
 

TABOR IV 2017 – CASTRVM 

 

POROČILO 

 

1 PODATKI O TABORU 

Ime tabora: Castrvm 

Čas tabora: 21. 7- 2. 8 

Kraj tabora: Kamno pri Tolminu 

Stegi: Kraški steg, Tržaški steg 

Veja: IV 

 

2 VODSTVO NA TABORU 

Voditelji: Saša Marsetti, Matej Kos, Nada Tavčar, Jan Zobec, Nina Pahor, Ivan Langella, Katja 

Škabar 

Pomočniki in klanovci na služenju: Matej Kosmač, Andraž De Luisa, Mira Tavčar, Gregor Tavčar, 

Martin Coffoli, Kevin Bržan, Neža Petaros 

 

3 FUNKCIJE NA TABORU 

Načelnik: Matej Kos (formalno) 

Podnačelnika: Saša Marsetti, Nada Tavčar (dejansko načelnika) 

Gospodar. Jan Zobec 

Blagajnik: Nina Pahor 

Bolničar: Nada Tavčar 

Tajnik: Katja Škabar 

Kuharji: Matej Kos, Matej Kosmač 

Odgovoren za čistočo: Jan Zobec 

Odgovoren za izlete: Matej Kos 

Odgovoren za taborni ogenj in straže: Saša Marsetti. Gregor Tavčar 

Odgovorna za duhovnost: Nina Pahor 

Odgovorna za dnevnik: Neža Petaros 

 

4 SEZNAM UDELEŽENCEV TABORA 

Glej prilogo 

 



 

5 SKUPNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV 

52 izvidnikov, 7 voditeljev, 7 pomočnikov in klanovcev na služenju, skupno: 66 udeležencev 

6 OPIS PROGRAMA 

Tema tabora: Rimljani, druga punska vojna 

Program je potekal bolj ali manj po temi druge punske vojne, s tem, da smo bili čete rimljanske 

vojske pod vodstvom Scipiona. Tabor se je začel z izkrcanjem rimskih čet v severni Afriki, kjer so 

si milites (vojaki) postavili tabor. Scipion se je odločil za ta kraj, da bi napadel Kartažane. Tudi 

zaradi tega so vojaki urili svoje spretnosti v raznih veščinah, od duhovnosti do hoje in skalpiranja. 

Ker so bili Kartažani že blizu Rima, se je odločil Scipion, s pomočjo ostalih tribunov in primih 

pilusov, da bo skušal pridobiti na času in rešil Rim z mirovno pogodbo, istočasno je prosil ugledne 

družine v Rimu za podporo njegovega programa. Zaradi tega je poslal na diplomatsko misijo zadnji 

letnik (hike), skupino izkušenih vojakov (predzadnji letnik- ride) pa je poslal na pot h Kartažanom, 

da bi  podpisali premirje. Ostali so se urili in se poskušali v postavljanju začasnega bivališča in 

prenočitve v njim. Zaradi nesoglasja nekaterh plemiskih družin, mirovna pogodba ni bila 

ratificirana,  tako se je Hanibal v času vrnil v Kartagino in napadel castrum. Scipion in tribuni so 

takoj organizirali čete in začeli s protinapadom. Po dolgem boju so rimske čete premagale 

Kartežane, ki so jim v zameno za svoja življenja pripravili večerno zabavo. Po tem zadnjem boju so 

Scipiona poklicali v Rim, kjer ga je čakalo odličje in podelitev naslova Afričanski.  

 

7 PROGRAM PO DNEVIH 

21. 7 – 23.7 Zgradbe 

24. 7 Tema dan 

25. 7 Izlet 

26. 7 Delavnice 

27. 7 – 28.7 Hiki, Raidi, bivaki 

29. 7 Športni dan 

30. 7 Dan obiskov, velika igra (nočna) 

31. 7 Velika igra 

1. 8 Podiranje tabora 

2. 8 Podiranje in odhod 

 

8 MNENJE O IZVEDBI IN POTEKU TABORA 

Postavljanje tabora je bilo hitro in učinkovito, ker smo IV porazdelili imensko, vsak voditelj je 

nadzoroval in delal v svoji skupini. Kuhinje vodov so bile skoraj poenotene, nekateri so imeli 



 

težave in smo jim zato pomagali. Tretji dan tabora smo jih že poslali iz tabora, to je bilo pozitivno, 

ker so se sprostili in smo začeli s programom. 

Izlet: nismo preverili poti in smo zgrešili, se ni prav skladal s tematiko, oz. ga nismo dovolj dobro 

uokvirili v temo tabora. Glede na to, da je bilo še kar veliko število ljudi, ki niso šli na izlet, bi v 

naprej predlagali, da bi organizirali, če se da, krajši izlet za tiste, ki ne morejo na daljše proge. 

Delavnice: nekatere delavnice so bile organizirane, nekatere pa smo improvizirali in je bilo opazno.  

Hike, Raid in bivaki: pot za Raide je bila mogoče malo predolga a so jo prehodili brez večjih težav, 

bivake smo poslali relativno daleč od tabornega prostora, s pomočjo klanovcev so dobili prenočišče, 

vsekakor je boljše, da niso predaleč, tako jih lažje nadzorujemo. 

Športni dan: ga je organiziral vod Srn v okviru njihove specializacije, program je bil dobro 

organiziran. Za naslednje morebitne podobne športne dneve: sodelujejo naj vsi voditelji.  

Nočna igra: za veliko igro smo se odločili, da jih ne bomo pošiljali okoli da bi si zgradili bivake, 

zato smo se odločili za nočno igro. Ideja je bila zmagovita, ker je lažje organizirati in nimajo 

voditelji večjih skrbi. 

Velika igra: prvi del smo oganizirali na grobo, zato smo na taboru pozno v noč dodelali pot in iksali 

postojanke. Poleg tega so IV hodili več časa kot smo predvidevali, zato se je vse skupaj  zavleklo.  

Drugi del igre pa je bil dobro pripravljen in je dobro uspel, je pa imel precej zapletena pravila.  

Nasvet za bodoče tabore: začet veliko prej s pripravo tabora (marca) imet enkrat mesecno sestanke. 

Letos smo voditelji ugotovili, da je v vodih več medsebojnih trenj in težav,  zato smo se odločili, da 

bi jim dali možnost pogovora z vodtelji o težavah v vodu. Stvar se je izkazala za učinkovito, 

predvsem za voditelje, ker je to dobra priložnost da spozna voditelj boljše svoje varovance.  

Pri izvedbi tabora so nam pomagali tudi klanovci, ki pa niso bili vsi kos situaciji. Nekateri klanovci 

so bili še preveč izvdniški ali vzvišeni, tu smo verjetno zgrešili tudi mi, ker jim nismo pojasnili, 

kako naj postopajo oz. kakšen odnos morajo imeti do izvidnikov. Predlog za naslednjič: pojasniti 

mejo med klanovcem in izvidnikom in klanovcem in voditeljem. 

 

9 ZASTAVLJENI CILJI VODSTVA IN VAROVANCEV 

Cilji varovancev: izboljšanje znanja pioneristike, disciplina, poudarek na odgovornosti vodnikov, 

komunikacija (izvidniki-vodi-čete). 

Cilji vodstva: enaka pravila, načela, povezanost; poenoten pristop; je treba delat (nas je malo); klan 

ostane klan. 

Kar se tiče varovancev smo dosegli v glavnem vse cilje, medsebojna komunikacija pa ostaja 

problem, ki ga bo treba v naslednjih letih rešit. Problem komunikacije, je sama komunikacija, 

zgleda namreč, da se ne vedo med seboj pogovorijo in rešijo trrenja ki nastajajo v vodu. Delno smo 

ta problem skušali rešiti s pogovorom z voditelji, stvari nismo izpeljali do konca zaradi časovne 



 

stiske, s pogovori smo začeli predzadnji dan. Za bodoče tabore bi bilo dobro pomisliti že prej na 

tovrstno reševanje trenj. 

