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POROČILA TABOROV 2005 

 
 

1) PODATKI O TABORU 

Ime tabora: skupni tabor tržaških čet z novomeško prvo četo 

Čas tabora: 20/07/2005 – 30/07/2005 

Kraj tabora: Božakovo pri Metliki 

Steg/stegi: 1.- 4. (s prvo četo iz Novega mesta) 

Veja/e:  IV 

 

2) FUNKCIJE NA TABORU 

Načelnika: Kristina Semi in Aljaž Rifelj 

Blagajnik: Jadranka Cergol 

Gospodar: Edwin Bukavec 

Bolničarja: Kristina Semi in Mitja Jevnikar 

Kuharja: Robi Štoka in Mateja 

Odgovorna za tehnično vodstvo: Iztok in Edwin 

Odgovorna za duhovnost: Iztok in Nada 

Odgovorna za straže: Gorazd in Mitja 

 

3) VODSTVO NA TABORU 

Za TS: Kristina Semi, Edwin Bukavec, Robi Štoka, Štefan Kegljevič, Paolo Vigini (od 

sobote 23. 7.), Nada Petaros, Jadranka Cergol, Mitja Jevnikar, Viviana Vodopivec (od 

sobote 23. 7.), Ivan Langella (od 23. 7.) 

Za NM: Aljaž Rifelj, Iztok, Gorazd, Mateja (od 23. 7.), Teja (prva dva dneva) 

 

4) UDELEŽENCI TABORA:glej brošuro 

 

5) SKUPNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV (stalno na taboru):  

Vodstvo: 13 

Člani: 61 

Skupaj: 74 

Morebitni obiski: 5 

 

6) OPIS PROGRAMA: glej brošuro 

 

7) PROGRAM PO DNEVIH: glej brošuro.  

 

8) MNENJE O IZVEDBI IN POTEKU PROGRAMA: 

 

Dnevni red je v jutranjih urah bil dober, držali smo se urnikov; v popoldanskih urah pa so 

se stvari vedno zavlekle. Sicer pa je bilo to tudi razumljivo, ker smo imeli v drugem tednu 

zelo toplo vreme in začeti s programom ob 15h je bilo prehitro. Taborni ognji pa so zares 

začenjali včasih prepozno in so se preveč zavlekli, tako da so šli IV spat precej pozno, med 

23.30 in 24h.  

Po mnenju nekaterih je bil program preveč natrpan od sobote do srede (dvodnevno 

spoznavanje okolice in prenočitev v seniku, športni dan, velika igra z bivaki in prenočitvijo 
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v teh), potem pa preveč umirjeno (dan vodnikov, dan delavnic), ko smo bili že vsi utrujeni. 

Sicer pa po mnenju novomeškega vodstva to ni bilo slabo, ker smo tako v nekaj dneh 

doživeli močen ritem dejavnosti, ki se je nato umiril, kar je bilo pozitivno.  

Po mnenju nekaterih ni bilo primerno, da smo imeli zadnji dan dan obiskov, ker so starši 

zaradi oddaljenosti od prostora in vročine prišli iskat otroke in kmnalu tudi odšli s tem, da 

niso počakali na popoldansko sv. mašo in na zaključni zbor. Sicer pa smo se tudi vsi 

strinjali, da tudi sredi tabora ni primeren dan obiskov. Nekateri menijo, da sploh ne bi bilo 

treba dneva obiskov. Naslednjič predlagamo, naj jih starši pridejo iskat zadnji dan, a le po 

določeni uri, prej pa bi morali popolnoma pospraviti tabor. 

Dežurstva večkrat niso tekla, zato predlagamo, da bi bil vsak voditelj odgovoren za eno 

dežurstvo. 

 

Glede skupnega tabora z Novim mestom smo bili Tržačani mnenja, da bi bilo boljše, če bi 

imeli bolj enakovredno porazdelitev, saj je bilo 50 IV iz Trsta in 15 iz Novega mesta. 

Tržačani smo imeli občutek, da smo prevladovali na taboru in stalno vsiljevali naša mnenja 

in naše poglede, NM pa tega ni sploh občutlo kot krivico, njihov osebni cilj je itak bil ta, 

da bi videli, kako delujejo tudi druge čete, saj to je bil njihov prvi tabor z eno drugo četo. 

Tržačani smo se tudi bali, da bi nekateri naši »banditi« dajali slab zgled drugim. NM pa je 

reklo, da so se njihovi lepo obnašali in se niso pustili pogojevati od slabih zgledov. 

Novomeško vodstvo je zadovoljno, da so njihovi vodi odlično delovali znotraj neke večje 

skupnosti. Poleg tega so bili Novomeščani tudi zadovoljni nad ritmom tabora, ki ni bil ne 

prehiter in prenaporen, niti pa preveč umirjen, a ravno pravšnji.  

Nekateri voditelji (sicer iz Trsta, ne iz Novega mesta) so se pritoževali, da je bilo preveč 

italijanskih pesmi med tabornim ognjem. Obstaja še vedno problem, da IV premalo pojejo 

med tabornim ognjem, tako da so občasno dali kako italijansko pesem, ki so jo vsaj 

tržačani poznali in jo z navdušenjem zapeli. Sicer pa so bili zadnji taborni ognji vseeno 

bolj živahni. 

 

Problem vode: pri tem so se mnenja novomeškega in tržaškega vodstva kresala. 

