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KRDELO ČRNIH TAČK 2016 

20. julij – 27. julij 2016 

 

Načelniško poročilo: 

Letos smo si vodstvo VV izbrali za temo tabora zgodbo Petra Pana in izgubljenih otrok. Pripravo smo 

začeli pozno, saj smo na silo iskali taborni prostor (če tudi smo imeli enega, kjer smo že bili za 

rezervo) in pisali program. Posrečilo se nam je in smo spet obiskali taborni prostor pri Zagonu ne 

daleč od Postojne. Taborni prostor je zelo velik, morda malce prevelik, a raje več kot manj :) Lastnik 

Marjan je zelo prijazen in se je dalo vse urediti komot pred našim prihodom. Zagotovil nam je, da 

nam pripelje in odpelje nahrbtnike od glavne ceste do prostora, pokosil nam je travnik in se je zmenil 

s spodnjim sosedom za dostop do reke. Za pitno vodo smo se domenili z gasilci (forfe' 30€ na 

prevoz), ki so nam jo pripeljali sproti v 1000 lt rezervoar, ki so nam ga posodili skupaj s pipami. 

Avtobus smo najeli na podjetju Avrigo Tours, ki nam je naredilo najboljšo ponudbo. Kombi za prevoz 

opreme nam je tudi letos posodil Fabio Pahor. Poleg logistike, smo program pripravili najprej po 

dnevih in za tem smo sestavili podrobni program dejavnosti. Zaradi pozne priprave je bil v nekaterih 

točkah pomanjkljiv, a smo ga res pridno dopolnili sproti na večernih sestankih na taborih, ki so bili 

zelo konstruktivni. Seveda povdarjamo, da je treba začeti s pripravo znatno prej, ker drugače te 

nepredvidenja lahko močno oškodujejo, kar se pa ni zgodilo. Vodstvo je bilo sestavljeno iz voditelja 

Matie Premolina, načelnik tabora, pripravnice Mojce Briščik, podnačelnica, RP na služenju, ki so imeli 

vsak svojo odgovornost na taboru ter nekaj pomočnic.  

 Priprava na predhodnico in predhodnica sta bili zelo uspešni, saj smo naredili vse kar smo si 

zastavili in tudi nekaj več. Dva dni prej smo se zjutraj prirpavljali na Padričah v  skladišču, ob uri kosila 

smo opremo dali v kombi in se odpravili na pot. Popoldne in dan kasneje smo namenili zgradbam, 

namestitvi pitne vode in pregledu prvih dni programa. Poleg lokacije šotorov, ki smo jo pred 

postavitijo spremenili, je steklo vse kot po olju in smo lahko štartali prvi dan tabora mirne duše. Dan 

prej se nam je tudi javila ena mama in nam rekla, da se bo na koncu hčerka udeležila tabora, kar nas 

je razveselilo. Pri začetku teme je treba upoštevat, da VV tečejo počasneje od RP; bi bilo boljše, ko bi 

indijanci bežali od piratov dovolj počasi, da vsi VV razumejo kaj se dogaja, drugače tvegamo, da jih 

druga polovica kolone ne sliši. Pri postavljanju dodatnih zgradb z volčiči je treba bit pozorni, da so res 

vsi VV vključeni, tudi tisti, ki so male polente. Voditelji lahko malo obrnemo dejavnost tako, da 

postane vsem zanimiva. Hitro smo opazili, da je treba dnevni red malenkost spremeniti: med 

začetkom zajtrka in glavnim zborom je več kot ena ura in se vse zavleče, ker zgleda, da je časa na 

pretek. Pravilo naj bo, da konča zajrtk ob 8.00 in takrat si vsi pospravijo šotor in vodstvo pripravi vse 

kar rabi za glavni zbor. Zvečer je treba bit točni, da gredo res VV spat ob 22.00 in pevske vaje naj 

trajajo največ pol ure razen izjem, če tudi so bile cel tabor zelo uspešne. Drugi dan so igre bile zelo 

všeč VV, sodelovali so z velikim navdušenjem. Med tem sta Peter in John preverila pot za izlet in kraj 

za vodne igre, ki zaradi žleda niso več sovpadale z zemljevidi. V tej luči je nujno pot pregledati prej, 

kljub temu da na specialki zgleda sigurna. Izlet je bil na mero volčiča, napotili smo se do 

