
 

 

ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE IN AKCIJA 40 DNI BREZ ALKOHOLA 

Zveza tabornikov Slovenije je nacionalna skavtska organizacija, ki že več kot 60 let mladim ponuja preživljanje 

prostega časa na drugačen način. Vključujemo več kot 7000 mladih, ki se udeležujejo različnih taborniških 

aktivnosti. Nosilci aktivnosti so mladi prostovoljci, ki svoj prosti čas darujejo pripravi programa za mlajše. 

In kdo taborniki sploh smo? Ljudje nas poznajo kot tiste, ki nosimo rutko okoli vratu, pletemo vozle in 

postavljamo šotore. Taborimo ob rekah, kurimo ognje in si kaj odličnega skuhamo kar v kotličku. Ampak 

taborniki smo veliko več. Taborništvo je šola za življenje in način življenja. Skozi naš program mlade vzgajamo v 

odgovorne državljane, ki se zavedajo posledic svojih dejanj. Znajo prevzemati odgovornost in pobudo. So 

družbeno angažirani, znajo delovati v skupini in se ob še tako težavni nalogi znajo zabavati. So avtonomni, znajo 

se zavzemati za svoja stališča, a hkrati znajo sprejemati konstruktivne kritike drugih. In so solidarni. Odgovarjajo 

na družbene potrebe in skozi delovanje v svoji lokalni skupnosti vsak z majhnimi koraki spreminjajo svet na 

bolje. 

Tabornik živi zdravo 

Smo organizacija, kjer mladi ustvarjajo za mlade in z mladimi. Spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa, si 

postavljamo izzive in iščemo kreativne rešitve. Skrbimo pa tudi za zdravje mladih. Vključeni smo v projekt Za 

zdravje mladih, v okviru katerega skupaj z drugimi organizacijami želimo krepiti zavest o zdravem načinu 

življenja, mlade spodbujati, da razmišljajo o sebi in drugih. Eden izmed taborniških zakonov pravi, da tabornik 

živi zdravo. Stremimo torej k zdravemu načinu življenja, mlade ozaveščamo o nevarnostih in pasteh, v katere se 

lahko zapletejo. Predvsem pa krepimo njihovo odgovornost. Učimo jih prevzemati odgovornost do sebe, do 

svojih dejanj in njihovih posledic ter odgovornost do drugih. Želimo, da razumejo, kako lahko naša nespametna 

dejanja vplivajo na življenje ljudi okoli nas. 

Taborniki in akcija 40 dni brez alkohola 

In v duhu vsega tega je podpora akciji 40 dni brez alkohola čisto spontana. Želimo namreč, da se naši člani v 

tem času zavestno spomnijo, kakšne razsežnosti ima uživanje alkohola – ne le na posameznika, ki ga uživa, 

temveč na širše okolje. Naša organizacija mladim (in posredno tudi njihovim staršem) skozi svoj program ves 

čas ponuja možnosti za aktivno in polno življenje. Ker je narava naša učilnica in naš dom, mlade vabimo, da tam 

z nami preživijo svoj prosti čas ter svojo pozornost in energijo usmerijo v dejavnosti, ki jih izpolnjujejo ter 

prispevajo k zdravemu duhu in telesu. V družbi tabornikov ni nikomur dolgčas in priložnosti za nova doživetja se 

kažejo vsak dan. Naše aktivnosti so tako športne, preživetniške in adrenalinske kot tudi duhovne in ustvarjalne. 

V sklopu akcije bomo organizirali tudi foto/umetniški natečaj in povabili k sodelovanju vse naše člane. Tako 

bomo vse do konca poletja tudi preko ustvarjalnosti spodbujali ozaveščanje problematike alkohola v družbi. 

 