Cilje vodstva smo udejanili, vodstvo se je poenotilo in ustvarili smo dobro, delovno skupino. Edino 

točka, ki bi jo morali bolje dodelati ostane razločevanje med vlogo klanovca in voditelja. 

 

10 OCENA TABORA 

Nasplošno smo upoštevali pravila, cilje in program, ki smo si jih zadali. Na taboru je nekaj težav, ki 

smo jih s skupnimi močmi in dobro voljo premostili. Tema je bila dobra in smo se precej dobro 

znašli v naših vlogah. Na taboru je bilo še precej bolnikov, ki pa smo jih zato omejili na en sam 

šotor, ki smo ga preventivno vzeli na tabor, tako smo preprečili širjenje gripe. Poleg tega si je en 

izvidnik ranil prst s pločevinko, zato smo ga odpeljali v bolnišnico. Mmnenje vodstva tabora je 

precej poenoteno, saj verjamemo, glede na izjave IV, da smo dobro izpeljali tabor.  

Na taboru smo imeli tudi pospravo tabora z IV, ki so bili nasplošno navdušeni nad taborom, po 

njihovem mnenju je bila tema originalna, ker niso še bili Rimljani, temo smo dobro razvili, le 

celodnevnega izleta nismo dovolj dobro vključili v zgodbo, nekateri izrazili željo, da bi vključili več 

zgodovine, nekaterim pa ni bilo jasno, kdo so bili naši nasprotniki. Poleg tega so Iv mnenja, da niso 

bila pravila točkovanja jasna, taborni prostor pa je prevelik, zato se ga ne more ustrzno zastražit.  

IV so izrazili tudi mnenje glede vodstva: pohvalili so, da smo imeli pravo razmerje med strogostjo 

in prijaznostjo, da smo bili pravični, na razpolago, pomagali pri reševanju problemov. Negativne 

tocke pa so bile: da bi vodstvo moralo bolj upoštevati urnike, voditelji ne bi smeli toliko odhajati in 

prihajati na tabor, bi mogli delovat bolj skupno. 

Vodstvo tabora in izvidniki se strinjamo, da je taborni prostor za naše potrebe neuporaben in celo 

neprimeren, edina pozitivna točka je lahka dostopnost do reke. Poleg tega se strinjamo, da je bilo na 

taboru prevroče, tu pa ni, na žalost, nobene pomoči, razen reke in sence. 

 

11 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI KRAJA IN NEKAJ PODATKOV O KRAJU TER NASLOVI 

KONTAKTNIH OSEB 

Kamno pri Tolminu: travnik je ogromen, prevelik, lastnik je nevljuden in skuša na vse načine 

zaslužit čimveč. Lastnik travnika se ne drži obljub, čeprav obljublja vodo in bi jo moral po zakonu 

dobavljat, ti na vprašanje o napeljavi vode odgovori, da so IV dovolj močni, da gredo iskat vodo v 

potok, kjer naj bi bila pitna voda. Glede na slabe izkušnje ne bomo pustili dodatnih podatkov in niti 

naslovov ali kontaktnih številk, le opozorilo: NIKOLI VEČ NA TA TABORNI PROSTOR. 

 

12 ZAKLJUČNE MISLI IN NASVETI 

 



 

 Kljub temu, da smo začeli s pripravo tabora precej pozno in da smo se na začetku voditelji mogli 

komaj malo bolje spoznat in dobit nek skupni jezik sva mnenja (načelnika), da je tabor bil dobro 

izveden in da tudi če je občasno prišlo do nesoglasij in nesporazumov med voditelji izvidniki tega 

niso občutili. Nasveti za drugo leto so torej: pričet prej s pripravami, bolje razložit nekatera 

dežurstva (predvsem duhovnost), bolje pripravit delavnice, pripravit program za bivake. 

  



 

 

  
 

        

          

          

  SZSO-TS     

          

          

BLAGAJNISKO POROCILO   

          

Tabor: Tabor IV 2017   

Nacelnik: Nada Tavčar in Saša Marsetti   

Blagajnik: Nina Pahor   

Datum zacetka: 21. julij 2017       

Datum konca: 2. avgust 2017       

Cena tabora za clana: 140,00 €        

Cena  za voditelja:  - €        

Cena obiska na dan:  - €        

Turisticna taksa na dan na osebo:  - €      

          

  Dohodki   Izdatki   

Placilo udelezencev 6.800,00 €  Hrana 1.595,78 €    

Obiski  - €  Zdravstvo 14,84 €    

Drugi prispevki - Prevozi 733,30 €    

Razno  - €  Oprema 306,25 €    

    Potrosni material 134,81 €    

  

Prostor za tabor 429,42 €    

Vecerja po taboru 125,72 €    

Turisticna taksa 500,00 €    

Razno 169,39 €    

Skupno dohodki 6.800,00 €  Skupno izdatki 4.009,51 €    

    Ostanek 2.790,49 €    

          

POROCILO       

Udeležencev (IV) je bilo 50. Na taboru bodo stalno prisotni štirje voditelji, dva kuharja in vsaj dva 

pomočnika (∼60 ljudi).   

Prevozi vključujejo: ceno avtobusa (576,80) in potne stroške osebnih avtomobilov (156,50)   



 

Turistična taksa zajema prispevek, ki so ga člani oddali za vzdržeanje opreme (50x10=500).   

Pod točko razno je naveden tudi prispevek za kočo kjer so prenočili udeleženci raida.   

Za zdravstvo so bili stroški nizki, ker smo uporabljali potrošni material, ki je ostal od lanskega tabora.   

V točko taborni prostor so všteti stroški za taborni prostor in komunalo.   

Stroške za prevoz in taborni prostor smo si razdelili z VV.   

Pri skupno stroški in skupno izdatki je treba odšteti 500,00 kot prispevek za sklad.   

    

 

  



 

CASTRVM 
Kamno 21.7. - 2.8. 

 

BROŠURA 

 
Načelnik: Matej Kos 
Podnačelnika: Saša Marsetti, Nada Tavčar 

Gospodar: Jan Zobec  
Blagajnik: Nina Pahor 
Bolničar: Nada Tavčar  
Tajnik: Katja Škabar 
Kuharji: Matej Kos, Matej Kosmač 
Klan: Andraž De Luisa, Neža Petaros, Mira Tavčar, Gregor Tavčar, Martin Coffoli, Kevin Bržan 
Odgovorni za čistočo: Jan Zobec 

Odgovorni za izlete: Matej Kos,  
Odgovorni za taborni ogenj in straže: Saša Marsetti, Gregor Tavčar 
Odgovorni za program tabornega ognja: Neža Petaros, Mira Tavčar 
Odgovorna za duhovnost: Nina Pahor 
Odgovorna za dnevnik: Neža Petaros, Mira Tavčar 
 
Nit: Druga punska vojna: Potekala je med letoma 218 in 202 pr. n. št. . Hanibal, najslavnejši kartažanski 
vojskovodja, je pozimi med letoma 219 in 218 pr. n. št. z ogromno vojsko, ki je štela okoli 50.000 pešakov, 

9.000 konjenikov in 37 slonov, odšel iz Španije in preko Pirenejev, južne Francije in zasneženih Alp vdrl v 
Padsko nižino. Kartažani so pod Hanibalovim vodstvom popolnoma uničili rimsko vojsko, prišli so do Rima, 
a so zamudili priložnost osvojitev mesta. Rimljani so brezglavo vpili: »Hanibal je pred vrati!« 
Rimljani so za nadaljevanje pripravili načrt, s katerim so skušali Hanibala odrezati od njegovih zvez z 
zunanjim svetom. Bojišče so odprli v južni Španiji in na Siciliji. Pod vodstvom Publija Kornelija Scipiona so 
se izkrcali v Severni Afriki. Hanibala so prisilili, da je prišel na pomoč ogroženemu domačemu mestu in s 
tem zapustil Italijo. 