Novomeško je namreč navajeno malo bolj varčevati z vodo, tržaško pa je trdilo, da na 

taboru se z vodo ne varčuje, da se je treba stalno močiti, ker je bila vročina res visoka. 

Dejansko sistem vodne napeljave ni dobro deloval (zanj je bilo odgovorno NM) in je bilo 

treba z vodo precej varčevati. Novomesto pa je pravilo, da sicer oni z vodo ne varčujejo, a 

da jo bolj racionalno uporabljajo, ker je voda dragocena.  

 

Problem hrane: v prvih dneh je bilo premalo hrane, kar je vplivalo na slabo počutje 

tržaških IV (jedilnik je pripravilo NM). Nato pa smo pupili nekaj več hrane. Svetujemo, da 

v prihodnosti jedilnik na skupnem taboru vidimo vsi voditelji. 

 

Razno: 

Mnenja o načelništvu: včasih so se malo iskali, predvsem na začetku. Sicer pa, upoštevajoč 

dejstvo, da sta bila oba prvič načelnika in to z 80-imi ljudmi na taboru, sta dobro izpeljala 

svojo nalogo. Mogoče je vodstvo pričakovalo več od načelnika, da bi več “cukalo naprej”, 

načelnika pa sta pričakovala več pomoči s strani vodstva, ki jima ni prisluhnilo. 

 

Novomeško vodstvo je izrazilo zadovoljstvo, češ da jim je bilo všeč, da so se naši otroci 

potrduli govoriti čimbolj pravilno slovensko, oz. tako, da smo se lepo razumeli. Nasplošno 
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pa se jim zdi, da je zelo lepo za tržaško vodstvo, da se družijo s ZSKSS, da se izvajajo 

mednardodni odnosi, da se lahko medsebojno obogatimo, ker v Sloveniji nimajo izkušenj s 

tem. Izjava novemškega četovodje: “Mi NM 1 smo odšli od tabora ganjeni. Lepo, da smo 

bili skupaj, lepo preživeli tabor normalno, da so se izpostavili dolgoročni odnosi.”  

 Vabljeni na jamboree! 

 

9)ZASTAVLJENI CILJI VODSTVA IN VAROVANCEV  

 

Cilji tabora so bili: ustvariti povezanost med četami.  

Cilj vodstva pa povezanost, sodelovanje in koherentnost.  

Cilj za duhovnost: skavtski zakoni v povezavi z viteškimi.  

 

Cilj talora: 

NM-voditelji pravijo, da se je povezanost v četah ustvarila, na kar kaže pri IV iz NM, da so 

si močno želeli priti na pospravo tabora v Sesljan v torek, 23. avgusta. Dejansko je prišlo 5 

IV iz Novega mesta in dva voditelja. Ostali IV so imeli težave s starši, ki niso dovolili ali 

so bili še na počitnicah, so pa si tudi oni močno želeli priti. Poleg tega si nekateri IV že 

dopisujejo po e-mailih.  

 

Cilj vodstva: 

V vodstvu smo se zares 100% razumeli. K temu je po mnenju novomeščega vodstva 

prispeval tudi kason vodstva, ki je ustvarjal pravo vzdušje med večernimi sejami in ob 

drugih priložnostih. Seveda pa ne samo to: vsi smo bili pripravljeni sodelovati in se 

prilagoditi eden drugemu, tako da smo se resnično odlično razumeli.  

 

Cilj duhovnosti: 

Rdeče niti viteštva v programu ni bilo, medtem pa ko v duhovnosti ja. Duhovnost je bilo v 

redu, ker posamezni vodi so se precej potrudili pri razumevanju skavtskih zakonov. Vsak 

vod je moral vsak dan razmisliti o enem zakonu in ga ponazoriti s škečem ali gledališkim 

prizorom; mogoče je bilo premalo pomoči s strani vodstva (zaradi preobremenjenosti 

vodstva). 

  

10) OCENA TABORA:  

 

Zelo pozitivna izkušnja s četo iz Slovenije.  

 

11) TEHNIČNE ZNAČILNOSTI KRAJA IN NEKAJ PODATKOV O 

KRAJU TER NASLOVI KONTAKTNIH OSEB : 

 

Travnik sicer ni bil primeren za tako visoko število ljudi. Ob močnem nalivu tla niso takoj 

vpila vode in je nastalo veliko blata. Sicer pa je prostor lep zaradi bližine Kolpe, v kateri 

smo se kopali.  

  

12) ZAKLJUČNE MISLI IN NASVETI 

  

Ker je bila izkušnja z Novomeškim vodstvom zelo pozitivna svetujemo za naprej, da bi se 

še povezovali z drugimi, ker ima taka oblika taborjenja veliko pozitivnih plati. Sicer pa je 
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tudi res, da je treba osebe, s katerimi se gre na tabor vsaj približno poznati. Mnogi tržaški 

voditelji so že imeli precej izkušenj z Novomeškim stegom, zato je bila odločietev tabora z 

njimi pozitivna. 
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  SZSO-TS   

        

        

BLAGAJNISKO POROCILO 

        

Tabor: Veja izvidnikov in vodnic Trst skupaj z Novim mestom 

Nacelnik: Kristina Semi in Aljaž Rifelj 

Blagajnik: Jadranka Cergol in Iztok Kavšek 

Datum zacetka: 20. julij 2005     

Datum konca: 30. julij 2005     

Cena tabora za 

clana:                          110,00 €      

Cena  za voditelja:                            20,00 €      

Cena obiska na dan:                            10,00 €      

Turisticna taksa na dan na osebo:     