Predjamskega grada, kjer smo si ogledali jamo in našli senco Petra Pana. Nekateri VV so v jami 

premagali strah nad višino in temo, za kar so bili zelo ponosni. Na dan delavnic smo mnenja, da so 

bile vse zelo dobro pripravljene in VV so se zabavali in se marsikaj navčili. Posebej smo veseli 

delavnice narodne zavesti. Paziti je treba, da ni isti voditelj cel dan  na isti, ker mu postane verjetno 

naporno. Posebno pozornost je treba imeti do tem, ki se jih obravnava, ker lahko niso primerne za 



VV (Tone). Med športnim dnevom so bili VV spet zelo navdušeni, je treba pa upoštevat, da v primeru 

sonca so ure okrog poldne morda pretople za travnik z malo sence. Sprostitev v reki je vsakotolko 

nujna, a se moramo vseeno držati urnikov. Za veliko igro, kjer so bili nujni zunanji pomočniki se nam 

je na žalost ponesrečilo, saj obljubljena pomoč s strani lokalnih skavtov je bila občutno  nižja (1 na 4 

in 3 na 8). V teh primerih je treba imeti plan B. Kljub vsem težavam smo vse rešili na najboljši način. 

Nočna igra je uspela kljub last minute pripravi; tudi v tem primeru povdarjamo, da je treba vse 

pripraviti vsaj dva tedna pred začetkom tabora. Improvizacija nam je lepo uspela in ni negativna, če 

predstavlja dodatek programu, ki je že lepo dodelan. Zadnji dan smo med pospravljanjem našli 

presenečenje: nekateri VV so kakali za drevesi ob šotorih. 

 Vzdušje v vodstvu je bilo zelo dobro skozi cel tabor in ni bilo težav s speljavo programa. Klan 

mora morda razumeti malo boljše, kdaj je trenutek clownov in kdaj resnosti, a so vredni pohvale s 

strani starejšega vodstva tabora. Speljali so vse zadane naloge, sodelovali so pri vseh dejavnostih in 

so potrdili, da so dobri pomočniki. Do težave je prišlo, ko smo skupaj z vodstvom IV določili, da jim 

pustimo zgradbe pokonci. Zaradi nesporazuma smo tvegali, da bi bil eno noč tabor prazen, kar smo 

pa rešili vodstvo, ki smo ostali na taboru. Prav je, da če sta tabora blizu se ne podira, a se je treba 

veliko prej vse dogovoriti. Iz napak se naučimo. Najboljše bi bilo, ko bi pri šli IV, nato pa VV, z 

maksimum par dnevi umes, če uspemo uskladiti prej. Dneva obiskov nismo imeli, a je morda dobro, 

da se ga ima tudi v primeru krajšega tabora (min 7 dni). Pozorni moramo biti v primeru alerij in 

podobno, ker se lahko VV počutijo slabo in tega je vse več. Točnost je važen element na taboru in 

upliva tudi na vzdušje. Večinoma smo se držali zastavljenih urnikov, razen zvečer, ko smo nekajkrat 

zakasnili s tabornim ognjem. VV so imeli jasna pravila in so se jih tudi držali, kar je uplivalo na dober 
potek tabora. Dobro bi bilo, ko bi imel en voditelj funcijo animatorja in bi skrbel v glavnem za temo.  

 Ob koncu bi se kot načelnik zahvalil vsem, ki so pripomogli k tako dobri speljavi tabora, ki se 

je končal prav v dobrem vzdušju in z utrditvijo že obstoječih in gradnjo novih odnosov.  