Leta 202 pr. n. št. je bila odločilna Bitka pri Zami, v kateri je Scipio, imenovan tudi Afriški, porazil Hanibala 
in dosegel sklenitev premirja pod rimskimi pogoji: Španija je postala rimska provinca, Kartažani so morali 

plačati vojno odškodnino in izročiti Rimljanom ladjevje in posesti v Zahodnem Sredozemlju. Moč Kartagine 

je bila dokončno omajana, rimska pa je rasla. 

 
Izvidniki bodo razdeljeni po vodih: 
Srne – Dorcades 

Pande – Ursae orientales 

Galebi – Lari 

Jeleni – Cervi 

Kondorji – Vultures 

Levi – Leones 

Delfini – Delphines 

Orli – Aquilae 

Zebre – Hippotigres 

Vidre – Lytrae

 

tabor – castrum 

vodnik – primus pilus (mn. primi pili) 

podvodnik – princeps (mn. princeps) 

vod – hastus 

voditelj – tribunus (mn. tribuni) 

kuhinja – coquina 

shramba- repositorium 

pagoda - forum 

stranisce - conclave 

reka - flumen 

šotor - tentorium 

vhod - accessus 

cerkev -ecclesia 

jambor -obeliscus 

Imena voditeljev in pomočnikov:  

Publius Cornelius Scipio - Saša 

Tiberius Sempronius Longus - Jan 

Caius Laelius - Matej Kos 

Marcus Cato - Ivan Langella 



 

Cornelia Marcia - Nada 

Cloelia Catula - Katja 

Livia Fabia - Nina 

Primus - Matej Kosmač 

Secundus - Andraž 

Tertius - Martin 

Quartus - Kevin 

Quintus - Gregor 

Prima - Neža 

Secunda - Mira
 
6:45 zbujanje kuharji + voditelji 
7.00     ZBUJANJE 

7.15     zbor + telovadba 
7.30     zajtrk 
9.00     glavni zbor 
9.30 duhovnost 
10.15 začetek programa 
12.00 kosilo 
15.00 program 

16.30 malica 
18.00 kuharji v kuhinjo 
18.30  kuhanje – svet vodnikov 
20.00  zastava dol 
20.45 T.O. 
23.00 tišina 
  
 

Cilji za IV: 
● izboljšati pionieristiko 

● disciplina (izvidniki - voditelji) 

● odgovornost vodnikom in vsem funkcijam v vodu (delavnice – knjižice) 

● komunikacija med izvidniki – vodom – četama 
● več odgovornosti vodnikom 

 
Cilji vodstva: 

● enaka pravila, načela, povezanost 
● poenoten pristop 

● je treba delat, nas je malo ;) 
● klan ostane klan 

 
Pravilnik tabora IV 

● Kroj sestavlja srajica, temno modre hlače ali jeansi in zaprti čevlji. Hlače so lahko tudi kratke, a naj 

segajo približno do 3 prste nad koleni. Shorts niso primerni. Značke naj bodo primerne. 
● Zaradi varnosti so v hribih obvezni gojzarji, ki ščitijo tudi gleženj. 
● Vsa mila (šampon, zobna pasta) morajo biti biološka. In to je čisto zadosti za lepoto našega telesa! 
● Skavt živi v stiku z naravo in ne potrebuje tehnologije. 

● Pri maši se držimo skavtske drže prekrižanih rok. Med Evangelijem in povzdigovanjem pa so roke 
stegnjene ob telesu. Zastavonoša drži zastavo dvignjeno v pozdravu. 

● Pri obrokih nosimo ruto, majčke in hlače. 
● Pri delu si lahko snamemo ruto, ki jo položimo na dvignjeno, vidno mesto. 
● Taborni prostor lahko zapustimo le z dovoljenjem voditeljev. 

● Za dovoljenje voditeljev vprašamo tudi, ko želimo kopati se v reki ali vstopiti v kuhinjo. 
● Odpatke ločujemo in hrano odvržemo le v čim manjši meri. 
● Zastava voda je vedno pokonci. Ponoči je v šotoru. (Dovoljena kraja zastav, ki jo vrnejo v zameno za 

odkupnino) 
● Skrinje so ponoči v šotoru. 
● Vsi skrbimo za skupno opremo. Vse stvari delujejo po principu: Maj - Vrni ga nazaj! 
● Skavt je, pije in živi zdravo. 

 
Ob tem veljajo seveda skavtski zakoni: 



 

 

1. Skavt (skavtinja) si šteje v čast, da si pridobi zaupanje.  
2. Skavt (skavtinja) je zvest (zvesta) Bogu in domovini.  
3. Skavt (skavtinja) pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo.  
4. Skavt (skavtinja) je prijatelj (prijateljica) vsakomur in vsem skavtinjam in skavtom brat (skavtom in 

skavtinjam sestra).  
5. Skavt (skavtinja) je plemenit (plemenita).  
6. Skavt (skavtinja) spoštuje naravo in vidi v njej božje delo.  

7. Skavt (skavtinja) uboga svoje starše in predstojnike ter vestno opravlja svoje dolžnosti.  
8. Skavt (skavtinja) je vstrajen in pogumen v težavah. 
9. Skavt (skavtinja) je delaven in varčen (delavna in varčna).  
10. Skavt (skavtinja) je čist (čista) v mislih, besedah in dejanjih. 

 

Piski 
_.  zbor 
_  spust zastave 
...  voditelji 
_.._  vodniki/čarovniki   
_..._  kuharji (ko pridejo iskat hrano za kuhanje po vodih + dežurni, kadar kuha GK)  
 

Okviren program po dnevih 
 
Dan Program V primeru dežja 
Pet, 21.7. Zgradbe  Zgradbe  
Sob, 22.7. Zgradbe Zgradbe 
Ned, 23.7. Zgradbe Zgradbe 
Pon, 24.7. Tema dan Tema dan-forum 
Tor, 25.7. Izlet  Delavnice 
Sre, 26.7. Delavnice  
Čet, 27.7. Haiki, Raidi, Bivaki  
Pet, 28.7. Haiki, Raidi, BIvaki  
Sob, 29.7. Športni dan  
Ned, 30.7. Dan obiskov, VELIK IGRA 

(nočna) 
 

Pon, 31.7. VELIKA IGRA  
Tor, 1.8. Podiranje  
Sre, 2.8. Odhod  
 
Vsak hastus dobi 5 denarjev na dan za služenje v vojski. Za dežurstvo dobi še največ 5 (0 je slabo opravljeno 
dežurstvo, 5 je dobro opravljeno dežurstvo). Voditelji lahko posameznikom iz hastusa podelijo dodatne 
točke, če se posebno izkažejo ali naredijo kaj izjemnega, kar ne izrecno pričakujemo od njega. 
 

