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Rod tršati tur je čudovit rod.  
Zakaj pa je tako čudovit, zakaj 

je "spešl"? Seveda, imajo kul revijo, 
dober plan, super lokacijo... 
Aaampak, pozor, tisto kar naredi rod 
res nekaj posebnega, so ljudje. Smo 
mi. So vsi tisti, ki so na naslednjih 
straneh na fotkah ali kot pisci... Smo 
vsi, ki se zavedamo, da lahko vsak s 
svojim prispevkom naredimo skupaj 
nekaj več. Sky is the limit. In menim, 
da se to pri turovcih zelooo čuti. In 
naši "tamali"* to čutijo. Ni to čudovito? 

Čudovito!

* Tako se ljubkovalno reče tistim z rumeno in rdečo rutko

Urednica in 

oblikovalka
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P otepuhova večerja je enostaven 
obrok za pripravo na tabornem 

ognju. Lahko ga pripravimo doma in 
vzamemo s seboj ali pa ga pripravi-
mo na kraju samem. Sestavine, ki jih 
bom naštel, so samo osnovne, lastna 
domišljija in iznajdljivost sta zaželjeni. 

Večerja za dva potepuha: žerjavica, 

alufolija, 2 večja krompirja ali nekaj 
mladih krompirjev, srednjevelik ko-
renček, manjša čebula, manjša kolera-
ba, četrt gomolja zelene, nekaj slanine, 
olivno olje in sol.

Gremo na delo.  Zelenjavo operemo 
in očistimo. Narežemo jo na sredn-
je velike koščke. Slanino narežemo 

Potepuhova 
večerja
Piše: Lovro
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na trakce. Približno meter  folije pre-
pognemo na pol, da dobimo dvojno 
plast. Zelenjavo in slanino damo na 
folijo. Posolimo in pokapamo z oliv-
nim oljem. Po želji lahko začinimo 
tudi z drugimi začimbami.  Jaz zelo 
rad popopram in 
dodam malo rož-
marina.  Če smo 
zadovoljni,  lahko 
zdaj iz folije nare-
dimo žepek. Jaz ga 
naredim tako, da 
najprej zvijem foli-
jo po dolžini, nato 
pa zavijem še oba 
konca. Paziti mo-
ramo samo na to, 
da žerjavica in pe-
pel  ne moreta pri-
ti v notranjost. Ko 
pride čas za peko, 
moramo imeti za-
dostno količino 
žerjavice, da lahko 
žepek zakopljemo 
va njo. Čas pečenja 
je odvisen od veli-
kosti žepka in koli-
čine žerjavice. Po-
navadi zadostuje 
približno pol ure. 
Ko žepek vzameš 

iz žerjavice, ga ne odpiraj takoj, ker 
je zelo vroč. Dobra stran potepuhove 
večerje je, da ne potrebuješ nobenega 
krožnika.  Če je pa zraven še Tomaževa 
kura…. Mmmmm.  

Dober tek!
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Ugotavljam, da so začetki vaše 
najljubše rubrike kar malo 

dolgočasni. Običajno napišem ne-
kaj v stilu, ‚‘kako dolgo je že mini-
lo‘‘, potem pa začnem z dogodivš-
činami našega kuharja. Ampak saj 
nimam izbire, tako pač je, Polži ga 
spet biksa. Tokrat si je kupil mo-
tor. O ja, drage bralke, čisto pravi 
motor. No, ni čisto pravi - kolo z 
motojem. Oziroma niti to ne, kolo 
s pomožnim motojem se mu reče. 
Pa da ne bo koga zmedlo, vseeno se 
pelje in nima pedal! Končna hitrost 
je vrtoglavih 25 km/h, če na klancu 
ujame dober veter pa potegne vse 
tja do 27km/h. Pompe ga menda s 
svojim črnim tankerjem že prepri-
čuje, da gresta na dirkališče Grob-
nik v sosednjo Hrvaško podret re-
kord kroga. Norci, kaj naj rečem. 
Našega Pompeta so očitno tudi sicer 
povsem zasvojili motorji. Kupil si 
je namreč isto mašino, kot jo je v 

Trači

nanizanki vozil popularni Mcguy-
ver. Kot da frizura ni dovolj. Ker se 
RTT moto klub naglo veča se je za 
opravljanje izpita odločil tudi Jurij 
in tako dopolnil pestro druščino, ki 
prisega na enosledna vozila. Poleg 
tega se menda v zadnjem času po-
sveča učenju novega brenkala, go-
dala al kar koli že je ta mala zadeva 
s strunami. To je že njegov deveti 
inštrument, zato podoknice pod 
Špelinim blokom zagotovo zvenijo 
še bolj navdušujoče. 