        

  Dohodki   Izdatki 

Placilo udelezencev                       5.120,00 €  Hrana                  2.023,00 €  

Obiski                            50,00 €  Zdravstvo                      66,00 €  

Drugi prispevki                                 -   €  Prevozi                     656,00 €  

Razno                                 -   €  Oprema                     200,00 €  

    Potrosni material                     520,00 €  

  

Prostor za tabor                     208,00 €  

Vecerja po taboru                     135,00 €  

Turisticna taksa                           -   €  

Razno                           -   €  

Skupno dohodki                       5.170,00 €  Skupno izdatki                  3.808,00 €  

     Ostanek                  1.362,00 €  
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POROCILO     

Poročilo velja samo za tržaški del tabora. Tudi vsi dohodki in izdatki so rezultat proporčne   

delitve vseh stroškov med četami iz Trsta in četo iz Novega mesta. Kot se vidi iz rezultata nismo imeli  

posebnih težav z blagajno, ki je bila stalno v zelo dobrem stanju. Pod točko oprema je mišljenih 

200 evrov, ki gre organizaciji za vzdrževanje šotorov, pod točko večerja po taboru pa so mišljeni 
stroški 

za fešto, ki smo jo naredili pri Čupi konec avgusta.  

Ker je ostanek tabora še kar visok predlagam za naslednja leta, da ceno tabora določi vodstvo tabora,  

ne pa pokrajinsko vodstvo, ker so lahko potrebe posameznih taborov zelo različne.  

Ostanek tabora je razdeljen med tremi četami, in sicer proporčno, glede na število udeležencev iz  

posameznih čet (samo IV, brez vodstva). 
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TABOR 2005 - 

BOŽAKOVO 
Od 20.7. do 30.7.2005 

 

 

 

 

Cilj tabora: ustvariti povezanost med četami 

 

Cilj vodstva: povezanost, sodelovanje in koerentnost 

 

Rdeča nit tabora: viteštvo 

 

Rdeča nit v duhovnosti: dokazovanje Boga 
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VODSTVO 

 NAČELNIKA: Alaž in Kristina 

 ODGOVORNA ZA TEHNIČNO 

VODSTVO: Iztok in Edwin 

 BLAGAJNIK: ? in Jadranka 

 GOSPODAR: ? in Jadranka  

 KUHAR: Mateja in RP 

 1.POMOČ: Marija in Mitja 

 DUHOVNOST: Iztok in Nada 

 TELOVADBA: 

 ANIMACIJA: 

 STRAŽE: Gorazd in Mitja 

 TEHNIČNO VODSTVO: 

Vivjana, Robert,.... 

 

KOLEDARČEK 

0. torek 19.7. predhodnica 

1. sreda 20.7. prihod in 

zgradbe 

2. četrtek 21.7. zgradbe 

3. petek 22.7. zgradbe 

4. sobota 23.7. spoznavanje 

okolice, raidi in haiki 

5. nedelja 24.7. spoznavanje 

okolice, maša in ? 

6. ponedeljek 25.7. gradnja 

splava, igre 

7. torek 26.7. velika igra in 

nočna igra 

8. sreda 27.7. velika igra in 

zagovarjenje veščin 

9. četrtek 28.7. dan vodnikov 

10. petek 29.7. delavnice  

11. posprava tabora, maša, 

odhod 

 

DEŽURSTVA: 

1. T.O. zgradba –  

2. ANIMACIJA –  

3. ČISTOČA –  

4. DUHOVNOST –  

5. KUHINJA –  

6. JUTRANJA 

TELOVADBA –  

 

DNEVNI RED: 

7.00 – zbujanje kuharjev in dežurnih 

vodov 

7.25 – zbujanje tabora 

7.30 – zbor, telovadba, umivanje 

8.00 – zajtrk (GK) 

8.45 – glavni zbor (dviganje zastave, 

skavtska pesem, Zdravljica, duhovna 

misel, točkovanje  

9.00 -9.15 – posprava šotorov (tudi 

voditeljev) 

9.30 – začetek programa 

11.30 – delitev hrane 

12.30 – konec programa in kosilo 

15.00 – konec počitka in začetek 

popoldanskega programa 

16.00 – malica (GK) 

19.00 – konec programa in večerja (kuha 

glavna kuhinja (GK)) 

20.00 – svet vodnikov 

20.20 – snemanje zastave  

20.30 – taborni ogenj 

22.00 – konec tabornega ognja 

22.30 – tišina 

 

SVETI VODNIKOV: 

- pregleda se stanje po vodih 

- se določi točke dneva 

- se sporoči v glavnem program 

naslednjega dne 

- se določi in pregleda dežurstva 

- se določi kazni PPD (prisiljeno 

prostovolno delo) 

 

PISKI: 

Zbor - - - 

Svet vodnikov - . - 

Kuharji - . . - 

Snemanje zastave in tišina ------- 

Vodstvo . - . 
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STRAŽE: (intervencijska služba in 

dežuren voditelj) 

1.  23.00  00.00 

2.  00.00  01.30 

3.  01.30  03.00 

4.  03.00  04.30 

5.  04.30  06.00 

6.  06.00  07.30 

 

ZGRADBE: 

1. vhod  

2. jabmor – Gorazd in Mitja 

3. kuhinja in jedilnica 

4. voda in tuš 

5. taborni ogenj in igrišče 

6. oltar in oglasna deska 

7. hladilnik in jama za odpadke 

sušilnik, smeti, police v shrambi 

 