Dežurstva 

 Galeb
i 

Kondorji Pande Srne Jeleni Delfini Orli+Lev
i 

Zebre + 
Vidre 

SOBOTA - Č T Z P K M D 

NEDELJA D - Č T Z P K M 

PONEDELJEK M D - Č T Z P K 

TOREK K M D - Č T Z P 

SREDA P K M D - Č T Z 

ČETRTEK Z P K M D - Č T 

PETEK T Z P K M D - Č 

SOBOTA Č T Z P K M D - 

NEDELJA - Č T Z P K M D 

PONEDELJEK D - Č T Z P K M 

TOREK M D - Č T Z P K 



 

 

Č- ČISTOČA 
T- TELOVADBA  
Z- TABORNI OGENJ ZGRADBA 
P- TABORNI OGENJ PROGRAM 
K- KUHINJA 
M- DNEVNIK +MIMO 
D- DUHOVNOST 

 
 
Petek, 21. julija 
7.30 - zbiranje na Opčinah 
Gremo iz Rima v Kartagino, pristanemo v Utiki, naš poglavar je Publij Kornelij Scipio (Saša) 
8.00 - odhod 
9.30 - prihod v Kamno 

10.15 - prihod na taborni prostor, malica, se preblečemo 
komaj pride furgon ga raztovorimo (medtemko raztovarjajo furgon, gre en voditelj skupaj z podvodniki, 
da se zacrta s kolicki in strikom glavno ulico principalis in pravokotno na njo vio praetorio, na konec vie 
principalis pride kuhinja, medtemko vzporedno z njo sotori.) 
10:45 – uvod v temo 
11.00 – šotori (najprej jim tocno pokayat kako jih morjo postavit, da bojo vzporedni z ulico, potem tekma, 
štopat!!) 
12.30 – kosilo iz torbe 

13.30 - zgradbe: pagoda (8 ljudi), kuhinja (6), WC (3 luknje ozke in globoke, 6), šotori vodstvo, shramba 
(4), špine (2 skopajo, 4 grejo iskat drva), T.O. (2), luknja za pomije (2),  police v kuhinji (3 ljudje lahko ze 
grejo iskat drva in vzagajo prave mere, medtemko drugi montirajo kuhinjo), policka pred kuhinjo, police 
v shrambi (3), miza in klopi (3), 
 
Ograja glavnih dveh ulic in ogradit praetorium. Glede na to kako ogradimo praetorium se tudi ve kam se 
postavi luknjo in zgradbo jambora), oglasna deska, luknja jambor (2), smeti, vhod, izbrat, vzagat, olupit 

jambor, oltar. 
 
 

Dorcades Leones 

Ursae orientales Delphines 

Lari Aquilae 

Cervi Hippotigres 

Vultures Lytrae 

  
Jih razdelimo, po višini in jim dodelimo kaj naredit. Jan-pagoda, shramba, Saša-stranišče, Nada- kuhinja, 
Nina-špine,  
16.30 – malica (sadje) 

19.30 - večerja (GK: pašta s šalšo, ostanki, zelenjava, kruh) 
20.30 - večerni program (prva zgodbica od Hanibala) 
 
Sobota, 22. julija  
7.00 - zbujanje 
7.30 – zajtrk  
8.30 - glavni zbor 
9.00 - zgradbe (dokoncat kar je blo dan prej naceto, izbrat jambor+luknja+vhod, glavni ulici, oglasna 

deska, oltar) 
13.00 - kosilo (GK: tortellini smetana in pršut, zelenjava, kruh) 
14.00 – zgradbe 
16.30 -malica (yogurt) 
19.30 - večerja (GK: zelenjavna juha, hrenovke, grah, kruh)  
20.45 - večerni program (druga zgodba Hanibala) 



 

 

Dorcades 

Ursae orientales 

Lari 

Cervi 

Vultures 

Leones 

Delphines 

Aquilae 

Hippotigres 
Lytrae 



 

 

 

 
Nedelja, 23. julija  
7.00 - zbujanje 
7.30 – zajtrk  
8.30 glavni zbor 
9.00 -10.00 priprava na mašo 
10.00 zgradbe (kateri posamezniiki lahko se koncajo kaj malega, ce niso uspeli dan prej, drugi se lotijo 

svojih kuhinj) 
13.00 - kosilo (GK: riž z bučkami in sirom, zelenjava, kruh) 
14.00 - zgradbe  
16.00 – maša 
17.00 -malica (sadje) 
17.30- zgradbe naprej 
19.30 - večerja (GK: goveja juha, frtalja, zelenjava, kruh oz prepečenec) 

20.15 - svet vodnikov 
20:45 - taborni ogenj (3.zgodbica Hanibala) 
23.00 – tišina 
 

Dorcades Leones 

Ursae orientales Delphines 

Lari Aquilae 

Cervi Hippotigres 

Vultures Lytrae 

 
Ponedeljek, 24. julij TEMA DAN 
7.00 - zbujanje 
7.30 - zajtrk 
8.30 - glavni zbor 
10.00 –  ko smo potovali iz Rima v Afriko, so nam Kartažani oteškočili pristop do kopnega in so nas 
napadali, tako smo zgubili manjšo ladjo, ki nam je tovorila nase vojaske divize -> smo pa ugotovili, kam 
so jih nesli. Kot prvo preverbo jim damo (ali vsakemu vodu ali po skupinah) ene azimute in ko jih resijo 
dobijo tam material, za si naredit majcke, palice, morjo si tudi izmislit klice...  

13.00 - kosilo (GK: pašta s šalšo in tuno, zelenjava, kruh) 
15.30 - pevske vaje 
16.30 – malica (sadje) 
17.00 -  naredijo napise za glavne stvari 
19.30 - večerja (GK FEŠTA: piščanec al curry z rižem, zelenjava, kruh, sladica) 
20.15 - svet vodnikov 
20.45 - taborni ogenj (4.zgodba Hanibala?) 
23.00 – tišina 

 OPOMBA: Kuharji morjo pripravit že sendvice in malice za izlet. 
 
 

Dorcades Leones 

Ursae orientales Delphines 

Lari Aquilae 

Cervi Hippotigres 

Vultures Lytrae 

 
Torek, 25. julija IZLET 
Želimo preverit, če so pripravljeni na najhujse bitke. Startamo in nekje vmes gozda jim rečemo, da si mora 

vsak dobit eno palco, debel približno premera 5 cm, mora zdržat težo IV. Na vrhu naredijo bivak. Mirovna 
pogodba? 



 

7.00 zbujanje 

7.30 - zajtrk 
8.00 - glavni zbor (že prit pripravljeni, vsak vod mora imet nekaj vrvi s seboj) 
8.30- ŠTART 
Kosilo iz torbe: panini pršut/sir, jabolko, čokolada 
17.00  predviden prihod na taborni prostor 
19.30 - večerja (GK: fižolova mineštra, paština, cukete v kozici, kruh) OPOMBA: namočimo ječmen za 
naslendji dan. 

20.15 - svet vodnikov 
20.45 - taborni ogenj (5.zgodba Hanibala) 
23.00 – tišina 
 
 

Dorcades Leones 

Ursae orientales Delphines 

Lari Aquilae 

Cervi Hippotigres 

Vultures Lytrae 

 
Sreda, 26. julija DELAVNICE  
7.00 - zbujanje, telovadba 
7.30 - zajtrk 
7.45 - posprava šotorov 
9.00 - glavni zbor 
10.00 – Delavnica 1 KUB 
11.30 - odgovorni v kuhinjo 

12.00 - kuhanje po vodih 
13.00 - kosilo (polenta z ragujem in zelenjava) 
15.00 - animacija 
15.30 - Delavnice 2  rastline 
16.30 - Delavnice 3 Latinščina? Memory?  (Ljubljana-EMONA, živali, robe od voda, Draco, patronus..) 
18.00 - kuhanje po vodih 
19.30 - večerja (orzotto z olivami, tonnom, mozzarello, paradižnikom) 
20.15- svet vodnikov 

20.45 - taborni ogenj (jim predlagamo, da naredimo mirovno pogodbo, tako da bo manj ubijanja, se 
odločimo za mirovno pogodbo in jo napišemo. Mirovna pogodba naj sestoji iz sledečih točk: 