Druga zvezda rumenega dela Er-
teteja je običajno Pamž. Zanj sem 
še v prejšnji izdaji ugotavljal, da 
postaja večni bruc, pred kratkim pa 
je naš učenjak že diplomiral. Kako 
hitro rastejo. Tudi v vodniškem po-
slanstvu je očitno našel svoj mir in 
mlade Mamute popeljal do tretjega 
mesta na GGrace. Prav zares poh-
valno in en velik M. Vse bolj pa se 
zdi, da je njegovo mesto casanove 

Piše: Dr. soc. med. Neimenovani    
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med puncami v mestni zvezi prevzel 
naš Pučo. Mladi kandidat za grčo 
uživa zadnje mesece pred krstom 
in puncam obljublja sončne dni na 
svoji posesti na Kureščku. Kakopak 
gre tudi v tem primeru za račun brez 
krčmarja, račun brez Roka. Na ve-
liko množico ob njegovem jubileju 
pa upravičeno računa Johny, ki bo 
23. aprila dopolnil okroglih tride-
set. Ker je 3:0 (vsaj v nogometu) 
že kar lepo vodstvo, se v Ljubljani 
njemu na čast obeta velika zabava. 
Vse tabornike tako na dotični da-
tum vljudno vabi v Križanke, kjer 
bodo nekaj viž odigrali tudi MI2. 
Pa drugi? Teja je diplomirala, Nuša 
zamenjala fakulteto, Neža še bolj 

ustvarja, Liam snema avte, Tomza 
je podoben Polžiju, Nika je sveže 
zaljubljena, Pavlin in Luka delata 
nože, Kragelj vsak dan strelja z lo-
kom, Dumy ima že tri otroke, Pajor 
je zgradil bajto, Vidic zacelil gleženj, 
Lovro pa kupil nov nož/meč. In naš 
Martin Alex Ibro? Bojda se pridno 
in pogumno spoprijema z vsemi iz-
zivi, ki jih ponuja vod nadobudnih 
tabornikov. Poleg pestrega progra-
ma svoje člane redno preseneča z 
izvirnimi frizurami, ki mu jih za-
vidajo daleč naokoli. Govori se, da 
pričeske menja tudi večkrat na dan. 
Ali je to res, kakšen gel uporablja 
in ali le-ta povzroča prhljaj... pa v 
naslednji izdaji priljubljenega čtiva.   

Dragi Johnny, vse najboljše!
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Dragi doktor Modroslav, jaz ne 
morem več. Tale tempo je zame 

čisto prehud. Uredništvo tega glasila 
je čisto preveč zahtevno. Komaj sem 
oddal članek za prejšnji Ertete, že se 
pričakuje, da bom oddal novega. Pa 
kdaj naj ga napišem ? Moj dan ima 
samo 24 ur. Eni sploh ne razumejo 
tega, da je vmes treba še kaj drugega 
narediti. Potem mi pa težijo še v službi, 
pa jutri imamo gasilsko veselico, čez 
dva dni vajo za koncert, pa sigurno bo 
še kakšna stvar prišla vmes. Vmes je pa 
treba kdaj tudi spat, če si pa kdaj vza-
mem kako prosto urico in pogledam 
kako tekmo Olimpije pa tudi nisem 
zločinec. In takrat me že napadejo, 
da sem imel dovolj časa, da bi moral 
prej misliti in da zamujam s člankom. 
Ampak ne gre. Tako, da bi te prosil, da 
se zmeniš, da mi tokrat ni treba oddati 
članka za v Ertete.                     Utru-
jena Grča

