža'ah  saj je zaradi 

neprimernega vedenja 
dobil rdeč karton in 
ima prepoved igranja 
na naslednijih dveh 

tekmah. Držimo pesti, 
da jim bo na naslednjih 

tekmah šlo bolje!
Na maratonskih tekih se zopet 

dokazujeta Pompe in Porenta.  Na zadn-
jem teku sta osvojila zavidljiv rezultat in 
nagrade. Le tako naprej! 

V alpskih smučarskih disciplinah pa 
letos upamo na preboj Marcela 

in Tomze. V lanski sezoni jima 
ni šlo najbolje. Iz zanesljivih 
virov pa smo letos izvedeli , 

da sta vso poletje intenzivno 
trenirala in sta pripravljena na 
nove izzive.
Začnite dan aktivno!
Mnogi športni strokovnjaki 
prisegajo na jutranjo telovadbo.  
Potrebnih je le nekaj vaj, da 

pospešite delovanje vašega metabolizma, 
hkrati pa se ob njih dobro prebudite in 
ogrejete telo za prihajajoči dan.

Obstaja več različnih sestav vaj, ki so 
primerne za jutranjio telovadbo. Tu bom 
predstavil različico najosnovnejše vadbe 
za vaš gibalni ustroj. Začinite proprosto 
z nekaj počepi, nadaljujtete s poskoki  in 
kasneje še z rahlim tekom na mestu. Te vaje 
vam bodo vzele le nekaj minut. Za pravilno 
izvajanje se pozanimajte v strokovnih revi-
jah, knjigah ali pa se posvetujte s športnim 
strokovnjakom.

Prehrana
Količine zaužite hrane in s tem njihovo 
energijsko vrednost je potrebno prila-
goditi svojim idividualnim potrebam. Te 
so odvisne od hitrosti presnove, spola, 
starosti, … 
Če je le mogoče, izvajamo aerobno vadbo 
na tešče, če pa jo izvajamo pozneje, nikoli 
ne vadimo s polnim želodcem. Z izjemo 
jutranje vadbe naj bodo obroki pred aerob-
no vadbo uravnoteženi in ne preveliki ter 
zaužiti nekaj ur pred začetkom vadbe.

Jurij

Slovarček:

• gibalni ustroj – človekovo telo 
• aerobna vadba – vadba, ki jo lahko 
izvajamo dalj časa
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Funkcija taborovodje se lahko na prvi 
pogled zdi zahtevna, stresna in utrujajoča, 
kar sicer do neke mere tudi je, vendar pa 
je hkrati razburljiva, zabavna in zanimiva 
izkušnja, poleg tega tudi pomeni, da ti rod 
zaupa. Vsakemu priporočam, da se vsaj 
enkrat preizkusi v tej vlogi, saj je občutek 
po uspešno končanem taboru izjemen. 
Sledi nekaj manjših nasve-
tov, ki ti lahko olajšajo delo...
Pred taborom : natančno sodeluj pri 
programiranju, tako ti bo tudi na taboru 
vse jasno in boš imel vse pod kontrolo. 
Poleg tega si pred taborom izberi 
starešino, za katerega si prepričan, da ti 
bo pomagala z veseljem in s čimerkoli, ter 
bo imel avtoriteto (priporočam Jurija).

Prvi dan tabora je vedno 
stresen, saj la-

hko nastane velika 
zmešnjava ob pri-
hodu udeležencev...
brez panike, samo 

natančen seznam 
udeležencev 

potrebuješ, ko jih vodniki razporedijo 
po šotorih si naredi seznam imensko po 
šotorih, to ti bo zelooo zelo pomagalo pri 
sestavljanju straž . Pri stražah poskušaj 
upoštevati, da imamo starejši ponavadi 
veliko dela s programom, zato se nas us-
mili s stražami, program bo tako čez dan 
tudi lažje izveden ter z boljš voljo, če pa 
taboreči malce zafrknejo s stražo, se pa ne 
sekiraj preveč...bomo pa malce dlje spali 
(sam ne povedat da sm ti to jaz povedala).
Problem se lahko pojavi z dnevnimi ses-
tanki. Določi kdaj bi imel sestanke ter 
jasno in glasno to ponavljaj čez cel tabor, 
lahko tudi pred taborom, da se bolje 
usidra v spomin, kajti po večerji, kot je bil 
sestanek ponavadi, se rado pozabi nanj. 
Čeprav je vsak dan sestanek ob istem času.
Na zbore hodi pripravljen. Meni je 
pomagalo, če sem si stvari napisala 
na listek, saj te nerodno brskanje po 
dnevniku samo zmede, in potem la-
hko v zboru kvasaš kakšne bedarije kot 
naprimer da se narobe zadereš pozdrav.
Predvsem pa naj ti ne bo »bad« se malce 
razvajat s komoditetami, ki jih prinaša 
naziv taborovodje, jutranja kavica dana 
na stran zate prav posebej, ti bo polepšala 
dan...ali pa kaj drugega če ne piješ ravno 
kave. Po napornem dnevu (vsak dan bo na-
poren) pa se zvečer sprosti v prijetni družbi 
svojih taborečih, vendar vseeno po pameti 