 

        Neskončno govoreči jelen 

 

Trst, 07.09.2016 
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20. julij – 27. julij 2016 

 

BROŠURA 

 

O PROSTORU:        LASTNIK: Marijan Halik 00386 41465697 

                                   KRAJ: ob mlinu na Nanoščici ob Zagonu pri Postojni 

občina Postojna – Klemen 00386 31263634 

                                   VODA: gasilci nam zagotovijo pitno vodo v cisterni 00386051654274; 

Nanoščica 50 mt oddaljena 

                                   PARCELA: 1.5 ha, položna, 500mt od gl. ceste, do tja makadam 

                                                           zraven še nagubana parcela za igre 

                                   Klic v sili - 112 

                        Zdravstveni dom F.Ambrožiča, Prečna ulica, 2 – centrala: 05 700 04 00 

dixi stranišča - 02/ 23 02 800 
 

 

 VODSTVO 

Načelnik: Matia Premolin 

Podnačelnica: Mojca Briščik 

Duhovni asistent: g. Tone Bedenčič 

Gospodar: Neža Petaros 

Kuhinja: Jasna Košuta, Elizabeta Jazbec (23/7 

– 25/7), Sara Semec 25/7- 27/7 

Blagajnik: Andraž De Luisa 

Prva pomoč: Jasna Košuta 

Tajnik, čistoča: Mojca Petaros 

 

 

Duhovnost: Mojca Briščik 

Odgovoren za taborni ogenj (zgradba) in 

zastavo: Andraž De Luisa 

Odgovorna za taborni ogenj (program): Neža 

Petaros 

Ostalo vodstvo in pomočniki: Nicole 

Parmesan (fotograf), Tanja Valič, Noel 

Piščanc, Daniele Riccobon, Valentina Sosič, 

Danijel Fabi Pahor, Petra Pahor, Ivana Pahor 

Duhovnik: Anton Bedenčič 

Prevoz opreme: kombi nudita Fabio in Vlasta  

Pahor 

  

IMENA VODITELJEV 

Matia: Peter Pan 

Mojca B.: Wendy 

Jasna: Panda Wačuari 

Andraž: John 

Mojca P.: Mary 

Neža: Rose 

Nicole: Tigrasta lilija 

Tanja: Tiha voda 

Daniele: Kompetitivni jelen 

Petra: Higijenski galeb 

Danijel: Razgledani kondor 

Ivana: Veliki šaman 

Valentina: Odločna panda 

Noel: Prizadevna panda 

KUHARICE: Beti: Vestna lisica 

Tjaša: Navihano-brundajoča srna 

Sara:  Glasna lisica

  
 



IME PRIIMEK DATUM 
ROJSTVA 

TELEFONSKA ŠTEVILKA POZOR 

Marco D'Errico 01/06/05  oči alergija 
Gregor Sosič 11/07/05    
Alex Sandri 07/08/05  asma prah, 

cvetni prah 
Martin Ozbič 03/11/05  ne mleka, 

zobni aparat 

Tadej Gruden 07/11/05    
Ilias Babič 18/12/05    
Matej Tavčar 23/10/06    
Lara Korošic 15/11/06    

Goran Košuta 10/08/07  asma mačke, 
pršice, muffa 

Petra Sosič 27/08/07    
Anja Sosič 27/08/07  ne mleka 
Jernej Ozbič 1/9/07  ne mleko, 

slabo plava 
Mattia D'Errico 2/4/08  plava slabo, 

pazi GLAVA 
Nathan Peric 16/10/08  gliste, voda iz 

plastenke 

Lejla Cunja 4/1/05    
Gaja Rismondo 02/03/05    
Ksenija Štekar 11/09/05    
Noemi De Vincenzi 01/01/06  z.aparat 
Gabriel Smeraldi 14/03/06    

Anna Sincovich 29/06/06    
Gabriel Kubošek 7/10/06    
Malina Dolhar 08/03/07    
Ajda Korošic 18/04/07    