Doktor Modroslav odgovarja: Dra-

ga moja Grča. Tole je pa zelo grdo in 
nesramno od tebe. Ko moraš napisati 
članek se pritožuješ, ko Ertete izide ga 
pa potem z veseljem prebereš. Pa veš, 
da revija ne bi nikoli izšla, če bi vsi 
kazali takšen odnos, kot ga kažeš ti ? 
Izgovarjaš se na starost in utrujenost. 
Kaj naj potem rečem šele jaz, ki sem 
toliko starejši od tebe. Veš, ko sem bil 
jaz tvojih let niti tvoja starša še nista 
bila rojena. Pa kljub temu uspem naj-
ti toliko energije, da ti odgovorim na 
tvoje pismo. In tudi ti si našel toliko 
energije, da si to pismo napisal. Če bi 
to energijo usmeril v pisanje članka 
sedaj problema sploh ne bi bilo več. 
Ti pa se boš namesto, da bi bil težav 
že rešen, sedaj še ukvarjal s tem, ko-
liko časa bo trajalo, da ti odgovorim, 
potem boš spet porabljal svoj čas, da 
bi bral moj odgovor in na koncu se 
ti bo v tem času nabralo že kar nekaj 
člankov, ki jih boš moral napisati. Mis-
lim, to pa res ni način. Vem sicer, da je 

nasveti iz prve roke že od leta 1947

Kotiček Doktor 
Modroslava Vedeža
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marsikdaj težko napisati članek in da 
bi kdaj z veseljem počel kaj drugega. 
V mojih mladih letih je bilo sicer manj 
aktivnosti, kot jih imate sedaj, toda 
vseeno sem tudi jaz, ko sem bil mlad 
hodil h gasilcem, igral harmoniko in z 
veseljem pogledal kakšno tekmo Iliri-
je, na koncu pa sem vedno uspel najti 
tudi dovolj energije, da sem napisal še 
kaj za taborniško 
glasilo. In lahko 
ti povem, da ko 
je glasilo izšlo in 
ko sem ga imel 
v rokah ter ko 
sem videl, kako 
ga otroci z vesel-
jem berejo, je to 
poplačalo vsako 
sekundo, ki sem 
jo vložil v pisan-
je člankov in v 
hipu sem poza-
bil na vse težave, 
ki sem jih imel 
s pisanjem in že 
začel razmišljati 
o vsebini novega 
članka. In verja-
mem, da s teboj 
ne bo nič druga-
če, zato se le po-
trudi in napiši 

članek. Prej kot ga boš napisal, prej 
se boš lahko posvetil drugim dejav-
nostim in manj boš razmišljal o temu, 
da bi še kdaj poslal podobno pismo !

Imate problem ? Sporočite ga ured-
ništvu in Doktor Modroslav vam bo 
pomagal.
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K ot vsako leto, smo se tudi le-
tos za par dni preselili malce 

dlje od mestnega vrveža v naravo.  
V koči med gozdovi so se člani hit-
ro udomačili in razvili spalke po 
pogradih. Zunaj je sijalo sonce na 
plast sveže zapadlega snega. Pojed-
li smo kosilo, s katerim kuhar ni-
koli ne razočara, se oblekli v pu-
haste bunde in se zapodili v sneg.  
Organizirali smo štafetne igre, si zavze-
mali zastave in jih branili za sneženimi 
trdnjavami in meteži kep. Tako smo 
izkoristili ugodno vreme prvega dne. 
Zvečer smo preverjali znanje z vodovih 
srečanj v zabavnem kvizu in dosegali 
rekorden čas v postavljanju piramid 
iz plastičnih kozarcev in postavljanju 
golf žogic eno na drugo.

Na nedeljsko dopoldne smo ponavl-
jali in nadgrajevali taborniško znanje v 
gozdni šoli. Učili smo se vozlati, risati 
skice terena, vrisovanja v zemljevid, še 
kako pomembne prve pomoči, zakuriti 

ogenj in še… Popoldne smo se urili v 
bolj kuharskih veščinah in sicer pekli 
pice in pripravljali sladoled. Dan smo 
zaključili z nočnim sankanjem po pro-
gi osvetljeni s čelnimi lučmi. 