TOČKOVANJE: 

Vsak dan dobi vsak vod 10 točk; nato se 

točkuje od 0 (najmoljše) do -3 (jaslabše) 

 posprava šotorov 

 kuhanje (postrežba, okus) 

 obnašanje  

 dežurstva 

 točnost v zboru 

 

ZBOR: vodstvo (pri načelniku je 

duhovni asistent); tehnično vodstvo; 

TS: 1., 2., 3., 4. četa; NM: 1. četa 

 
 

 

SEZNAM VODOV: 

 

1. /2. četa 

GALEBI: 

1. Erika Ridolfi 

2. Fanika di Lenardo 

3. Katarina Budin 

4. Lucija Tavčar 

5. Mia Kraus 

6. Nika Skerlavaj 

 

MEDVEDI: 

7. Carlo Morassutti (JELEN) 

8. Domen Frandolič 

9. Jan Kraus 

 

LISICE: 

10. Jasmin Franza 

11. Jasna Briščik 

12. Mojca Briščik 

13. Urška Čebron 

 

LISJAKI 

14. Erik Briščak (TIGER) 

15. Gregor Bratos 

16. Matija Mozenich (JELEN) 

17. Norman Bratos 

18. Peter Radovič 

19. Simon Košuta 

 

LABODI 

20. Arianna Simeone 

21. Darma Milič 

22. Katarina Pertot 

23. Nikol Skabar 

24. Tina Sinigoj (PANDA) 

 

3. četa:  

 

LEVI 

25. Erik Corbatti 

26. Štefan Nadlišek 

27. Marko Toldo 

28. Mitja Cecco 

29. Aleks Bachi 

30. Saša Marsetti 

 

ZEBRE 

31. Melina Colsani 

32. Martina Cecco 
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4. četa: 

 

VIDRE 

33. Martina Mezgec 

34. Neža Kravos 

35. Sara Kos 

36. Alenka Cergol 

37. Veronika Žerjal 

 

PANTERE 

38. Nina Žvab 

39. Talita Visentin 

40. Mateja Mezgec 

41. Ilenia Cassanelli 

 

ORLI 

42. Matija Grgič 

43. Gregor Šilovič 

44. Marko Jugovič 

45. Alex Antoni 

46. Andrea Novak 

47. Matjaž De luisa 

48. Pavel Sancin 

49. Luka Sancin 

 

NM.1 četa: 

 

SVIZCI/ORLI 

50. Aleš Jenič 

51. Jan Rataj 

52. Jože Simonič 

53. Matej Prešeren 

54. Simon Pavlin 

 

PANDE/LEVINJE 

55. Anja Novak 

56. Barbara Fink 

57. Eva Rataj 

58. Mateja Kopina 

59. Neža Jantolek 

60. Nuša Macedoni 

61. Polona Pavlin 

 

VODSTVO (cel tabor) 

62. Aljaž Rifelj 

63. Edwin Bukavec 

64. Gorazd Plut 

65. Iztok Kavšek 

66. Jadranka Cergol 

67. Kristina Semi 

68. Marija Kuzmanovič 

69. Mitja Jevnikar 

70. Nada Petaros 

71. Robert Štoka 

72. Štefan Kegljevič 

 

VODSTVO (SKORAJ CEL TABOR)  

73. Mateja Jakše(od nedelje do 

sobote)  

74. Teja Mirtič(prve dni) 

75. Viviana Vodopivec (od 23. 7. 

dalje) 

76. Paolo Vigini (od 23. 7. dalje) 

77. Denis Bandi (od 23. 7. dalje) 

 

SEZNAM IV: 

 

Antoni Alex  

Bachi Aleks  

Bratos Gregor  

Bratos Norman 

Briščak Erik  

Briščik Jasna 

Briščik Mojca 

Budin Katarina  

Cassanelli Ilenia  

Cecco Martina  

Cecco Mitja  

Cergol Alenka  

Colsani Melina  

Corbatti Erik  

Čebron Urška 

De luisa Matjaž  

di Lenardo Fanika  

Fink Barbara 

Frandolič Domen  

Franza Jasmin  

Grgič Matija  

Jantolek Neža  

Jenič Aleš  

Jugovič Marko  

Kopina Mateja 

Kos Sara  
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Košuta Simon 

Kraus Jan  

Kraus Mia  

Kravos Neža  

M ozenichMatija 

Macedoni Nuša 

Marsetti Saša  

Mezgec Martina  

Mezgec Mateja  

Milič Darma  

Morassutti Carlo 

Nadlišek Štefan  

Novak Andrea  

Novak Anja  

Pavlin Polona  

Pavlin Simon  

Pertot Katarina  

Petaros Erik  

Prešeren Matej  

Radovič Peter  

Rataj Eva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rataj Jan  

Ridolfi Erika  

Sancin Luka  

Sancin Pavel  

Simeone Arianna 

Simonič Jože  

Sinigoj Tina  

Skabar Nikol  

Skerlavaj Nika  

Šilovič Gregor  

Tavčar Lucija 

Toldo Marko  

Visentin Talita 

Zeriali Iztok  

Žerjal Veronika 

Žvab Nina  
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1.DAN: sreda, 20.5.2005 

 

Prihod, postavitev šotorov in kuhinj 
7.30 zbiranje pred železniško postajo v 

Sežani 

8.00 zbor in odhod 

12.00 dobimo se vsi skupaj na igrišču v 

Božakovem in gremo na taborni prostor; 

kosilo iz torbe po četah  

(SEJA VODSTVA) 