Tea

TaborovodjaJA
Z
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Dolga stoletja nazaj je na 
sveru Evrope živel Viking. 
Že res da je tam takrat živelo ve-
liko Vikingov, toda ta Viking ja 
bil nekaj posebnega za Vikinge. 
Bil je majhen, debelušen in zelo neroden 
(torej popolno nasprotje tega kar si danes 
predstavljamo pod pojmom Viking). 
Ime mu je bilo Hrolf Štorason (sicer se 
ni pisal Štorason, temveč so ga tako kli-
cali, v njihovem jeziku pa to pomeni »Sin 
štora«, vzdevek se ga je prijel zaradi 
njegove legendarne nerodnosti) in imel 
je ene same sanje, postati eden izmed 
legendarnih bojevnikov o katerih pri-
povedujejo sage (Vikingške verzije legend 
in epskih pripovedi si se moral postaviti 
ali s svojo vojaško veščino ali pa se podati 
na pustolovščino in storiti dejanja, ki jih 
še nihče pred tabo ni storil (dober primer 
je, da si se podal na pot in ubil kako ne-
varno pošast/zver).  To je zgodba o enem 
takem poskusu Hrolfa da bi postal del sag.

Nekega lepega dne, ko se je sprehajal 
po vasi in razmišljal kako postati slaven, 
je slišal lokalnega skalda (Vikingškega 
pripovedovalca/pesnika) pripovedovati 
legendo o morskem zmaju, ki naj bi živel 
v votlini ob obali razmeroma blizu vasi.
Zmaj naj bi bil mogočna in strašna pošast, 
ki že stoletja terorizira obalo in vsakogar ki 
se zadržuje na obali. Zelo težko ga je ubiti in 
sam kralj naj bi ponujal zajetno bogastvo za 

v s a k -
ogar ki mu 
prinese zma-
jevo glavo.
Seveda, kot ste verjetno 
ugotovili, je Hrolf skoraj skočil od 
veselja, ko je slišal to legendo. Takoj je odšel 
do skalda in ga pobaral za navodila do jame. 
In tako, ko je izvedel vse kar je rabil vedeti 
glede poti, se je odpravil do svoje koče, 
pobral dovolj živil, da bi lahko nahranil in 
napojil manjšo vojsko, ter nekaj orožja in se 

 Zgodba o  vikingu
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 Zgodba o  vikingu

p o -
d a l 

na pot. 
Po pohodu 
do obale, ki 

je trajal par ur 
je končno prišel do vhoda v jamo. 

Sam vhod je bil  v pečini na robu obale, v 
jamo se ja stekalo morje in na desni strani 
vhoda se je videla pot v notranjost jame.  
Po premoru za hrano, je Hrolf končno zbral 
pogum in vstopil. Na njegovo presenečnje 
je bila jama zelo dobro osvetljena in zelo 

prostorna. Ker je čas zapravljal z ogledo-
vanjem jame ni opazil sence, ki je čakala 
za vogalom na drugem koncu jame. Šele 
ko je zaslišal rjovenje, se je ozrl in zagledal 
glavo pošasti. Bila je ogromna, z zelenimi 
luskami, zobmi velikimi kot dlan in očmi iz 
katerih je izžarevala zloba. Ko je videl kaj 
ga čaka, se je Hrolf odločil, da bo zmaja 
napadel od daleč z lokom. Ko je parkrat us-
trelil v zmaja je videl da ni bilo učinka in se je 
zato odločil, da bo najbolj smiselna stvar, 
da jo čimprej ucvre iz jame nazaj v vas. 

Po nekaj minutah intenzivnega teka, 
se je ustavil in si pogledal zakaj ga 
zmaj še ni požrl. Izgledalo je da se 

je zmaj ustavil ob zalogi hrane ki 
jo je Hrolf pustil ob vhodu v jamo. 

Srečen ker je živ in vendar žalosten ker 
je bil lačen, se je odpravil nazaj v vas.

