
POSPRAVA TABORA 

ROVERWAY, Francija 

 

 

1) PODATKI O TABORU 

Ime tabora: Roverway 

Čas tabora: 1.- 14. avgust 

Kraj tabora: Pariz- Mours- Jambville (FRANCIJA) 

Steg/stegi: Kraški steg 

Veja/e: RP 

2) FUNKCIJE NA TABORU 

Tabora smo se udeležili kot del slovenske odprave 

VODJA ODPRAVE: Teja Černe 

VODSTVO ODPRAVE: Lucija Tavčar, Maruša Kuk, Nejc Kurbus 

VODJA KLANA: Neža Petaros 

TAJNIK: Elija Riccobon 

GOSPODAR: Danijel Fabi 

PR: Daniele Riccobon, Mojca Petaros 

3) VODSTVO NA TABORU 

Voditeljica klana: Lucija Tavčar 

Voditelj: Nejc Kurbus 

4) UDELEŽENCI TABORA 

Ivana Pahor 

Daniele Riccobon 

Mojca Petaros 

Neža Petaros 

Danijel Fabi Pahor 

Petra Pahor 

Elia Riccobon 

Gregor Tavčar 

Opomba: teden pred odhodom je svojo udeležbo odpovedal Martin Rupel. Že pred tem je izjavil, da 

noče priti, nakar so ga starši v to prisili. Teden pred tem so nas nazadnje obvestili, da ga zaradi 

terorističnih napadov ne pustijo zraven. Dogovarjanje glede vračila denajra je še v teku.  

5) SKUPNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV 

Vodstvo: 3 

Člani: 8 (plus 23 slovenske odprave) 

Skupaj: 9 SZSO, 26 skupno slovenska odprava WAGGGS 

6) OPIS PROGRAMA 

VKB klan se je kot del slovenske odprave ZSKSS udeležil Roverwaya v Franciji, mednarodnega 

tabora za starostno skupino RP (16-21 let). Prva dva dneva smo si ogledali Pariz, nato so klanovci 

bili na routu v Moursu (severna Francija, zadnjih pet dni pa smo skupaj preživeli na stalnem delu v 

Jambvillu. 

7) PROGRAM PO DNEVIH 

1. 8.:   

– odhod iz Benetk: let ob 6.40, na letališče so nas pripeljali starši 

– prihod v Pariz z metroje in nastanitev v Slovenski katoliški misiji 

–  

– ogled Notre Dame in znamenitosti v bližini le te 

– večerja v župnijšču 

 

2. 8.: 

– ogled znamenistosti: Arc de Triomphe, Champes Ellysees, Louvre, Tour Eiffel 

– zajtrk in večerja v župnijšču, kosilo lastna režija 



 

3. 8.: 

– uradna otvoritev v Parizu v Arene de Lutece, nagovoril nas je tudi predsednik francoske 

države Francois Hollande 

– odhod na route: VKB klan je svojo pot nadaljeval v Moursu, vodstvo tabora pa v Jambvillu, 

kot del mednarodnega osebja 

 

4. - 9. 8.: potovalni del 

– VKB klan je te dni preživel v Moursu na taboru približno 50. roverjev in popotnic iz 

Portugalske, Španije, Italije in Slovenije (taborniki) 

– program je bil podoben programu tabora IV: postavili so si kuhinje, imeli so izlet v bližnjo 

okolico in Pariz, športni dan, ipd. 

– Tema tabora je bila okolje oziroma okoljevarstvo: Green Action for Today. Imeli so nekaj 

delavnic na to temo ter izvedli služenje v begunskem centru v Parizu. Tu so dvorišče centra 

opremili z lesenimi vazami v katere so nasadili rastljinje. 

– V nedeljo so imeli angleško mašo. 

 

10. 8.: 

– potovanje iz Moursa do Jambvilla 

– nastanitev v Jambvillu 

– čas za odpravo: RP smo sprejeli z obredom umivanja nog in z zgodbo o skavtskem bratstvu.  

– Večerni program: začetna skupna večerja, uradna otvoritev skupnega dela na temo  

evropskega državljanstva, nagovoril nas je odposlanec generalnega sekretarja OZN za mladino 

Ahmadu Alhendawi-ju, ki je prebral sporočilo, ki je roverjem in popotnicam namenil generalni 

sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon. 

 

11. - 12. 8. 

– klanovci so lahko prosto izbirali med delavnicami na 4 teme:  Bodi svoj heroj (Samopodoba), 

Širimo obzorja (Povezani v različnosti), Boljši svet (uporaba obnovljivih virov, organska hrana, 

živeti okolju prijazno), Sprejemati odločitve (postopek odločanja, politika, državljanstvo) 

– Zabavni večeri po podtaborih. 