Anja De Luisa 8/5/07  celiakija 
Patrik Smeraldi 29/12/07  občutljiv na 

pike os, čebel 
Annet De Vincenzi 20/1/08  z.aparat 

Alexia 
 

Paoletti    

ŠOTORI (DREVESA):        

1. lipa Marco, Goran, Mattia, Gregor, Nathan 

2. ruj Tadej, Alex, Jernej, Matej 

3. hrast Petra, AnjaS, Lara, Malina, Ajda, Alexia 

4. črni gaber Lejla, Ksenija, Noemi, Anna, AnjaDL, Annet, Gaja 

5. javor GabrielS, GabrielK, Patrik, Martin, Ilias 

6. moško vodstvo 

7. žensko vodstvo 

8. kuharice in Wendy 



VODSTVO 
 

    

Matia Premolin 17/07/90    
Mojca Briščik 13/04/1992  alergija 

penicilin; 
antibiotiki 

Jasna  Košuta 31/07/85    
Neža Petaros 22/02/98  Alergija: soja, 

arašidi  
Mojca Petaros 11/12/98    

Andraž De Luisa 03/08/97    
Daniele  Riccobon 14/08/97    
Nicole  Parmezan      
Noel Piščanc 03/07/99    

     
 

 

DEŽURSTVA izberejo si ime divje živali  

1)      Martin, Ilias, Petra, GabrielS, Malina, Goran MERJASCI 

2)      Marco, Alex, Lara, Noemi, Partik, Anna RISI 

3)      Gregor, Matej, Gaja, Goran, Annet, Nathan JELENI 

4)      Gabriel K, Jernej, Ajda, Ksenija, Anja S TIGRI 

5)      Tadej, Mattia, Lejla, Malina, Alexia, Anja DL LISICE 

 
 

  Čistoča TOP DUH DNEVNIK TOZ 

21.7 Risi 1 Tigri / Lisice 1 Jeleni 3 Mrjasci / 

22.7 Mrjasci 2 Risi 3 Tigri 2 Lisice 1 Jeleni 3 
23.7 Jeleni 1 Mrjasci 3 Risi 2+1 Tigri 3 Lisice 2 

24.7 Lisice 3 Jeleni 3 Mrjasci 2 Risi 3+1 Tigri 2 
25.7 Tigri 2 Lisice 2 Jeleni 2+1 Mrjasci 2 Risi 2 

26.7 Risi 1 Tigri 4 Lisice 2 Jeleni 2 Mrjasci 4 

 

 točkovanje (glej prilogo!) 

 Dežurstva: 0 – 3         Urejenost drevesa: 0 – 3             Obnašanje in nega: 0 – 3        Dodatne točke: 1 

  

DNEVNI RED 

6:45 dežurni v kuhinjo 

7:00 zbujanje in telovadba 

7:30 zajtrk 

8:30 glavni zbor 

9.00-12.00 program, vmes malica 

12.30 kosilo 

14:30 pevske vaje 

15:00   program 

17:30 osvežitev v reki (ko predvideno) 

18:00   dežurstva 

19.00 večerja 

20:30   taborni ogenj 

21:30   konec t.o. 

22:00   nočna tišina 



 
 

 

PROGRAM 

19.7. tor predhodnica 

20.7.sre prihod na tabor 

21.7. čet  zgradbe 

22.7. izlet Predjamski grad 

23.7. sob delavnice 

24.7. ned maša, športni dan 

25.7. pon  velika igra 

26.7. tor velika igra 

27.7. sre zaključek 

  

18. 7. PRIPRAVA NA PADRIČAH in PREDHODNICA  

Prihod ob 16.00 neža, mojcaB, tanja, andraž, matia, simone, luca; jan, nada 

Delo: 2 šotora, pagoda, kuhinja, pipe in voda 

 

19.7. (torek): PREDHODNICA 

na taboru ostanejo prespat indijanci: jasna, tanja, noel, petra, danijel, valentina 

delo: jambor, šotori, police v kuhinji, vhod, stranišče, smetnjaki, luknja za pomije 

potem špeža, sestanek, reka in odhod domov (nekaterih) 

  

1.dan - 20.7. (sreda): PRIHOD in ZAČETEK PROGRAMA 

Pred zborom Neža zbira zdravila, Andraž dokumente. 