− Kartagina naj zapusti Italijo in Španijo 
− Naj izroči vse ladjevje (obdrži lahko 20 ladij-> do tega pride po hikih) 
− Morajo plačati 5.000 talentov 

23.00 - tišina 
 

Dorcades Leones 

Ursae orientales Delphines 

Lari Aquilae 

Cervi Hippotigres 

Vultures Lytrae 

 
Četrtek, 27. julija HIKE+RAIDI+BIVAKI 
 
7.00 - zbujanje, telovadba 

7.30 - zajtrk 
7.45 - čistoča, posprava šotorov 
9.00 - glavni zbor  
9.15- štart hike: ker nekatere rimski senatorji, so bili nevošljivi nad Scipionom, ker se je tako izkazal kot 
vojskovodja, se hočejo maščevati in ne želijo ratificirati, to je sprejeti v rimsko pravo, mirovne pogodbe. 
Njihova naloga je, da obiščejo, najvplivnejše rimske družine Clavdijev, Julijev in Severov, ki so Scipionu 



 

naklonjene. Te morajo v rimskem senatu posredovati, da se odobri mirovna pogodba.  

9:30- štart raid: jih pošljemo v Kartagino, da poskusijo prepričat kartažanski senat, da podpišejo 
predlagano mirovno pogodbo. 
medtem bivaki spravljajo šotore 9:45 pregled  
10.00 delavnica bivaki vodita Saša in Ivan, orientacija, vozli, zgodovina skavtizma 
13.00 - kosilo (GK: pašta s šalšo in feferoni) 
15.00 – pogovor z bivaki nasploh gelede vojn, kaj se jim zdijo vojne kot skrajna resite, ko posamezniki/ 
skupine ljudi/ države imajo take težave/ nesporazume/konflikti v interesih, da ne uspejo resit stvari s 

pogovori in morjo prit celo do tega, da pridejo do nekega zakljucka na podlagi stevila ubitih ljudi -> 
življenje kot najvisja dobrina, s katero razpolagamo  
17.00 odhod bivakov: vojaška preiskušnja, če uspejo ponovno naredit svoj bivak tokrat, brez višjih 
poveljnikov primih pilov.  
19.30 - večerja (iz torbe: tonno, sirčki, suho sadje) 
 
Petek, 28.julija HIKE+RAIDI+BIVAKI 
10.00 - vrnitev bivakov, glavni zbor 
11.00 – zgodovina skavtizma 
13.00 -prihod na taborni prostor (Hike umivanje nog, Sveto pismo???) 
14.00-  kosilo (GK: tortelini s smetano, piščancem in porom) 
15.00 - posprave / bivaki dežurstva 
16.30 - pričetek kulinarične tekme 

18.00 - večerja (bučke, korenje, krompir, čebula, jajca, mozzarella, paradižnik, moka, jabolka) 
20.15 - svet vodnikov 
20.45 - taborni ogenj (6.zgodba Hanibala) 
23.00 - tišina  
 

Dorcades Leones 

Ursae orientales Delphines 

Lari Aquilae 

Cervi Hippotigres 

Vultures Lytrae 

 
Sobota, 29. julija ŠPORTNI DAN 
7.00 - zbujanje, telovadba 

7.30 - zajtrk 
7.45 - posprava šotorov 
9.00 - glavni zbor 
9:30-10:30 duhovnost: priprava maše 
10.30 - športne igre  
11.30 - odgovorni v kuhinjo 
12.00 - kuhanje po vodih 

13.00 - kosilo (pašta alla carbonara, zelenjava) 
15.30 - športne igre 
18.30 - odgovorni v kuhinjo 
19.00 - kuhanje po vodih 
19.30 - večerja (riž z gobami in pršutom, korenje) 
20.30 - svet vodnikov 
21.00 - taborni ogenj (7.zgodba Hanibala) 

23.00 - tišina  
OPOMBA: Postavit smerokaze, za starše. 
 

Dorcades Leones 

Ursae orientales Delphines 

Lari Aquilae 

Cervi Hippotigres 

Vultures Lytrae 



 

 

Nedelja, 30.julija DAN OBISKOV +VELIKA IGRA 
8.00 – zbujanje 
8.30 -zajtrk 
9.30 – glavni zbor 
10.00 -prihod staršev 
11.00 -maša 
16.00 - taborni ogenj 

17.30 -starši zapustijo taborni prostor 
18.00 – začnejo kuhat večerjo (zelenjavna juha, hrenovke, pire krompir) 
20.15 - svet vodnikov 
20.45 – taborni ogenj (8.zgodba Hanibala) 
23.00 - tišina 
 
NOČNA IGRA 

Smo podpisali mirovno pogodbo, kar naeknkrat se zbudimo, ker tabor gori. Kartažani-klanovci (so sužnji) 
se ne držijo pravil in so nas napadli. Okoli tabora je postavljenih 30 bakel, mi branimo edini vir vode-eno 
vedro. Oni si vzamejo vsak svoj kozarec. Kdor je tikan mora zlit vodo, ce nima vode gre v pagodo, za prit 
iz pagode, je treba dat en kozarec vode straži (straža ima flasko vode in liček). Straže bakel  če tikajo 
izvidnika mu vzamejo vodo. Če nima vode nima vode gre v pagodo. Vodilteji morjo bit skalpirani, ko so 
skalpirani, jim dajo vodo. Isto velja za straže bakel, ker imajo flaško z vodo.) 
 
 

Dorcades Leones 

Ursae orientales Delphines 

Lari Aquilae 

Cervi Hippotigres 

Vultures Lytrae 

 
Ponedeljek, 31.julija VELIKA IGRA 
8.00 -zbujanje 
8.30 -mega discorsone + štart jim damo zajtrk (piškoti, mleko), naj si pomagajo. OPOMBA: vsak naj 
vzame svojo gaveto in pribor. 
10.30 – IGRA NA POSTOJANKE: (dobijo življneja, s katerimi si bojo kupovali časopise-zemljo pri 
Kartažanih) 

12.00 – KOSILO (nekaj mrzlega v loncu, npr. pasta/cous cous/riž, sadje):  na postojanki so dobili azimut 
za kraj kosila. Mi jim ga pustimo tam skupaj z koordinatami, končnega spopada. Tu dobijo tudi barve in 
navodila, kako se razdelijo na konjenike, pehoto, dva sla (število+način barvanja) in jim povemo naj se 
naucijo delat ladjice in letalca, ker jim bo prislo prav (jim pustimo za to dva časopisa)  
14.00 – KONČNI SPOPAD: morajo prit do travnika, kjer mi pripravimo dve črti, ki predstavljajo 
Kartagino. Tukaj lahko se igramo igro od Jana (ovce, volkova). Igra časopisi pistolero/ skalpiranje. 
Časopisi stanejo dve življenji, tiste ki so jih dobili zjutraj na postojanki (150 življenj -predlog), časopise 

ima posebna skupina Kartažanov, ki jih dajejo konjenikom, če zmagajo pri skalpiranju, v zameno za 
življenje. Sla nosita pridobljene časopise do črte od katere lahko nosi samo pehota, ki ne sme stopat po 
travi (če stopi dol, je zgubil in se usede na tla. Če naredi, toliko ladjic/letalc kot je strani se reši (časopis je 
izgubljen)). Kartažani, se bojujejo s pehoto. So postavljeni v eni vrsti, malo bolj daleč od začetne črte 
rimljanov. Ko pridejo do nas, če želijo napredovat, morajo zmagat na milites (prilagojen pistolero), če 
zmaga mi naredimo korak nazaj in on pridobi ozemlje na katerega lahko postavi nov časopis. Če pa zmaga 
Kartažan, pehota mu mora dat časopis, na tak način zgubi življenje in mora it za črto, za črto gre ali lete 
(na letalcah) ali po morju (na ladjicah, ki jih delajo tisti, ki so nehote padli iz časopisa.). Tam čaka, da mu 

sel prinese nov časopis. 
18.00 - kuhanje po vodih 
19.30. - večerja (friko in polenta) 
20.15 - svet vodnikov 
20.45 - taborni ogenj 
23.00 - tišina 