Da smo ponedeljek zagrabili kot se 
za gre, so se medvedki in čebelice od-
pravili na lov na lisico po potnih zna-
kih, gozdovniki in gozdovnice pa s 
kompasi na pravo orientacijo. Na kon-
trolnih točkah smo jih čakali vodniki 
z različnimi nalogami in preverjali 
kaj so se naučili v zadnjih dneh. Na 
cilju pa jih je že čakalo kosilo, ki je 
že samo po sebi najboljša nagrada.  
Po zasluženem počitku smo članom 
že pripravili zabavne delavnice. Iz-
delovali smo zimski živalski vrt iz re-
cikliranih plastenk, streljali z lokom 
in kurili švedski ogenj s katerem smo 
zavreli sneg.

Naš zadnji skupni večer smo popes-
trili s šovom RTT ima talent in pode-
lili diplome talentiranim hitrostnim 

Zimovali smo
Piše: zimovodja Nika
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kuharicam, hula hoop plesalki, plesni 
skupini in žonglerjema s krompirjem. 
Žiranti smo bili navdušeni nad za-
vzetostjo in spretnostjo tekmovalcev. 
Kot se spodobi smo proslavili v disco 
vzdušju s sadnimi koktejli in glasbo. 

Na dan odhoda smo preverili in po-
novili svoje znanje z gozdne šole, da 
bi si le zapomnili napenjalni vozel, da 
bodo šotori na taboru napeti, in da 
bi znali oskrbeti ranjenca, oslabelega 
v nujnih primerih in se zave-
dati pomembnosti hidracije v 
sončnih dneh bivakiranja, si 
speči hrenovke na svojem ogn-
ju, pokazati kam na kroj naj jim 
starši našijejo pridobljene veš-
čine, signalizirati svoji simpatiji 
sporočila v morsejevi abecedi.. 

Tako vodniki kot člani so bili 
neizmerno pridni. Vsak zimo-
vodja bi si želel tako vestnih 
delavničarjev in vedoželjnih 
članov.

"Zelo je bilo dobr k smo šli na 
lov na lisico, pa zlo dobr je za 
jest. Bilo  je super, dobr, carsko. 
Ampak nekateri so se pogovar-
jal. Sm umes že zaspala pa so 
me zbudil pa niso dal miru usaj 
do polnoči pa mal smo se kregal 
pa fantje so se tut tepl pa dol so 

metal bombone ampak se veselim, da 
grem domov, ampak upam, da še kdaj 
pridem."

Ula Gruden, Zvite lisice

"Na zimovanju je zelo super, samo 
orientacija ni dobro. Kosila, zajtrki in 
večerje so najboljše. Vse drugo mi je 
bilo všeč, talenti, zmenkarije, vse."

Izidor Gregor Tominšek, Gamsi
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Lan, Črni grizliji
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Kot verjetno že veste, smo pros-
tovoljno taborniško društvo, ki 

od svoje ustanovitve usmerja svojo 
energijo v delo z otroki in mladino. 
Otrokom poskušamo omogočiti kvali-
tetno preživljanje prostega časa, bodisi 
v naravi, športnem igrišču ali gleda-
lišču. Trudimo se, da mladi odrastejo 
v odgovorne in samostojne ljudi. To 
nam uspeva s programom, ki obsega 
redna tedenska srečanja in številne 
aktivnosti ob koncih tedna in v času 
šolskih počitnic. 

Za izvajanje kvalitetnega programa so 
potrebna finančna sredstva. Zakon o 
dohodnini ponuja možnost, da plač-
niki del dohodnine (0,5%) namenijo 
za splošnokoristne namene organiza-
cijam, ki delujejo v javnem interesu. 
To za plačnike ne pomeni nobenega 
stroška, saj bi v primeru, da se za na-
menitev dela dohodnine ne odločite, 
ta del ostane državi. 

Vsem, ki ste nam svoj del dohodnine 

0,5% dohodnine 
za tabornike

že dodelili, se iskreno zahvaljujemo. 
Vsi tisti, ki tega še niste storili, lahko 
Svoj del dohodnine darujete tako, da 
najkasneje do konca meseca decembra 
izpolnete priložen obrazec in ga pošlje-
te na naslov Davčne uprave Republike 

Finančna uprava Republike Slovenije

Finančni urad Ljubljana  

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

V kolikor želite kakršnekoli dodat-
ne informacije, lahko pokličete na tel: 
040 255 245 (Grega) ali pa nam pišete 
na elektronski naslov: rod.trsati.tur@
gmail.com 

Več informacij lahko najdete na splet-
ni strani Finančne uprave Republike 
Slovenije.