 Skličemo zbor (Mojca), med zborom pride Tigrasta lilija (Nicole), ki išče čarobni prah, ker bi se rada 

vrnila v deželo Nije; prah imamo mi v mošnjičkih (prenočevanje junija). Nato pride avtobus z Matio 

že oblečenega v PP (peter pana). Se pridruži zboru in »povabi« vv na tabor, češ kako je lepo ž iveti kot 
otrok in ne odrasti nikoli. Pred vstopom na avtobus vsakega posipamo z magičnim prahom.  

V Zagonu nas čakata kmet Marjan in Martin, damo velike nahrbtnike v voz, gremo peš do tabora, 

zagledamo Indijance ki tečejo proč. Se nam predstavijo in rečejo da tečejo proč od gusarjev, zbežimo 

tudi mi od gusarjev in pridemo pred tabor- ki ga ni, kjer smo na varnem ker ga gusarji ne morejo 

videti. Vendar Indijanci nam ne preveč zaupajo in ne vedo ali bi nas sprejeli v njihovo sredo. Se 

odločijo da nam dajo prenočišča in en dan opazujejo kako se bomo obnašali, če bomo »pridni« nas 

naslednji dan sprejmejo. Panda Wačuari pove pravilnik. 

Namestitev po šotorih (Mojca):  spali bomo na drevesih, vsakemu dajo listek z imenom in imenom 
drevesa. pred šotori pa bodo plodovi drevesa, ki ga morajo spoznat. 

Ko so se vv namestili izberejo poglavarja drevesa in si izmislijo klic. 

  

  



PRAVILNIK 

1)   Ta drevesa so uročena, pirati jih ne vidijo, komaj greste sami izven vas lahko ugrabijo, zato ne 
zapuščajte sami tabora.  

2)   Narava je naš dom, zato jo spoštujemo in čistimo. Ne lomimo vej, trgamo trave, puščamo 

smeti. 

3)   Ne hodite sami v reko. V reki se umivamo samo z bio mili. V reki je kokodril, ki pa ga slišimo 
ker je pogoltnil gusarjevo roko z uro ki še vedno tiktaka.  

4)   V drevesih ne sme biti hrane. Oddajte odvečno hrano v kuhinjo. Drevesa morajo biti vedno 
čista, sicer bodo strohnela. 

5)   Indijanci si vedno pomagamo in opravimo vsak dan svoje dolžnosti. Tako boste tudi vi 

(čistoča, duhovnost, kuhinja, taborni ogenj –zgradba in program in dnevnik).  Vsak bo tako na 
svoj način pripomogel k skupnemu dobremu nas vseh.  

6)   Indijanci ljubimo mir. Če je kdo v težavah si pomagamo, nikogar ne zapuščamo samega v 

stiski. Se ne kregamo ali žalimo. Starejši naj pomagajo mlajšim pri vseh opravilih, igrah in drugih 
stvareh. 

7)   Hrano ki jo imamo jo delimo z vami, zato je treba vse pojest in če ste zbirčni nas užalite.  

8)   Pred vsakim obrokom si umijemo roke. Po vsakem obroku pa zobe in gavete.  

9)   Voda je za nas kot zlato za gusarje, zato z njo varčujemo. Pipe pridno zapiramo. Gavete 

umivamo samo v posebnih posodah, ne s tekočo vodo.  

10) Smeti ločujemo. Na vsakem žaklju piše kam naj kaj odvržemo. Držimo se tega!  