13.00 prvi zbor (se predstavimo vsi, 

podelitev majčk tabora) in tekmovanje v 

postavitviji šotorov;  

vodstvo ima sejo, da se zmenimo za 

zgradbe 

postavitev (PO SKUPINAH) kuhinje in 

jedilnice, vodne napeljave in tuša, luknje 

za t.o., luknjo za odpadke in hladilnik, 

jambora (prostovolci) 

19.00 – konec programa in večerja (kuha 

glavna kuhinja (GK)) 

20.00 – svet vodnikov (povemo jim, da 

bo dan vodnikov (naj se izmislijo, kaj 

bodo delali in naj nam čim prej povedo), 

dežurstva, točkovanje, jim povemo o 

kulinaričnem večeru, itd.) 

20.20 – snemanje zastave 

20.30 – taborni ogenj 

22.00 – konec tabornega ognja 

22.30 – tišina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.DAN: četrtek, 21.7.2005 

 

Zgradbe 

7.00 – zbujanje kuharjev in dežurnih 

vodov 

7.25 – zbujanje tabora 

7.30 – zbor, telovadba, umivanje 

8.00 – zajtrk (GK) 

8.45 – glavni zbor (dviganje zastave, 

skavtska pesem, Zdravljica, duhovna 

misel, točkovanje  

9.00 -9.15 – posprava šotorov (tudi 

voditeljev) in vodnik ter zastavonoša 

povabi voditelje (št.?) na kosilo 

9.30 – postavitev zgradb (kuhinje vodov 

in vse ostale zgradbe) 

11.30 – delitev hrane 

12.30 – konec programa in kosilo 

15.00 – podstavitev zgradb (kuhinje 

vodov in vse ostale zgradbe) 

16.00 – malica (GK) 

19.00 – konec programa in večerja (kuha 

glavna kuhinja (GK)) 

20.00 – svet vodnikov 

20.20 – snemanje zastave  

20.30 – taborni ogenj 

22.00 – konec tabornega ognja 

22.30 – tišina 
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3.DAN: petek, 22.7.2005 

 

Zgradbe 

7.00 – zbujanje kuharjev in dežurnih 

vodov 

7.25 – zbujanje tabora 

7.30 – zbor, telovadba, umivanje 

8.00 – zajtrk (GK) 

8.45 – glavni zbor (dviganje zastave, 

skavtska pesem, Zdravljica, duhovna 

misel, točkovanje  

9.00 -9.15 – posprava šotorov (tudi 

voditeljev) ter zastavonoša povabi 

voditelje (št.?) na kosilo 

9.30 – postavitev zgradb  

11.30 – delitev hrane 

12.30 – konec programa in kosilo 

15.00 –postavitev zgradb; če končajo prej 

pomagajo ostalim, nato pa lahko 

naredimo kako tekmo v nogometu ali 

odbojki 

16.00 – malica (GK) 

19.00 – konec programa in večerja (kuha 

glavna kuhinja (GK)) 

20.00 – svet vodnikov 

20.20 – snemanje zastave  

20.30 – taborni ogenj 

22.00 – konec tabornega ognja 

22.30 – tišina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.DAN: sobota, 23.7.2005 

 

Spoznavanje okolice 

7.00 – zbujanje kuharjev in dežurnih 

vodov 

7.25 – zbujanje tabora 

7.30 – zbor, telovadba, umivanje 

8.00 – zajtrk (GK) 

8.45 – glavni zbor (dviganje zastave, 

skavtska pesem, Zdravljica, duhovna 

misel, točkovanje  

9.00 -9.15 – posprava šotorov (tudi 

voditeljev) 

9.30 – odhodi na haike, raide in bivake 

(spoznavanje okolice) 

HAIKI: Spoznavanje okolice po dvojicah 

oziroma trojicah – samo zadnji letnik IV 

RAIDI: Spoznavanje okolice v mešani 

skupini – samo predzadnji letnik IV 

BIVAKI: Spoznavanje okolice po 

skupinah (2 ali več vodov skupaj) 

 

NALOGE: dobro delo, da dobijo 

prenočišče, večerjo si skuhajo sami (?); 

haiki imajo tudi nekaj za zapisat; raidi naj 

zapišejo himno tabora. 

 

Ob večernih urah gredo voditelji pogledat 

IV 
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5.DAN: nedelja, 24.7.2005 

 

Spoznavanje okolice in maša 

10.00 – prihod bivakov in raidov na tabor 

ter zastavonoša povabi voditelje (št.?) na 

kosilo 

11.30 – delitev hrane 

12.00 - prihod haikov na tabor 

12.30 – kosilo 

15.00 – priprava na sv. mašo; pevske vaje 

in posprava haikov po četah 

17.00 – sv. maša, obljube 

19.00 – konec programa in večerja (kuha 

glavna kuhinja (GK)) 

20.00 – svet vodnikov 

20.20 – snemanje zastave  

20.30 – taborni ogenj 

22.00 – konec tabornega ognja 

22.30 – tišina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.DAN: ponedeljek, 25.7.2005 

 

Igre brez meja (mokre igre) 

7.00 – zbujanje kuharjev in dežurnih 

vodov 

7.25 – zbujanje tabora 

7.30 – zbor, telovadba, umivanje 

8.00 – zajtrk (GK) 