Piše: Jurij
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Piše: Martin

Pozdravljeni, sem Martin Alex Man-
delj (tudi Ibro), najmlajši vodnik v na-
šem rodu. Imam svoj vod z imenom 
Lokostrelski gepardi. V vodu imam 
17 članov, ki so zelo delavni, pridni, 
poslušni, igrivi, imajo pa tudi veliko 
talentov. Z vodovimi srečanji smo za-
čeli oktobra. Od takrat smo se naučili 
veliko stvar, kot so postavljanje ogn-
ja, vozle, šivanje šotorke, taborniške 
pesmice, delali smo tudi veliko veščin, 

Vodnik 
Lokostrelskih gepardov

primer: redoljub, gibalček, pevec, re-
šilko, poznavalec ognjev in še mnogo 
več. V prihodnje se zelo veselim naših 
nadalnjih druženj. Najbolj pa se vese-
lim, ko bomo skupaj uživali na polet-
nem taboru.   



17

Piše in riše: Matevž
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Naš projekt Taborniški center Mar-
tinje napreduje v pravo smer.  Letos 
smo že izpeljali eno obsežno akcijo, na 
kateri smo odstranili odvečne zidove 
in pa na podstrehi vgradili okna. Na-
črtujemo še veliko Prvomajsko akcijo 
in pa še nekaj manjših, kolikor nam bo 
čas dopuščal. Čaka nas seveda še veli-

Gradimo 
taborniški center
Piše: Jurij

ko dela, a to nas ne odbija, kvečjemu 
spodbuja, saj vsakič ko odidemo z Go-
ričkega vidimo napredek, za katerega 
smo vsi zaslužni. Tudi ko smo doma, 
se večkrat spomnimo na našo »Bajto« 
in s pomočjo foto-arhiva in načrtov 
delamo velike plane za prihodnost.
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Projekt lahko spremljate na FB: 
https://www.facebook.com/
obnovamartinje/

 
Če pa mislite, da lahko kako poma-

gate, pa le pocukajte za rokav svojega 
vodnika.
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Spoznajmo kandidata na novega na-
čenika! Poleti se bojda obetajo spre-
membe. Mladi in ambiciozni Jure Puč-
nik se poteguje za ellitno mesto v rodovi 
upravi – za načelnika rodu. Pa da vidi-
mo če nas prepriča...
In..kakšno je počutje na prvem pred-
volilnem intervjuju? Malo sem živčen, 
ker nevem kaj naj pričakujem, ker se 
tako navihano smejiš, pa še Rok pa 
Joni prisluškujeta. 
Ok, greva dalje. Kakšen je tvoj vzde-
vek pri tabornikih? Moj vzedevek je 
Pučo in dobil sem ga iz priimka, imam 
ga pa že od konca 9garazreda. 

Koliko let si že pri tabornikih? Mis-
lim da je letos trinajsto leto.

 Opa to je pa veliko, ali se že počutiš 
starega? Niti ne, ker imam še zmeraj 
modro rutko. 
No sej...potem pa sledi še oranžna 
(smeh). A se lahko ne smejiš, to ni 
smešno.
 
V katerem vodu si bil kot mali Jure?  
Najprej smo se imenovali Pavi, na kon-
cu pa smo ostali samo še trije in sta se 
dva neresna člana odločila da bomo 
Kanalizacijski partizani.
 
Tvoja vodnica je bila pa Kiti, kaj mis-
liš da bi povedala o tebi kot o članu? Ja 
nevem, meni se zdi da sem bil zagret za 
taborniške stvari proti ostalim članom, 
vedno sem hotel delati vozle pa ognje. 

Jure Pučnik
Novinarka Teja

Intervju
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Kaj pa je največja neumnost, ki si jo 
ušpičil pri tabornikih? Enkrat sva z 
Rokom pucala posodo tri ure ker sva 
se toliko kregala zraven. Pa eni punci 
sem ukradel zastavo ker je šla jesti. 
Nisem počel veliko neumnosti, to je 
bolj Rok počel. 

Na katera dejanja si pa najbolj pono-
sen? Da smo šli v Dravograd pomagat po 
poplavah, pa po žledu smo šli v Postojno 
pomagat. Pa vedno sem zmagal v Chub-
by Bunnyju (Igrica basanja s hrano). 