11) Od 22.30 do 7.00 vlada na taboru, ki ga ni absolutna tišina. Ponoč i ni uroka nad taborom in 
če bomo glasni nas pirati lahko odkrijejo.  

12) Živimo skromno, in v stiku z naravo. prepovedane so elektronske naprave, žvečilne gume in 
ostale odvečne stvari. 

  

Indijanci nas razvrstijo v delovne skupine. Vsaka skupina ima za totem eno žival in je po njem 

imenovana.  

ZGRADBE 

Ker nas je zdaj na taboru več, potrebujemo več zgradb, pri delu nas bodo indijanci opazovali in 
tuhtali ali nas sprejmejo. 

 sušilniki  - Neža, Mojca 

oglasna in vhodna deska – Valentina, 
Tanja 

smetnjaki – Noel, Petra 

okrasit jambor (ladja) – Matia, Andraž, 
Danijel 

stopnice za reko - Daniele 

 

med delom pavza za kosilo (iz torbe) 



Ob tabornem ognju Wačuari čestita za opravljeno delo, vendar ni še dovolj, da bi nas indijanci 
sprejeli. 

  

2.dan - 21.7. (četrtek):  

IGRE: roverček (Daniele, Elia) 

Katodola (Noel, Valentina) 

Igre z zvezanimi očmi (Mojca, Neža) 

Skalpiranje (Danijel, Petra) 

kosilo  

pevske vaje 

Indijanci, Rose in Mary grejo na lov 

Indijanci nam pokažejo reko, igre: 1. Dve ali več skupin z branilci in lovilci; voditelj meče žogice v 

vodo, lovilci jih pobirajo in nesejo (ali vržejo) branilcu (če jo vržejo, jo lahko nasprotnik ukrade). 

Zmaga ekipa, ki pobere več žogic (lahko je npr. 30  žogic in vsaka velja 1, v drugem delu pa 8 žogic in 
vsaka velja 2). Druga varianta: vsaka skupina ima žogice različne barve, igrajo na čas.  

2. ekipa ima kozarec in posodo z vodo; vodo mora zliti v plastenko, ki stoji na določeni razdalji, tako, 
d nese poln kozarec v ustih. Zmaga, kdor prvi napolne plastenko. 

3. 2 skupini v vrsti ena nasproti druge; prvi v vrsti ima plastenko vode in mora oblit prvega v vrsti 

nasprotnikov: če ga zmoči od popka dol 1 točka, od popka gor 0 točk. Nato je na vrsti nasprotna 
ekipa; tisti, ki je že močil, gre zadnji v vrsto itd. 

zvečer se vrneta samo Rose in Mary, ker sta prešibki za lov. Zvečer menjava rut tistim, ki še nimajo 
sive, nato se prikaže Trilli v pagodi, govori samo s PP 

 

3.dan - 22.7. (petek): IZLET (Andraž) 

PP se zave da nima več sence, so mu jo ukradli pirati. Pustili so mapo kraja kamor so jo skrili, da bi ga 

pritegnili izven tabora in bi ga ulovili.  

Izlet v Predjamski grad  - gremo v jamo pod gradom (voden ogled), tam najdemo koščke sence 

Pri tabornem ognju jih Veliki poglavar (Jasna) vrže v kotel, naredi čarovnijo in potegne iz nje celo 
senco. 

 

4.dan - 23.7. (sobota): . DELAVNICE  

1. Majice, obeski za ruto (Noel, MojcaP) 

2. Himna tabora, bansi (Neža, Danijel) 

3. origami (Tanja) 

4. balončki (Nicole) 

5. duhovnost – prošnje in zahvale s Tonetom 



6. narodna zavest, kviz o Sloveniji (Andraž)  

Se gremo umit v reko 
Tab.ogenj: Trilli rdeča 

 

5.dan - 24.7. (nedelja): MAŠA in ŠPORTNI DAN (Neža) 

hitro po maši začnemo s športnim dnevom: 

igre:  

1. igra s stiropori: vsaka skupina ima 2 stiropora: na enem stoji, drugega ima pred sabo. Morajo 

čimprej prit čez določeno črto s tem da lahko stopajo samo po stiroporu: en stiropor je pod 

njimi, drugega si podajajo nad glavo, ga postavijo pred sabo in stopijo nanj.  