8.45 – glavni zbor (dviganje zastave, 

skavtska pesem, Zdravljica, duhovna 

misel, točkovanje  

9.00 -9.15 – posprava šotorov (tudi 

voditeljev) ter zastavonoša povabi 

voditelje (št.?) na kosilo 

RAZDELIMO JIH V MEŠANE 

SKUPINE 

9.30 – gradnja splava in roverček (1 uro 

vsako tekmovanje) 

11.30 – delitev hrane 

12.30 – konec programa in kosilo 

15.00 – začetek iger: 1) štafeta s splavi; 

2) vlek vrvi; 3) zbivanje z balončki polni 

vode; 4) tekmovanje v »nošenju vode« z 

usti 

16.00 – malica (GK) 

19.00 – konec programa in večerja (kuha 

glavna kuhinja (GK)) 

20.00 – svet vodnikov 

20.20 – snemanje zastave  

20.30 – taborni ogenj 

22.00 – konec tabornega ognja 

22.30 – tišina 
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7.DAN: torek, 26.7.2005 

 

Velika igra 

7.00 – zbujanje kuharjev in dežurnih 

vodov 

7.25 – zbujanje tabora 

7.30 – zbor, telovadba, umivanje 

8.00 – zajtrk (GK) 

8.45 – glavni zbor (dviganje zastave, 

skavtska pesem, Zdravljica, duhovna 

misel, točkovanje  

9.00 -9.15 – posprava šotorov (tudi 

voditeljev) ter zastavonoša povabi 

voditelje (št.?) na kosilo 

9.30 – po četah razložimo IV nekaj o 

približevanju 

11.00 – igra približevanja 

11.30 – delitev hrane 

12.30 – konec programa in kosilo 

16.00 – zbor z nahrptniki; razdelimo jih v 

4 skupine (iste kot pri igrah brez meja); 

postavijo si bivak (lahko gremo pogledat 

bivak) in si skuhajo večerjo 

23.00 – začetek nošne igre (cilj igre: 

moramo pobrati čim več točk), vsak IV 

ima 2 življenji; tabor straži le 5 voditeljev 

02.00 – konec igrekonec počitka in 

začetek popoldanskega programa (velika 

igra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.DAN sreda, 27.7.2005 

 

Velika igra in veščine 

vrnejo se do 10.00ure na tabor ter 

zastavonoša povabi voditelje (št.?) na 

kosilo 

11.30 – delitev hrane 

12.30 – konec programa in kosilo 

15.00 – zagovarjanje veščin 

16.00 – malica (GK) 

19.00 – konec programa in večerja (kuha 

glavna kuhinja (GK)) 

20.00 – svet vodnikov – jim povemo, da 

naslednji dan je dan vodnikov 

20.20 – snemanje zastave  

20.30 – taborni ogenj 

22.00 – konec tabornega ognja 

22.30 – tišina 
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9.DAN čertek, 28.7.2005 

 

Dan vodnikov 

dan vodnikov 

 

10.DAN petek, 29.7.2005 

 

Delavnice 

7.00 – zbujanje kuharjev in dežurnih 

vodov 

7.25 – zbujanje tabora 

7.30 – zbor, telovadba, umivanje 

8.00 – zajtrk (GK) 

8.45 – glavni zbor (dviganje zastave, 

skavtska pesem, Zdravljica, duhovna 

misel, točkovanje  

9.00 -9.15 – posprava šotorov (tudi 

voditeljev) ter zastavonoša povabi 

voditelje (št.?) na kosilo 

9.30 – delavnice: 1. pomoč (gibs); kanuji 

in izrezovanje; risanje na kožo; glasbena 

delavnica; pot preživetja 

11.30 – delitev hrane 

12.30 – konec programa in kosilo 

15.30 – kulinarična delavnica  vsak 

vod kuha jed, ki jo bomo jedli pri t.o.--> 

vodstvo bo ocenilo najboljšo jed 

16.00 – malica (GK) 

19.00 – konec programa in večerja pri t.o. 

 – taborni ogenj povemo kdo je 

naš skriti prijatelj; itd. 

Kdor želi spi pri tabornem oglju; tudi to 

noč je tišina in so straže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.DAN sobota, 30.7.2005 

 

Odhod 

7.00 – zbujanje kuharjev in dežurnih 

vodov 

7.25 – zbujanje tabora 

7.30 – zbor, telovadba, umivanje 

8.00 – zajtrk (GK) 

8.45 – glavni zbor (dviganje zastave, 

skavtska pesem, Zdravljica, duhovna 

misel, točkovanje  

9.00 -9.15 – posprava šotorov (tudi 

voditeljev) 

9.30 – pospara tabora 

12.30 – konec programa in kosilo (GK?) 

14.00 – prihod staršev 

15.00 – maša, zadnji skupni zbor, slike, 

podiranje jamborja (?) in odhod 
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DISCIPLINA: 

 

Pravila veljejo za vse udeležence 

tabora. 

 

Na taboru vsi voditelji lahko gregamo vse 

iv. Le pri hudih kršitvah govorimo 

najprej z voditeljem iv in z ostalimi 

voditelji in šele nato ukrepamo. 

 

Hude kršitve so: 

Kraja, beg iz tabora, pretepanje, 

poškodovanje tuje lastnine (tudi vodove 

lastnine), nedovoljeno spanje v tujih 

šotorih, klepetanje celo noč, kajenje , 

pitje alkoholnih pijač, nedovoljen izhod 

iz tabornega prostora itd. 