 

 

Torek, 1.avgust POSPRAVA + treba naredit še eno luknjo za volčiče 
7.00 - zbujanje 
7.30 - zajtrk 
9.00 - glavni zbor  
9.30 - podiranje 
11.30 - kuhanje po vodih 
12.00 - kosilo: riž alla cantonese oz. pašta tonno, smetana, petršilj 

15.00 - podiranje, dva/tri gredo skopat luknjo za volčiče 
18.00 - večerja: (juha, polpete (v šalši ali pečene) oz. griljata, krompir (ocvrt ali pire), sladica) 
20.15 - svet vodnikov 
20.45 - taborni ogenj 
23.00 - tišina 
 
Sreda, 2. avgust POVRATEK 

(Volčiči štartajo ob 9.00) 
7.00 - zbujanje 
7.30 - zajtrk 
9.00 - glavni zbor  
9.30 - podiranje jambora 
11.30 - odhod 
 
 

219/18 Jan 
Hanibalova zgodba se začne leta 219 pred Kristusovim rojstvom, v mestu Sagunt v Španiji (25km stran od 
Valencie). Sagunt je trgovsko mesto ob morju, v pristanišču pa so bile bodisi rimske bodisi kartažanske 
tovorne ladje. Naenkrat je prišlo do spopada med Rimljani in Kartažani. Rim je takoj pozval Kartagino, 
naj umakne vojake. Hanibal pa, najslavnejši kartažanski vojskovodja, je vdrl v mesto in zmagal bitko. 
Tako se je začela druga punska vojna. Hanibal je pozimi med letoma 219 in 218 pr. n. št. z ogromno 
vojsko, ki je štela okoli 50.000 pešakov, 9.000 konjenikov in 37 slonov, odšel iz Španije in preko 

Pirenejev, južne Francije in zasneženih Alp vdrl v Padsko nižino. V prvih spopadih na severu Apeninskega 
polotoka je premagal Rimljane in tako začel pohod proti Rimu. (če jke treba dodat še kej: Battaglia del 
Ticino, Battaglia della Trebbia in da "Le legioni di Tiberio Sempronio Longo si ricongiungono alle forze 
di Publio Cornelio Scipione") 
 
217/16 Jan 
Hanibal je nadaljeval pohod proti Rimu. V srednji Italiji, pri Trazimenskem jezeru, je napadel četo rimske 

vojske in jo zlahka premagal, ker so bili rimski vojaki premalo pozorni in so jih kartažani presenetili. Hitro 
za tem se je Hanibal v jugovzhodnem delu Italije spet spopadel z rimsko vojsko, in sicer v znameniti bitki 
pri Kanah (216 pr. n. št.). Bitka je Rimljanom prinesla najhujši poraz v dotedanji zgodovini. Kartažani so 
pod Hanibalovim vodstvom popolnoma uničili rimsko vojsko. Posledice tega poraza so v Rimu čutili z 
izgubo zaveznikov, le italska plemena v srednji Italiji in večina grških zavezniških mest jim je ostala 
zvesta. Kartažani so tedaj zamudili priložnost za napad na Rim, saj so Rimljani brezglavo vpili: »Hanibal 
je pred vrati!«. Zato je Rim poslal v Španijo Publiusa Corneliusa Scipiona, da bi tam premagal Kartažane 
in so tako skušali prisiliti Hanibala, da bi prišel na pomoč kartažanom in s tem zapustil Italijo. 

 
215/14 Saša 
Brata Scipiona premagata v krvavem boju kartažanske čete v Španiji, tako postane španija ponovno last 
rimskega imperija. Medtem se Hanibal spoprijatelji s Filipom Makedonskim in Geronimom, imperatorjem 
Sirakuz. Hanibal se zaradi teh prijateljstev lahko premika po morju, ne da bi ga kdo napadel, pripravlja se 
na boj z Rimljani. Skuša osvojiti Taranto, mesto na jugu italijanskega polotoka. Ker so rimljani močnejši 
mu ne uspe. Istočasno napadejo druge kartažanske čete rimljane v Španiji, pod vodstvom Asdrubala 

zmagajo in si osvojijo del Španije. Da bi onemogočili kartažanskim četam napredovanje, pošjejo Rimljani 
čete proti glavnemu kartažanskemu mestu, Kartagini. Kartažani se morajo čimprej vrniti domov, da bi 
obranili Kartagino pred Rimljani, Španija postane tako ponovno del rimskega imperija. 
 
213/12 Saša 



 

Hanibal skuša ponovno osvojiti Taranto in tokrat mu tudi uspe. V Sicilijo se izkrcajo Rimljani in se 

spopadejo s Kartažani, ki zmagajo vse bitke za Sicilijo. Po zmagah v Siciliji in v Tarantu se Hanibal 
odloči, da bo napadel tudi Herdonio, na jugu italijanskega polotoka in mu tudi uspe. Sedaj ima Hanibal 
skoraj vso južno Italijo. Medtem se Asdrubal s kartažankimi četami vrne v Španijo, tako se ponovno 
žačnejo bitke v Španiji, istočasno se Filip Makedonski odloči, da bo napadel rimljanske čete na kopnem. 
Rimljani so se sedaj morali braniti z več strani. 
 
211/10 Katja 

Hanibal vodi vojsko do Rima, ampak si ga ne upa napasti, zato se umakne bolj na jug. Medtem ko 
Rimljani ponovno osvojijo Capuo, v Španiji, v teku dveh bitk, umreta tako Publji kot Gneo Scipji. 
Po osvoboditvi Capue, Nerona pošljejo v Špaijo. Medtem Hasdrubal z velikimi težavami skuša odpotovati 
v Italijo.  
Ko sta leta 211 pr.Kr. umrla oba Scipija, so nadarjenega sina padlega, Publija Kornelija Scipia pri 24 letih 
imenovali za prokonzula in ga poslali v Španijo. 
 

209/08 Katja 
Leta 209 je Scipion prekoračil Ebro in zavzel Novo Kartagino. Vseeno pa ni mogel preprečiti, da se ne bi 
Hasdrubal napotil proti Italiji. Rimljani zavzamejo Tarenr in s tenm se zaključi bitka na Siciliji z dokončno 
zmago Rimljanov. Hasdrubal v nalsednjem letu hodi proti Italiji. 
 
207/06 Ivan 
Asdrubal, mlajsi brat hanibla. Tudi on je zelel postati slaven kot starejsi brat, ceprav ga je leto prej 
premagaj Šipijone, je pritekel haniblu na pomoc v italijo. Prisel je z mogocno armado a to rimljane ni 

prestrasilo. V markah so Gajo Klavdij in Marko Livin od Solin premagali in ubili. Hanibal, ki je drzal 
pozicije na jugu italije si je dobil glavo brata pred trdnjavo. Sigurno mu je zaradi tega dejanja zavrela kri 
in pmzacel je pripravljat nov napad. 
Ilipa. Zopet Rimljani. Tokrat v Ilipi ( danes alkala del rio v juzni spaniji). Po smrti brata adrubal, en drugi 
asdrubal ki ni bil brat hanibla, skupaj z magonom in giskono zgubijo mogocno bitko. Rimljani tako 
pokazejo premoc na skoraj vseh frontah. Kartazani so zgubili iberski polotok. Šipijone se vrne v rim 
zmagoslaven. Hanibal se vedno caka nedalec od mogocnega rima. Kdo ve kaj mu krozi po glavi. Napadem 

ali pocakam? 
 