Preden je prispel do vasi je videl, da 
so ga vsi Vikingi pričakovali in kar 
naenkrat, ko je prispel  v vas so se 
mu vsi začeli smejati. Ko je povprašal 
čemu se smejijo, so mu obrazložili, 
da je vse skupaj bila potegavščina. 
Skald je bil plačan da začne pripovedovati 
legendo, takoj ko bo zagledal Hrolfa, sam 
zmaj pa je bil konstrukcija   vaščanov.

In tako se konča ena izmed zgodb o Hrolfu.
Johny
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Načelnica Mestne zveze tabornikov Lju-
bljana. Šefica.

načêlnik  -a m  1. uslužbenec, ki vodi kak odd-
elek, zlasti v javni upravi: določiti, imeno-
vati načelnika; načelnik odseka za finance / 
načelnik oddelka, sekcije / postajni načelnik 
šef postaje // kdor vodi kako društvo, orga-
nizacijo…
načêlnica  -e ž 1. žens ka oblika od načelnik: 
načelnica oddelka / načelnica pionirske 
organizacije…

Kako se je začela tvoja taborniška pot?
Vsi sošolci so se vpisali, pa sem se še jaz. 
Kljub temu, da sem imela že cel kup ob-
veznosti.
Koliko časa si že aktivna tabornica? 
18 let.
Poleg tabornikov še kje sodeluješ kot 
prostovoljka?
V enoti za zaščito in reševanje v sistemu 
občine Ljubljana. Pa v službi opravim veliko 
prostovoljnega dela. 
Kateremu rodu pripadaš?
Rod Močvirski tulipani.
Kakšno je tvoje taborniško ime?
Navdušenka.
Zanimivo!
No ja. Drugi so mi ga določili, ker sem se 
tako upirala čiščenju latrine. Pač kazenska 
naloga, ker se nisem držala pravil.
Si bila kdaj vodnica?

Bila, Skret papir smo se imenovali. Super 
izkušnja, veliko sem se naučila.
Funkcije, ki si jih opravljala v rodu in izven?
V rodu sem bila najprej vodnica, načelnica 
PP, kasneje še načelnica rodu. Zdaj oprav-
ljam funkcijo starešine. 
V Mestni zvezi tabornikov sem bila na 
začetku načelnica za finančno in materialno 
poslovanje. Verjetno zaradi dobrih izkušenj 
iz preteklih sodelovanj in smeri študija – 
ekonomija. Trenutno sem načelnica.
Nam lahko na hitro razložiš funkcijo Mes-
tne zveze tabornikov?
Podpira ljubljanske rodove in njihove 
člane v vseh vidikih delovanja, pripravlja 
posamezna tekmovanja, skrbi za usposo-
bljenost vodnikov in deluje kot vezni člen 
z Zvezo tabornikov Slovenije.
Kakšna je pri tem tvoja vloga?
Načelnik koordinira delo resornih 
načelnikov. Usklajuje program, 
izobraževanje, finančno poslovanje, 
promocijo in vse skupaj povezuje v neko 
celoto.
Sodelovanje med Mestno zvezo taborn-
ikov in Zvezo tabornikov Slovenije ni 
najboljše. Tvoj komentar?
Na žalost sodelujemo samo na ravni 
tekočih aktivnosti. Sicer je trenutno za-
znati nekaj več volje, predvsem zaradi 
potencialnega taborniškega doma in 
prihajajoče WOSM (World Organization 
of the Scout Movement) konference, ki jo 

Polona Zehelj
v



 23      

gostimo avgusta 2014.
Pa sodelovanje Mestne zveze tabornikov 
z RTT?
RTT daje vso potrebno podporo. Tudi v 
izvršnem odboru Mestne zveze taborn-
ikov zasedajo nekaj mest. Sem vesela ko 
jih vidim.
Koga še posebej?
Tina in Pamža.
Torej je Tin na prvem mestu?
Da.
A tako hehe. Kako je z prihodnostjo 
tabornikov?
Trenutno nam dobro kaže. Starši se za-
vedajo, da morajo 
biti otroci čim 
več v naravi. 
Tudi film 
Gremo mi 
po svoje je 
veliko na-

redil za promocijo. Stvar se izboljšuje.
Torej se je trend upadanja članstva končal?
Da, v Ljubljani zagotovo. Članstvo sicer ne 
narašča, kot bi si želeli ampak je trenutno 
neka konstanta z občasnimi nihanji.
Tabornica do kdaj?
Aktivna še nekaj let. Potem se vidim bolj 
kot svetovalka iz ozadja. 
Kot strici iz ozadja?
Ne, teta. 
Kako ob vseh obveznosti v službi najdeš 
čas še za tabornike?
Tako da na koncu pač manj spim.
Kdaj bomo dočakali cenejšo članarino?