 

Niso hude naslednje kršitve: občasno 

lenarjenje, občasno preklinjanje, 

zamujanje, klepetanje med zborom, 

prečkanje kvadrata, kršenje tišine (če po 

opominu takoj prenehajo s klepetanjem), 

neurejen kroj itd. 

 

KAZNI: 

Za prvo preklinjanje je odkupnina 10 

počepov, za drugo 20 počepov, ki se jih 

naredi nujno in samo v zboru pred vsemi. 

Če vod ni zgleden (preklinjanje, 

zamujanje, lenarjenje, ne uboga voditelje, 

se krega itd.) se mu odvzame točke. Če je 

prekrškov več se uporabi PPD (prisilno 

prostovolno delo) v obliki pomoči pri 

prenašanju stvari na taboru ali odnašanje 

smeti itd. 

 

KROJ: 

Popolen kroj sestavlja: srajca, dolge 

temno modre hlače ali jeans, ali kratke 

modre hlače ali jans s pasom, ruta, zaprti 

čevlji in nogavice. 

Poletni kroj sestavljaja: majčka polo, 

kratke ali dolge temno modre ali jeans 

hlače, ruta, nogavice in zaprti čevlji. 

Kdor nima poletnega kroja naj nosi 

popolen kroj! 

Kroj se nosi na jutranjih zborih (popolen 

kroj) ob dvigu zastave, ob pregledu 

šotorov, ob izhodu iz tabora (poletni kroj 

oz. po dogovoru), pri maši in bogoslušju 

in v primerih, ko to določajo voditelji. 

Kdor nima kroja zahlačenega ter na 

njem zaprtih vseh gumbov (odprt je 

lahko le tisti na ovratniku) dobi delovno 

odkupnino; počaka se, da si kroj uredi. 

Če je IV brez kroja ob dvigu zastave ali 

ob pregleedu šotorov, dobi delovno 

odkupnino celoten vod. 

 

RUTA: 

Ruto nosimo vedno (razen pri kopanju ali 

ko to dovoli vodstvo tabora). Kdor nima 

na sebi ruto dobi delovno odkupnino. 

Zapuščeno ruto (zapuščena je tista ruta, 

katere lastnik pride v naslednji zbor brez 

nje) imajo pravico ukrasti le voditelji in 

zahtevati od lastnika rute odkupnino, ki je 

za skupno dobro. 

 

ZBOR: 

Imamo dva tipa zborov: kvadrat (jutranji 

zbor, ko imamo popolen kroj in zastavico 

in pa ko to pokažeta načelnika) in krog 

(nimamo zastavice) 

V zbor se pride točno, po pisku in se ta 

zaključi ob pisku ali banu. V zboru se je v 

tišini in mirno, da ta traja čim manj. Na 

začetku zbora se v tišini počaka, da 

pridejo vsi. Vodstvo ima dolžnost, da 

pride točno k zboru. Če iz upravičenega 

razloga del vodstva ni v zboru seveda ta 

poskrbi, da ga ne moti! 

V zbor se pride VEDNO z ruto!!! K 

jutranjemu zboru pridemo tudi z zastavo 

vodov. 

Pravice govora v kvadratu in krogu: v 

zboru smo v tišini in prepustimo besedo 

tistemu, ki jo takrat ima.  

Kvadrat (jutrajni zbor):V nujnih 

situacijah zastavonoša z dvitgnjeno 

zastavico pokaže, da želi nekdo iz voda 

nekaj povedati ali pa v krogu tisti, ki 

hoče govoriti dvigne roko. Če je nekoga 
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zaradi klepetanja v zboru potrebno 

opozoriti, dobi delovno odkupnino. 

Vstop ali prečkanje kvadrata: kdor 

prečka ali vstopi v kvadrat, tudi takrat 

ko šele nastaja, naredi preval. 

Zamujanje: kdor prispe v krog minuto 

po pisku, mora za odkupnino narediti 

eno skleco za vsake tri sekunde. Vod, 

kateri prispe prvi dobi eno točko. 

Zadnjim trem vodom se odvzame po 

eno, dve oziroma tri točke (zadnji). 

 

ZASTAVICA VODA: 

Če vod nima zastavice, mora celoten vod 

narediti delovno odkupnino. Zastavica, ki 

ni zapičena ali ni kam naslonjena tako, da 

stoji ravno, ampak leži po tleh, je 

zanemarjena. Zanemarjeno zastavico 

ima pravico vsak vodotelj ukrasti in 

zahtevati od voda (v naslednjem zboru), 

ki je lastnik zastavice, odkupnino (ki je za 

skupno dobro). 

Zastavica voda stoji tudi ponoči pred 

vodovim šotorom. 

 

OBEDI: 

Vodu mora biti v čast, da povabi na svoje 

obroke (kosilo) tudi voditelje (število 

povabljenih je odvisno od števila 

voditeljev). Vod naj vabi različne 

voditelje; povabi pa jih tako, da vodnik, 

ki ga spremlja zastavonoša z zastavico 

voda (oba sta v popolnem kroju), izreče 

povabilo voditelju. Vodi naj povabijo 

voditelje po jutranjem zboru in pred 

pregledom šotorov. Povabljeno naj bodo 

vse vodstvo. 

 

PREGLED ŠOTOROV: 

Pregled šotorov se vrši takoj po jutranjem 

zboru ali pa po uvidevnosti voditeljev. Pri 

pregledu šotorov stojijo vsi vodi mirno (v 

popolnem kroju in z zastavico voda) in v 

ravni vrsti dokler se pregled ne zaključi. 

