
 

 

S FEŠTIVALOM TABORNIKI OBELEŽUJEMO SVETOVNI DAN ZEMLJE IN DAN 
TABORNIKOV 

 
 
Do 21. Taborniškega feštivala, ki bo v soboto 22. aprila med 10. in 14. uro v parku Tivoli, nas loči le še nekaj 
dni. Pripravili smo več kot 40 aktivnih, poučnih, zanimivih, atraktivnih in zabavnih delavnic za otroke in 
mlade, ki jih bomo večinoma izvajali taborniki. Prireditev je odprta za javnost, brezplačna in za ljudi vseh 
starosti. 
 
Napovemo lahko nekaj najbolj zanimivih delavnic, ki jih pripravljamo taborniki:  
 

– Orjaški spust – adrenalinska delavnica, pri kateri se bodo obiskovalci najprej po vrvni lestvi povzpeli 
na drevo, se na višini sprehodili med dvema drevesoma, zaključili pa z orjaškim spustom po 
jeklenici, 

– Osvajalec  Slovenije – strateška igra osvajanja ozemlja Slovenije, pri kateri je potrebna kombinacija 
znanja, strategije in iznajdljivosti, 

– Več glav, več težav – naloge, pri katerih bodo skupine mladih tabornikov gradile in utrjevale 
skupinski duh 

– mnoge druge, kot so kanujanje, lokostrelstvo, Pokemon GA, vodni boji, namizni nogomet, bowling. 
 

Poleg taborniških delavnic se nam bodo predstavila tudi druge organizacije, s katerimi sodelujemo. Društvo 
Za življenje bo mladim predstavljalo osnovne postopke prve pomoči, gasilska brigada bo predstavila delo 
gasilcev, društvo Dinaricum bo s projektom sobivanje z medvedi ozaveščalo o njihovem življenju  ter z 
otroki vlivalo medvedove stopinje. 
 
Aktivnosti na Feštivalu so namenjene predvsem kakovostnemu preživljanju prostega časa v pomladno 
prebujajoči se naravi, seveda na taborniški način, kar vključuje mnoge taborniške aktivnosti, skrb za naravo, 
druženje, telesno aktivnost in sodelovanje z organizacijami, ki s taborniki ves čas dobro sodelujejo. Ves 
dogodek je pripravljen izključno s prostovoljskim delom in predstavlja taborniški način dela, torej delo 
mladih z mladimi in za mlade. Prireditev bo izvedena v vsakem vremenu. 
 
Taborniški feštival je največja taborniška prireditev  v Ljubljani, ki jo vsako leto organizira Mestna zveza 
tabornikov Ljubljana, območna organizacija Zveze tabornikov Slovenije, ki v Ljubljani združuje več kot 1800 
tabornikov. Pred enim letom smo ljubljanski taborniki praznovali 20-letnico obstoja, ki smo jo proslavili s 
koncertom skupine Mi2 in Vlada Kreslina v Križankah ter z Urbanim izzivom. Dež in nizke temperature niso 
ustavile 50 tekmovalnih ekip, ki so se podale na zabavno miselno in telesno preizkušnjo s 30 točkami.  
 
Napovedujemo še: 
 
ZLET! V Velenju. Med 1. in 10. avgustom bo obrobje velenjskega jezera postalo dom 800 tabornikom, 
starejšim od 12 let, ki bodo na vseslovenskem taboru spreminjali svet na bolje, se družili, zabavali in širili 
svoja obzorja. Pričakuje se tudi pestro mednarodno udeležbo, kar bo dogodku dodalo še medkulturno 
povezovanje in spoznavanje sveta onkraj naših meja. 
 
Za vse dodatne informacije ali potrditev obiska sem vam na voljo Manca Smolej na 
manca.smolej@gmail.com ali na  031 410 378. 
  
Taborniki ustvarjamo boljši svet! 
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