2. lov na 5 predmetov (Mojca2x): vsaka skupina stoji v koloni, vsi razen zadnjega gledajo naprej. 

Voditelj dvigne enega od predmetov, zadnji v koloni mora preko znamenj (stisk leve/desne roke 

ipd.) sporočit ostalim, za kateri predmet gre. Ko pride sporočilo do prvega v koloni, ta teče iskat 

predmet. 

3. vrži kometo v vrč (Matia): skupine v koloni, eden stoji 5 m proč z vrčem; prvi v vrsti ima kometo 

in jo skuša vreči v vrč: ko zadene, lovilec spusti vrč na tla, tisti ki je zadel prime kometo in jo da 

lovilcu v roko, on pa prime vrč. Lovilec da kometo prvemu v vrsti itd. 

4. slepi volčič (Andraž, Danijel): mora naredit določen poligon z zavezanimi očmi, s tem da ga vodijo 

drugi samo z glasom. Na poligonu so vse skupine naenkrat. Po poti lahko pobirajo žogice, ki jim 

prinesejo vsaka 1 točko; če se dotaknejo ovire, izgubijo vse žogice. 

 

po igrah kopanje, sledi maša 

Popoldne gusarji ugrabijo Jasno  

 Tab.ogenj: Trilli je ni 

 

6. dan 25.7. (ponedeljek): VELIKA IGRA 

Jasna nam pusti napotke (ogrlica iz pašte). Sledimo pašti in srečamo gusarje. Namesto da bi jih 

napadli, jim skrivaj sledimo, da nas pripeljejo do skrivališča, kjer je Wačuari (že v glavnem zboru 

povemo VV, naj ne tečejo na gusarje). Pridemo do jame, gusarji izginejo, najdemo šifrirano pismo 

Wačuari in polno vilinskega prahu. 

A: Trilli je iz nevoščljivosti pomagala gusarjem ugrabiti Jasno 

PP: najprej moramo storiti da pride Trilli spet na našo stran, brez njene pomoči ne bomo mogli rešit 
Jasne 

B: Trilli mora razumet da smo lahko vsi skupaj prijatelji 

Indijanec: danes nas pride obiskat Veliki šaman (Ivana), ki gotovo pozna kakšno čarovnijo   

Gremo spet na taborni prostor, kosilo, popoldne se igramo SKRITEGA PRIJATELJA: Ivana pove, da 

pozna čarovnijo, za katero pa mora vsak prispevati. vsak naredi in napiše dobra dela ki jih je storil na 

listke, listke nabiramo čez dan in jih dajamo v kotelj. Medtem se pripravljamo na obred čarovnije (se 
gremo umit)  



na tabornem ognju damo v kotel naša dobra dejanja, šaman naredi čarovnijo in jih zažgemo; v 
pagodi se prikaže Trilli, PP govori z njo 

NOČNA IGRA: Trilli da PPju pismo, a preden ga preberemo jih moramo preizkusiti – igra napad na 

svečo, VV morajo loviti svetleče kozarčke, ki jih branijo voditelji. Če se jih voditelj dotakne, obstanejo 

z razkoračenimi nogami, dokler ne gre kdo spodaj in jih reši. VV dobijo točko tako, da pridejo do 
kozarčka in ga visoko dvignejo; po dolocenem št točk ustavimo igro in odpremo pismo  

NOČNI POHOD ZA ZADNJI LETNIK: v Trillinem sporočilu je mapa, vendar ji mora slediti samo 9 

najpogumnejših VV (zadnji letniki). Mapa in svetleče lučke nas pripeljejo do čarobnega napoja, ki 
nam bo pomagal rešit Wačuari. Se vrnemo v tabor, gremo spat. 