Zakaj kandidiraš za Načelnika? Zato 
ker se mi zdi da lahko še veliko poma-
gam v rodu. Pa še načelnik lahko na 
taboru prvi dobi hrano.
Kakšne spremembe boš uvedel kot 
novi načenik..če zmagaš seveda..?
Da bo naš rod prvi, ki bo šel v vesolje, 
pa da bo ekonomat končno zrihtan po 
parih letih, pa da bo Rok postal glavni 
Sekretar (torej bo na taboru zadolžen 
za pucanje sekretov). 

Ali imaš punco? Nimam. 
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Aja, a tabornice niso OK? Ja v našem 
rodu jih je bolj malo, mi je pa ena vse-
eno Nuša ful všeč, samo sem zaenkrat 
še poročen s Furketom. Mogoče se pa 
to spremeni na letošnjem taboru...

Opala...no želimo ti veliko sreče pri 
vsem ;)
Nagradno vprašanje: V intervjuju se 
skriva mala šala. Če pravilno ugotoviš 
kateri odgovor je neresničen te na ta-
boru čaka presenečenje. Svoj odgovor 
lahko oddaš v taborniški, v nabiralnik 
uredništva. 

"Jure je bil zlo 
zgleden clan, vedno na-

smejan in pr volji za pocet kar-
koli je ze blo naplanirano. ful ja rad 

pomagu pa ful ga je vse zanimal. da 
bi kej uspicu se sploh ne spomnim 

.. razn ce so bli mogoce kdaj kot 
cel vod udelezeni v ksni 

neumnosti..."
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Že komaj čakaš vroče poletne 
dni ... počitnice ... pakiranje 

nahrbtnika ... vožnje z avtobusom, z 
rutko okoli vratu ... vonj po šotorih ... 
tabor? Jaaa, tudi mi! 

Zato bo letošnji tabor res nekaj po-

sebnega. Ponovno se odpravljamo v 
Cerkno, taborni prostor, ki se je izka-
zal za najboljšega doslej. Širok travnik 
omogoča, da šotore postavimo kakor 
nam srce poželi. Brez hudega pionir-
skega objekta seveda ne gre. Orga-

nizator letošnjega tabora 
- Pičo še premleva težko 
odločitev ali bomo imeli 
veliko gugalnico, ali stražni 
stolp, ali kaj novega. Sigur-
no bo upošteval tudi vaše 
predloge.

Okolico travnika obdaja 
gozdiček kjer bo vsak vod 
lahko našel kotiček zase, 
prosti čas bo tako minil 
prehitro in na sladoled še 
pomislil ne bomo. Ohladili 
se bomo v reki Idrijci, ki je 
tik ob prostoru in je rav-
no pravšnje temperature za 
vroče poletne dni. Zabava 
na plaži nam tako ne uide.

Piše: Pamž

Tabor 2016 bo 
awsome
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Ko smo ravno pri programu ... bo za 
nas letos skrbela taborovodja Nuša. Z 
izkušnjami, ki jih je pridobila na lan-
skem taboru, lahko tudi letos priča-
kujemo noro dober program. Kaj nam 
je pripravila še ni razkrila, vendar se 
v rodovi upravi že širijo govorice. Kot 
učiteljica karateja za nas pripravlja 
delavnico samoobrambe in športne 
delavnice, vse od kanuball-a, do lo-
kostrelstva. V svoje vrste je že zbrala 
izkušene orientaciste in pionirce, ki ji 

bodo pomagali s pravimi taborniški-
mi delavnicami. Ali bo bivak dvo ali 
trodneven pa ostaja največja skrivnost, 
ki jo nikakor ne moremo spraviti iz nje.

Izmed vseh stvari pa nas na letoš-
njem taboru čaka še nekaj čisto po-
sebnega. Volitve za načelnika rodu 
RTT. Za mesto načelnika se bo boril 
vodnik Pučo. Če želiš izvedeti ali mu 
bo uspelo premagati aktualnega načel-
nika Pamža, se moraš nujno udeležiti 
letošnjega tabora!





foto: Lovro

pripravil: Tomza Ko na bivaku zadiši...


