
april 2019 

SPOMLADANSKI TABORNIŠKI VIKEND za MČ-je in GG-je 

Aprila se bomo vsi skupaj podali na taborniški vikend. MČ-ji se bodo spoznavali s 
taborniškimi spretnostmi, GG-ji pa se bodo posvetili orientaciji. Spodaj je nekaj več o obeh 
programih, na dnu pa najdete podatke o akciji. 

MČ vikend taborniških spretnosti 

Taborniki smo znani po tem, da poznamo naravo, se znamo v njej orientirati in preživeti. 

Ali bi znal tudi ti postaviti šotor in zakuriti ogenj? Na MČ vikendu taborniških spretnosti 

se bomo urili prav v teh stvareh. Seveda pa ne bomo pozabili na zabavo in sprostitev v 

objemu gozda. 

Vikend bomo namenili tudi temu, da se bomo pripravili na taborniško tekmovanje 

mnogoboj. Na tekmovanju se taborniki preizkusimo v taborniških veščinah. Področni 

mnogoboj bo 25. maja. Mnogoboj bo naša majska akcija, zato je udeležba zelo zaželena. 

Od 14. do 16. junija pa bo potekal državni mnogoboj. Tudi to je super izkušnja. Pogoj za 

udeležbo na področnem in državnem mnogoboju je, da se otroci udeležijo aprilskega 

vikenda. 

V prijavi označite, ali se bo vaš tabornik udeležil samo aprilskega vikenda, ali tudi 

področnega mnogoboja, ali pa se bo udeležil področnega in državnega mnogoboja. To 

nam bo pomagalo, da bomo lahko oblikovali skupine glede na udeležbo na tekmovanjih. 

Doma se pogovorite, ali boste res imeli čas, ker kasnejša odjava lahko pomeni, da se cela 

ekipa ne bo mogla udeležiti tekmovanja. 25. 5. in 14. – 16. 6 pa si označite na koledarju. 



Aprilska akcija za MČ-je in GG-je bo potekala od 12. do 14. 4. 

ZBOR: v petek, 12. 4., ob 17.00, pri Skavtskem okoljskem centru Kočevski Rog 
ZAKLJUČEK: v nedeljo, 14. 4., ob 12.00, pri Skavtskem okoljskem centru Kočevski 
Rog;       opis dostopa je na tej povezavi: 
http://soc.skavt.net/datoteke/opis_poti_SKAVTSKI_OKOLJSKI_CENTER.pdf 
CENA: 20€ 

POTREBŠČINE:

• rutka
• vremenu primerna oblačila (tudi topla in

nepremočljiva)
• spalna vreča
• rjuha
• dvojni čevlji (eni čim bolj vodoodporni)
• copati
• manjši nahrbtnik
• čutara, ki naj bo napolnjena z vodo
• čelka ali žepna svetilka
• dežnik ali pelerina
• stvari za osebno higieno

• pisalo, barvice
• taborniški zvezek
• zdravstvena kartica
po želji:
• sprej za klope
• lahko manjše igre (karte, enka…)

GG-ji pa še: 
• geotrikotnik, šestilo, mapa ali druga trda

podlaga
• samonapihljiva blazina ali armafleks
• žepni nož

 Otroci naj imajo stvari podpisane. Pri pakiranju naj bodo z vami, da bodo vedeli, kje imajo 
kaj. 

Če ima vaš otrok kakršne zdravstvene posebnosti, nas o tem prosim obvestite. 

Prijave na akcijo so možne do četrtka, 4. 4. 2019. 
Prijave za MČ-je: https://forms.gle/nR1QJj22fZEAjhh7A 

AKCIJE V PRIHODNOSTI 

18. 5. - pionirstvo za GG-je

25. 5. - področni mnogoboj

14. - 16. 6. - državni mnogoboj

6. - 13. 7. - poletni tabor