Nikoli, ker smo še vedno 
zelo poceni v primerjavi 

z drugimi. Temelji mo 
na prostovoljstvu…

Tin
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Traci

Sploh ne vem kje bi začel. Že kar nekaj časa 
je namreč minilo od zadnjega Erteteja, 
tako, da se je nabralo zares lepo število 
sočnih zgodbic. Seveda je kot ponavadi 
pri tem prednjačil romantični huligan iz 
Sadinje vasi. Naš diktator ima, verjeli ali 
ne, čisto tapravo oboževalko! Jap, tudi 
nas je vrglo na zadnjo plat. Dolgčas in 
brezdelje v službi je očitno naredilo svoje 
in zbližalo dve sorodni duši. Do podrob-
nosti se nam do konca redakcije žal ni 
uspelo dokopati, zato vas bomo o nad-
aljevanju priljubljene telenovele seznanili 
v naslednji številki priljubljenega čtiva. 

Medtem je Johny je zaplaval v svet odras-
lih, podpisal je namreč svojo prvo pogodbo 
o zaposlitvi. Kot kaže se je pri delu res izka-
zal, zato so si nadrejeni zaželeli nadaljnjega 
sodelovanja. Johny, keep up the good 
work! Tudi Špela si je s predanim 
delom prislužila službo v HE. Pa 
ne v hidro elektrarni 
Pamž. Vsi ostali vemo, da je 
to v Hiši eksperimen- t o v , 
kamor ste sedaj v s i 
še bolj vljudno 
vabljeni. Ko 
s m o 

ravno pri Pamžu lahko povem, da se 
je fant odločil podaljšati status bruca. 
Očitno mu vsi ti sprejemi in zabave 
ustrezajo zato že razmišlja, da bi se v 
omenjeni stroki dokončno izobrazil in 
kasneje tudi redno zaposlil. Blagor enim. 

Pompe ima nov nož. Seveda smo 
stvar v uredništvu raziskali in prišli do 
šokantnih odkritij. Pavlin takšnega v 
vsem svojem arzenalu še nima! Podobno 
kot bi zadel na lotu. Bravo Grega!
Začelo se je študentsko leto. Jurij ne 
odstopa in vztrajno bojkotira taborniške 
akcije zaradi neskončnih obveznosti, ki 
jih prinaša študij na De I eF-u. Navdušen 
nad študijem je na taboru vse mlajše člane 
podučil kaj je inverzni miotatični refleks. 
Kako zanimivo. Teja je tako navdušena 
na vlogo taborovodje, da je vzporedno 
vpisala še študij taborovodništva na Zvezi 
tabornikov Slovenije. Ne Pamž, to v resnici 
ne obstaja. No pa da ga ne bomo samo 
grajali.  Izvedeli smo, da naš Pamž 
letos redno hodi na v
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predavanja. Očitno se je fant končno zresnil. 

Pri mlajših je stvar zelo zapletena. Vsi se 
namreč ukvarjajo z ljubezenskim trikot-
nikom, ki se je spletel na GG-bivaku. Ko 
smo za komentar povprašali vse vple-
tene, so stvar odločno zanikali. No ja, 
prva faza je zanikanje. Seveda vas bomo 
o nadaljevanju sproti obveščali. Aja pa 
Anna ima nov piercing, da ne bom pozabil.
In ostali? Pajor gradi bajto, Vid se trudi na-
pisati doktorat, Furlan ga bobna na polno, 
Pučnik še vedno živi na Kureščku, Liam pa 
vabi vse lastnike umazanih avtov, da ga 
pridejo obiskat v avtopralnico, kjer si je 
mladi biznismen zrihtal novo službo. Vsi, ki 
bi radi izvedeli kaj vse si je v preteklem 
letu privoščil dvojec N&N vas 
moramo razočarat. Omen-
jena tematika je žal 
p r e d m e t 
stro -

ge cenzure s strani odgovo-
rnih urednic (N&N). Banda!

P.S.: Ker dekleta v rodu že sprašujejo kje se 
potika naš Pile, vas lahko pomirim, da se 
iz ZDA vrne še pred obletnico v Mostecu.
P.P.S.: Tomza se je udeležil seminarja z 
naslovom ''Kako hoditi po črepinjah''. 
Diplome za opravljen končni 
preizkus žal ni prejel.

Dr. med. soc. 
Neimenovani

v
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Te zanima kaj počnemo zmaji?

ČE SI UPAŠ, OBIŠČI NAŠ 
BLOG!

zmaji.blogspot.com