Komisijo za pregled šotorov sestoji iz: 

voditelja in voditeljice ter dveh vodnikov. 

Komisiji sta lahko dve in pa člani teh 

dveh komisije se lahko zamenjajo vsak 

dan. 

 

SPANJE: 

Po pisku tišine morajo biti vsi IV, razen 

straže, v svojih šotorih, v tišini. Kdor krši 

pravilo, dobi posebno kazen. 

 

TRGOVINA: 

Kdor gre med tabotrom v trgovino, se mu 

vzame vse, kar je kupil in ves denar do 

konca tabora. 

 

KAJ IMA LAHKO KDO S SEBOJ: 

Stvari, ki ne sodijo na tabor, so napisane 

na seznamu opreme za IV. Kdor kljub 

temu vzame s seboj prepovedane stvari, 

se mu za čas tabora vzamejo. 

 

SLADKARIJE IN PRINBOLJŠKI: 

Vse sladkarije, ki se na taboru odkrijejo 

med skavtsko opremo, v šotorih ali v 

okolici, se dajo v skupno kuhinjo. 

 

DRUGE PREPOVEDI: 

Prepovedano je kajenje in pitje 

alkoholnih pijač. Prepovedano je 

nedovoljeno zapuščanje tabornega 

prostora. 
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ZA VODSTVO: 

 

Pred IV ne smemo ugovarjati ukazom drugih voditeljev, temveč se o tem lahko 

pogovorimo na samem. 

Dobro je da se o vsem pogovorimo. 

Kazni damo IV v zboru oziroma kazni mora IV delati v zboru. 

Na tabornem prostoru je prepovedano kajenje. Alkoholne pijače lahko pijemo (zmerno) le 

ko gredo IV spat. 

Skušajmo se držat tudi mi pravil. 

Najpomembnejše pravilo, pa je:KOMUNIKACIJA!!!! 
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TOČKOVANJE: 

 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.8. 29.7. 30.7. 

Galebi+medvedi            

Lisice+zebre            

Lisjaki            

Labodi            

Levi             

Vidre            

Pantere            

Orli            

            

            

 

GALEBI IN MEDVEDI 

 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.8. 29.7. 30.7. 

Šotori            

Kuhinja 
postrežba 

           

Kuhinja 
okus 

           

Obnašanje            

Točnost v 
zboru 

           

t.o. 
zgradba 

           

Animacija            

Čistoča            

Duhovnost            

Kuhinja            

 

LISICE IN ZEBRE 

 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.8. 29.7. 30.7. 

Šotori            

Kuhinja 
postrežba 

           

Kuhinja 
okus 

           

Obnašanje            

Točnost v 
zboru 

           

t.o. 
zgradba 

           

Animacija            

Čistoča            

Duhovnost            

Kuhinja            
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LISJAKI 

 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.8. 29.7. 30.7. 

Šotori            

Kuhinja 
postrežba 

           

Kuhinja 
okus 

           

Obnašanje            

Točnost v 
zboru 

           

t.o. 
zgradba 

           

Animacija            

Čistoča            

Duhovnost            

Kuhinja            

 

LABODI 

 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.8. 29.7. 30.7. 

Šotori            

Kuhinja 
postrežba 

           

Kuhinja 
okus 

           

Obnašanje            

Točnost v 
zboru 

           

t.o. 
zgradba 

           

Animacija            

Čistoča            

Duhovnost            

Kuhinja            

 

LEVI 

 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.8. 29.7. 30.7. 

Šotori            

Kuhinja 
postrežba 

           

Kuhinja 
okus 

           

Obnašanje            

Točnost v 
zboru 

           

t.o. 
zgradba 

           

Animacija            

Čistoča            

Duhovnost            

Kuhinja            
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VIDRE 

 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.8. 29.7. 30.7. 

Šotori            

Kuhinja 
postrežba 

           

Kuhinja 
okus 

           

Obnašanje            

Točnost v 
zboru 

           

t.o. 
zgradba 

           

Animacija            

Čistoča            

Duhovnost            

Kuhinja            

 

PANTERE 

 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.8. 29.7. 30.7. 

Šotori            

Kuhinja 
postrežba 

           

Kuhinja 
okus 

           

Obnašanje            

Točnost v 
zboru 

           

t.o. 
zgradba 

           

Animacija            

Čistoča            

Duhovnost            

Kuhinja            

 

ORLI 

 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.8. 29.7. 30.7. 

Šotori            

Kuhinja 
postrežba 

           

Kuhinja 
okus 

           

Obnašanje            

Točnost v 
zboru 

           

t.o. 
zgradba 

           

Animacija            

Čistoča            

Duhovnost            

Kuhinja            
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SVINCI/ORLI 

 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.8. 29.7. 30.7. 

Šotori            

Kuhinja 
postrežba 

           

Kuhinja 
okus 

           

Obnašanje            

Točnost v 
zboru 

           

t.o. 
zgradba 

           

Animacija            

Čistoča            

Duhovnost            

Kuhinja            

 

PANDE/LEVINJE 

 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.8. 29.7. 30.7. 

Šotori            

Kuhinja 
postrežba 

           

Kuhinja 
okus 

           

Obnašanje            

Točnost v 
zboru 

           

t.o. 
zgradba 

           

Animacija            

Čistoča            

Duhovnost            

Kuhinja            

 

 

 

 