205/204 Ivan 
Zurka, festa, veselica. Šipijone postane konsol. Zato, da dokaze da je temu vreden se zopet poda na pot v 
upanju na novo slavje proti kartazani. In to tudi doseze. Kot prvo prevzame mesto Locri ( kalabrija). Nato 
se pripravi in gre v afriko.. srce kartagine. Med tem casom magon, ki je zgubu kar se je dalo zgubit v 
spaniji pride v genovo in jo opustosi. Zbere vojake ki so pripravljeni se bojevati proti rimu in se napoti 

haniblu na pomoc. Tudi iz afrike posljejo nove vojake haniblu v italijo. 
Koncno napad kot vsi so mislili da bo tisti ki bo koncno odlocil kdo je najmocnejsi v sredozemlju. Vse se 
vrti vojakov kot v maravljiscu. Rim sever magon. Rim jug hanibal. Vsi cakajo na zadnji napad na rim.. 
ampak ni tako. Vse je bilo nared za ta napad. A pocakati moramo se eno leto. Dokler se vse pripravlja na 
zadnji napad, rimljani so se vrnili v Genovo in zgradili novo mogocno obzije ki bo branil nove napade v 
prihodnosti 
 
MIROVNI SPORAZUM Nina 

Proti koncu druge punske vojne sta bila predlagana dva mirovna sporazuma. 
Prvega je pozimi 204–203 predlagal Sifaks: Rimljani naj bi zapustili Kartagino, Kartažani pa naj bi 
zapustili Italski polotok. Scipion ga ni hotel podpisati, ker je menil, da morajo Kartažani izplačati vojno 
odškodnino RImu za vso škodo, ki so jim jo prizadeli v 15-letni vojni. Pogajanja za ta sporazum so trajala 
dolgo, s to pretvezo je Scipion obiskoval tabor Kartažanov in Numidijcev ter zbiral podatke za napad, ki 
ga je pripravljal v naslednjem letu. Sifaks je bil z Numidijci nastanjen 10 km od Rimljanov in prva tako 
Hasdrubal s Kartažani. 

Potem ko je Scipion leta 203 opustošil Tunis, so Kartažani spet prosili za mirovni sporazum. Pogoje je 
tokrat predlagal Scipion: 

• Kartagina se mora odpovedati Španiji in Italiji 

• predati mora vse ladjevje, obdrži lahko le 20 ladij 

• plačati mora odškodnino v znesku 5.000 talentov 



 

• priznati mora Masinisovo kraljestvo (Masinina se bil novi numidijski kralj, potem ko so premagali 

Sifaksa, ki je bil zaveznik Kartažanov) 
Kartažani so prejeli te pogoje, sporazum je moral Rim ratificirati (sprejeti v rimsko pravo), pri tem pa se je 
zavleklo. Mnoge vplivne rimske družine so nasprotovale Scipionu in bile nevoščljive nad nejgovimi 
dosežki, zato so oklevale pri ratifikaciji. Posledica tega je bila, da se je Hanibal odločil, da se vrne v 
Afriko in tam na svoji zemlji napade Rimljane. 
 
BITKA PRI ZAMI 19. oktober 202 Nina 
V bitki sta rimska in numidijska vojska pod poveljstvom Scipiona Afričana in kralja Masinise prepričljivo 
premagali Kartažane pod poveljstvom Hanibala Barke. Kartažanski senat je kmalu po porazu zaprosil za 

mir. Rimska republika je mir odobrila pod zelo ponižujočimi pogoji, s čimer se je končala 17 let trajajoča 
druga punska vojna. 
Kartažansko vojsko so sestavljali najemniki, lokalni naborniki, vojni veterani in konjenica, rimsko vojsko 
pa pehota ter rimska težka in numidijska lahka konjenica. Na bojišče je najprej prišel Hanibal in zasedel 
njen zgornji rob. Svojo vojsko je usmeril proti severozahodu. Scipion se je zanašal predvsem na konjenico. 
Hanibalova vojska je imela 36.000 pešakov, 4.000 konjenikov in 80 bojnih slonov, Scipionova pa 29.000 
pešakov in 6.100 konjenikov. Hanibal je neizkušeno kartažansko konjenico postavil na desno krilo, 

izkušeno numidijsko (Sifaksovo) pa na levo. Pešake je razporedil v tri ravne vrste pred nje pa bojne slone. 
Tretjo vrsto je zavestno pomaknil bolj nazaj, da bi preprečil obkolitev, ki se je zgodila v bitki pri Ilipi. 
Scipion je svojo vojsko razporedil v standardne tri vrste: v prvi so bili hastati, v drugi princepsi in v tretji 
triariji. Močnejše desno krilo je tvorila izkušena numidijska konjenica pod Masinisovim poveljstvom, levo 
krilo pa italska konjenica pod Lelijevim poveljstvom. Največjo skrb so mu povzročali kartažanski bojni 
sloni, zato je proti njim skoval izviren načrt. Vedel je, da sloni lahko napadejo samo naravnost naprej, zato 
je v svojih vrstah po vsej globini naredil široke prehode in jih prikril z manipli spopadnikov. Med 

napadom slonov je nameraval prehode odpreti, da bi šli skozi, in z njimi obračunati za svojimi bojnimi 
vrstami. 
Hanibal in Kartažani so se zanašali na premoč svoje konjenice, ki se je izkazala v prejšnjih bitkah, tudi v 
bitki pri Kanah. Scipion se je tega zavedal, zato je na Siciliji ustanovil nov konjeniški polk in na svojo 
stran spretno privabil Masiniso in njegovo konjenico. 
Hanibal je bil zelo verjetno prepričan, da bodo njegovi sloni in prednji vrsti oslabili in porušili red v 
rimskih vrstah, kar bi mu omogočilo, da bi s svojo tretjo vrsto premagal Rimljane. Hanibal in Scipion sta 
se pred bitko baje sestala. Hanibal je poskušal ohraniti kartažansko suverenost s prepustitvijo vseh 

kartažanskih prekomorskih ozemelj Rimljanom, kar je Scipion zavrnil in zahteval brezpogojno vdajo ali 
bitko. 
Hanibal je na začetku bitke spustil proti Rimljanom svoje slone in spopadnike, da bi v njihove vrste vnesel 
nered in izkoristil prehode, ki bi jih naredili sloni. Scipion je proti njim poslal spopadnike in ukazal 
konjenici, naj s čim glasnejšim trobljenjem prestraši slone. Nekaj pobesnelih slonov se je obrnilo proti 
kartažanskemu levemu krilu in povzročilo popoln nered. Masinisa je izkoristil nastalo zmedo in s svojo 
konjenico napadel kartažansko levo krilo, na katerem je bila numidijska konjenica. Ko so sloni prišli skozi 

prehode, so jih Rimljani pokončali in se prestrojili v standardno bojno formacijo in Lelij na levem krilu je 
napadel kartažansko desno krilo. Kartažanska konjenica je po Hanibalovih navodilih hlinila pobeg in za 
seboj zvabila rimsko konjenico, da ne bi z zaledja napadla glavnine kartažanske vojske. 
Scipionova pehota je nato krenila proti kartažanski pehoti pod neposrednim Hanibalovim poveljstvom. 
Hanibal se jim je zoperstavil s samo dvema vrstama pehote in tretjo obdržal v rezervi. Po krajši borbi so 
hastati odrinili prvo Hanibalovo vrsto, ki se je po Hanibalovih navodilih uspešno umaknila na krili. 

