


v sodelovanju z



NAJ GORIŠKA PRAZNUJE Z NAMI, 
VESELI BOMO!

20. april - 4. maj 
KAJ RAZSTAVA 60 LET TABORNIKOV 

NA GORIŠKEM
KJE BEVKOV TRG, v izložbah trgovin in lokalov

25. april, od 11. ure dalje 
KAJ PREDSTAVILI VAM BOMO PRENOVLJENO 

TABORNIŠKO HIŠO V ČEPOVANU  
KJE ČEPOVAN
KAJ ŠE KOSILO 
FINO BI BILO se prijaviti, da bomo vedeli, koliko lačnih ust bo 
potrebno nahraniti (prijave na rsm@rutka.net).

28. april, ob 20. uri 
KAJ DOBRODOŠEL, ZBORNIK!  
KJE V GALLUSU, poleg Kulturnega doma
Večer taborniških zgodb, pesmi in čveka. In obujanja 
spominov. Povedali bomo, zakaj smo (bili?) taborniki 
(vsaj goriški) že 60 let Wn zs škware.

PRIDI ZRAVEN, LEPO BO.

od 10. do 20. ure: NAŠA KUHNA
Po svojih ekskluzivnih receptih bomo kuhali golaž in pekli 
palačinke, mešali sok ter jedačo in pijačo delili med vas, 
lačna usta. Ja, in seveda vse častimo!

od 16. do 19. ure: FOTOORIENTACIJA
TABORNIKI IZZIVAMO NOVO GORICO:
Vabimo vas, da se poskusite in preizkusite v poznavanju našega 
mesta, da razkrinkate naše ilegalce (ki se bodo skrivali od 
Panovca do Solkana) in se potegujete za privlačne taborniške 
nagrade. 
Ekipe do pet, proge je za 2 uri (od oka), primerna tudi za malo 
nahodne, brez kompasa in zemljevida. Vreme smo zrihtali, 
manjka samo še tvoja ekipa.
Za vsako prijavljeno ekipo bomo v naš skrivni fond soški 
mejaši prispevali 10 eurov,  da bomo na letošnje taborjenje 
povabili nekaj otrok iz socialno ogroženih družin.
VEČ NAS BO, BOLJ BO LUŠTNO! 
Prijave na rsm@rutka.net ali 30. aprila od 10. ure dalje v 
Borovem gozdičku

od 20.30 do 21. ure: URADNE POL URE
Nagovor župana, podelitev priznanj ZTS, podelitev rutk 
novim tabornikom ter razglasitev zmagovalca 
fotoorientacije.

ob 21. uri: PRIŽIG KRESA
V čast vsem delavcem sveta, kot se za 30. april spodobi. 
Sledi druženje ob tabornem ognju do neznane ure.

30. april 
KAJ TABORNIŠKI DAN  ali TABORNIKI 

ZAVZAMEMO SVOJE MESTO 
KJE V BOROVEM GOZDIČKU

od 10. do 16. ure: MINI TABOR - delavnice za otroke
Peli bomo, postavljali šotore, streljali z lokom, pletli 
zapestnice, morda kurili ognje. Ali pa samo stali zraven in 
firbce pasli. Aktivnosti bo na pretek, vsak pa po želji.
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