  

7.dan 26.7. (torek): velika igra 

V glav. zboru  spijemo čarobni napoj, nato gremo v jamo iskat Wačuari (Trilli je zvabila proč pirate). 

Na poti nazaj srečamo pirate z zakladom, nas izzovejo na zadnji boj – DIVJE SKALPIRANJE. Zmagamo 

bitko, damo pirate v zapor, ki ga stražijo nekateri voditelji; pirati nam v veselju zaradi zmage zbežijo, 

vendar nam pustijo zaklad (darilca, bomboni). Se vrnemo v tabor: smo spoznali, da nismo dovolj 

močni, da bi premagali pirate, zato se bomo vrnili v naš svet in se celo leto urili, saj v deželi Nije ne 
rastemo, se ne spreminjamo in se zato ne moremo popravit. 

Večerja ob ognju, twist in hrenovke, začnemo prej (pripravimo špičke ipd.) 

Nagrajevanje naj VV: 

 NAJ VOLČIČ:  

1. Gregor 

2. Partik 
3. Nathan 

NAJ VOLKULJICA:  

1. Anja DL 

2. Annet 

3. Malina 

    

27.7. (sreda) ODHOD in KONEC PROGRAMA  

Po gl. zboru pospravimo šotore, nato nagrajevanje najboljših dreves in skupin, po kosilu delavnica: V 
čem se lahko izboljšamo, zaključek skritega prijatelja, zadnji zbor, odhod domov   

 

 

 

  

 

 



P.S.: Za dež: body painting, okraski za ruto iz vrvi, kviz/križanke, delavnice VV po šotorih  

PRILOGE za v arhiv: 

 Točkovanja dežurstev 

 Točkovanja dreves 

 Menu 

 Šifrirano sporočilo Pande Wačuari 

 Mapa piratov (za iskanje sence) 

 Mapa Trilli (za iskanje napoja) 

 Nekatere strani dnevnika VV 

 Himna tabora + bansi 

 

 

 

  

 

  

  

  



Preberemo vabilo škofa na skavtski jubilej  

Dragi bratje skavti in sestre skavtinje iz Trsta! 

  

Ob letošnjem izrednem letu usmiljenja, ki ga je proglasil papež Frančišek,  

vas vabim, da v soboto, 24. septembra, preživimo popoldan ob igri, pustolovščini in skupni poti in da 

gremo skupaj skozi sveta vrata usmiljenja v stolnici sv. Justa, ki združuje v veri našo škofijsko in 

mestno skupnost. 

Kot pastir celotne skupnosti vas zato vabim, da skupaj igramo Jubilejno leto Skavtov; zbrali se bomo 

ob 15.30 na tistih mestnih točkah, ki vam jih bodo nakazali vaši voditelji in kjer vas bodo oni sami 
pričakali. 

Zame bo to posebno prijetno, da lahko z vami prehodim del poti in vas bolje spoznam, saj le tako 

bomo skupaj nadaljevali pot kot božje ljudstvo našega mesta.  

Ob 18.20 se bomo vsi srečali v stolnici, kjer bo darovana sv.maša skupaj z vami, z vašimi družinami, s 
prijatelji Jezusa, ki nam v svoji osebi kaže, kako ima Bog za nas vedno odprta vrata svojega srca.  

Upam, da nam bo ta skavtski Jubilej pomagal, da se bomo tudi sami kar najbolje potrudili, da bi 

postali z Jesusom odprta vrata med nami, v naših skupinah, v naših organizacijah in v n ašem mestu, 

saj nas sam Baden Powell spominja:“da je bistvo skavtskega zakona prav to, da popolnoma 

odstranimo sebičnost in odpremo vrata našega srca dobri volji in služimo bližnjemu“.  

Pričakujem vas 

Dober lov, srečno pot 

Nadškof – tržaški škof 

Msgr. Giampaolo Crepaldi 

 