Hanibalova druga vrsta je hastatom povzročila tako velike izgube, da so se morali v bitko vmešati 
princepsi. Tako okrepljena rimska vojska je porazila Hanibalovo drugo vrsto, da se je morala umakniti na 

krili in okrepiti prvo vrsto. Ko je bila kartažanska konjenica, ki je služila za vabo, dovolj daleč, se je 
obrnila in spopadla z rimsko konjenico, vendar je bila na koncu popolnoma uničena. 
V tem trenutku je bitka za nekaj časa zastala, ker sta obe strani preurejali svoje vrste. Scipion je svoje 
vojake postrojil v eno samo vrsto s hastati na sredini, princepsi na notranjih krilih in triariji na zunanjih. 
Hanibal je čakal na Scipionov napad. Končni spopad je bil srdit in krvav, vendar nobeni strani ni prinesel 
odločilne prednosti. Ko se je na bojišče vrnila rimska konjenica in od zadaj napadla Kartažane, se je bitka 
prevesila v rimsko korist. Kartažanska pehota je bila obkoljena in popolnoma uničena. Nekaj tisoč 

Kartažanom, med njimi tudi Hanibalu, je uspelo uiti. Hanibal je v bitki izgubil 20.000 mož, približno 
toliko pa so jih ujeli. Rimljani so imeli samo približno 2.500 mrtvih. 

Kmalu po Scipionovi zmagi pri Zami je kartažanski senat zaprosil za mir in druga punska vojna se je 
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končala. Mirovni pogoji so bili v primerjavi s pogoji po prvi punski vojni tako ostri, da ni Kartagina nikoli 

več mogla tekmovati z Rimom za prevlado na Sredozemskem morju. Mirovna pogodba je onemogočila 
obnovitev njene vojaške moči, čeprav se je gospodarsko kmalu opomogla, ker ji ni bilo treba plačevati 
vojaških najemnikov. 
 
 

203 pr. Kr. 

 Scipion osvoji Tunisi in pride do Kartagine, ker pa njegov cilj ni bil uničiti mesto jim ponudi 

mirovno pogodbo, v kateri Kartažani bi podpisali, da se odpovejo Italiji in Španiji, izročijo vso ladjevje 
(razen 20 ladij) in plačajo 5.000 talentov. Kartažani so se strinjali z mirovno pogodbo in so jo podpisali. 

Čakajoč, da rimski senat ratificira traktat, pa se je Hanibal, prvič po 34. letih zopet vrnil v rodne kraje in tako 
vlil novega upanja. Kartažanski senat je namreč jeseni leta 203 dal ukaz Hanibalu, naj se vrne v Afriko. 
(preden je zapustil Italijo: pustošil, oropal vse ozemlje, da ne bi pustil plen Rimljanom, pobil vojake, ki mu 
niso sledili v Afriko...).Mirovna pogodba je bila zavrnjena, rimski ambasadorji, ki so prišli v Afriko, pa so 
bili skoraj ubiti. Hanibal je takoj po prihodu pričel pobirati razdrobljene vojaške enote spet v eno. Scipion in 
Hanibal se srečata, ampak pogajanja niso bila uspešna. Hanibal je bil pripravljen se umaknit iz Španije, ni pa 
bil pripravljen plačati vojne odškodnine. Scipio tega ni sprejel. Pričelo se je bojevanje. 

 

Bitka pri Zami 202 pr. Kr. 
 Obe vojski sta bili približno številčno enaki (35.000 Rimljanov/ 45.000 Kartažanov, ki pa so imeli 
manj konjenice), sta se pa močno razlikovali po vojaški izurjenosti. Kartažani, so imeli veliko nezanesljivih 

najemnikov iz vsepovsod (Galije, Italskega polotoka, Iberskega polotoka, Numidije, iz območja 
Makedonije...), nekaj Kartažanov in Libijcev, vojne veterane iz bitk na Italskem polotoku in 80 izurjenih 
bojnih slonov. Rimska vojska pa je bila izurjena, kompaktna, disciplinirana s številčnejšo konjenico. 
Postavitev: 
Kartažani: postavljeni v 3. vrste, na straneh pa konjenica. 1. vrsta: sloni, zato da so prodrli in spravili v nered 
izredno urejeno rimsko vojsko. 2. vrsta: pehota, v prvi vrsti najemniki, saj jim je najmanj zaupal, v drugi 
vrsti pa libijski in kartžanski vojaki. 3. vrsta (200 m za 2.vrsto): vojaški veterani iz bitk na italskem polotoku, 

so mogli napast rimsko vojsko, ko bi bila že utrujena. 
Rimljani: tipičen triplex acies: 1. hastati 2.princeps 3.tirarii. Invacija pa je bila v tem, da Scipio ni postavil 
vrst na kompakten način, marveč, je med eno enoto in drugo pustil prostor. Konjenica pa je bila na straneh. 
Njegova namen je bil, obkrožiti  Kartažane s konjenico.    
 
Hanibal je najprej poslal v napad slone, ki so delno bili premagani od Rimljanov delno pa so se porazgubili v 
hodnikih, ki jih je Scipio nalašč naredil med vojaki. Nato je Scipio poslal v napad konjenico, Kartažanska 
konjenica pa je ob napadu začela bežat, saj je bila manj številna (nekateri trdijo, da jim je Hanibal dal tak 

ukaz, zato da se je konjenica umaknila iz prizorišča bitke med pehotama). Ko je Scipio videl, da se tretja 
vrsta Hanibala ne premika, je ugotovil, da ne bo uspel uporabiti zastavljene taktike obkrožitve. Hastati so 
uspeli premagat prvo vrsto najemnikov,  ki so začeli bežat, druga vrsta, pa se ni odprla, da bi jih 
sprejela, zato so se postavili na strani druge vrste. Takrat so hasatom prišli na pomoč še princepsi in skupaj 
premagal drugo vrsto Kartažanov. Glede na to, da je bila tretja vrsta postavljena tako daleč, se je na tej točki 
Scipio odločil ustaviti bitko, tako da je lahko spet uredil svojo vojsko in ker je želel počakat, da se njegova 
konjenica vrne na kraj bitke. Bitka se je nato zopet vnela z še večjo vnemo. Situacija je bila vedno bolj 

kritična za Scipiona, rimski vojaki, ki so se zavedali, da so bili v zgodovinsko izredno pomembnem trenutku, 
ki je določal usodo Rimljanov, so takrat potegnili na plan vso jezo, vse svoje moči in se še bolj vneto 
bojevali. Scipion je obupano klical konjenico nazaj in res je le ta prišla zadnji trenutek in tako bila odločilna 
pri odločanju končnega  izzida: zmaga Rimljanov in poraz Kartažanov. Tako se zaključi druga punska vojna. 
 
Hanibal uspe zbežat. Scipio postavi pogoje nove mirovne pogodbe: Kartgina ostane delno avtonomna, za 
nabavo orožja mora vedno vprašati najrej Rim za dovoljenje. Kartažani so morali zapustiti ozemlje na 

zahodu, na meji z Numidijci. Mogli so se odpovedat Iberskemu polotoku. Morali so izročiti vojno 
odškodnino v višini 10.000 talentov. Izročiti vse bojne slone in vrniti vse bojne ujetnike. Zaplenili so jim vse 
ladje razen 10 (to je komaj zadostovalo, pri obrambi proti piratom). V zameno so se Rimljani v roku 5. 
mesecev umaknili iz Afrike. Mirovna pogodba je bila ratificirana, Scipionu, ki je premagal velikega stratega 
in vodnika Hanibala, pa je bil nazadnje dodeljen naziv Afričanski. 
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