 

13. 8. 
– „Multi-spiritual time“: jutro posvečeno razmisleku o naravi, solidarnosti, miru in svojih 

verskih prepričanjih v pogovoru v skupinah po pet roverjev iz različnih krajev 

– Velika igra: „5000 cultures“- roverji so se razdelili v skupine približno po 50 ljudi glede na 

skupna zanimanja. Nato so si s posebnimi nalogami prislužili material s katerim so zgradili svojo 

civilizacijo 

– Maša: skupaj s slovensko odpravo smo se udeležili francosko- angleško- italijanske maše 

– Zaključni večer: skupni francoski banket, program posvečen temi Bodi sam svoj heroj!  

Spregovorila sta načelnika svetovnih skavtskih organizacij WAGGGS in WOSM 

 

14. 8. 

– Pospravljanje podtaborov 

– Zaključna slovesnost: obnova skavtskih obljub, govor Martine Reicherts, generalna 

direktorica evropske komisije za izobraževanje, kulturo in šport 

– odhod proti Parizu 

– ob 22.30 prihod na letališče v Benetkah, domov so nas peljali starši  

 

 

8) MNENJE O IZVEDBI IN POTEKU PROGRAMA 
Organizacija slovenske odprave je potekala tekoče in brez težav, vse je teklo kot domenjeno. Dnevi 

v Parizu so potekali po predvidenem programu, čeprav so se naši klanovci včasih do ostalega dela 



odprave držali bolj zase. Razočarala je organizacija Roverwaya, ki je sicer dobro poskrbela za vse 

kar se tiče logistike, vse ostalo pa je bilo skromno. Programi routov so bili v veliki meri 

improvizirani in metodološko bolj primerni veji IV kot RP, program v našem primeru ni odgovarjal 

obljubljenim temam, imeli so zelo veliko prostega časa. Veliko preglavic je povzročalo neznanje 

anlgeškega jezika voditeljev. Program stalnega dela se je bolje obnesel, čeprav so bile animacije 

zabavnih večerov, multi-spiritual time kot tudi velika igra nekoliko otročje zasnovani, nekatere 

delavnice so imele premalo vsebine, čeprav jih je bilo veliko tudi zelo dobro pripravljenih. Klanovci 

so slabo ocenili tudi pretok informacij na podtaborih, večkrat niso vedeli točno kaj in kako. 

Nasplošno so organizatorji dali vtis, da ne vedo veliko o metodoloških prijemih za vejo RP in da 

tudi vsebinski del pripravljajo zadnji trenutek. Več težav je bilo tudi s hrano, ki je je bilo včasih 

preveč, včasih premalo, predvsem na routih pa so pozabljali na roverje s posebnimi prehrambenimi 

potrebami. Vse te opazke so voditelji odprav posredovali vodstvu tabora, o vseh teh stvareh se bodo 

pogovorili tudi v sklopu naslednjih sestankov WOSMa in WAGGGSa. Program je vsekakor tekel 

po predvidenih tirnicah. 

 

9)ZASTAVLJENI CILJI VODSTVA IN VAROVANCEV 

VKB klan si je za cilj letošnjega tabora izbral spoznavanje mednarodne plati skavtizma in z njim 

povezanega poglabljanja skavtskega bratstva. Po večletnih taborih klana, ko se je klan postal dokaj 

ustaljena skupnost je mednarona preizkušnja klanu pomagala pri širjenju obzorij in dojemanja 

skavtizma v svetovnem smislu, v poglabljanju skupnih vrednot vsem skavtom kot sta mir in 

solidarnost. Zelo so se povezali z mnogimi roverji s celega sveta in se domov vrnili zelo navdušeni. 

Sami so na pospravi dejali, da tako izkušnjo klanu svetujejo enkrat v svojem obstoju, sicer naj se 

takih pobud pogosteje udeležujejo posamezniki. 

  

10) OCENA TABORA 

Splošna ocena tabora je dobra. 

Skupnost je poglobila svoje odnose. Tudi kdor ni bil še tako povezan z njo je zdaj bolj. Mednarodni 

tabor je izpolnil svojo osnovno nalogo: spoznavanje drugih načinov skavtarjenja, drugih navad, 

drugih kultur in ljudi. Spletlo se je veliko novih prijateljstev. Kljub temu da je bila vsebina večkrat 

skromna so RP-jevci iz nekaterih dejavnosti (npr. služenje, kvalitetne delavnice, govori častnih 

gostov, ipd.) vsekakor odnesli tudi znanje. Pozitivno ocenjujem tudi dejstvo, da smo se tabora 

udeležili s slovensko odpravo, saj nas je že bližje spoznavanje SZSO-ja in ZSKSSa (bodisi iz 

pogovorov klanovcev kot pogovorov voditeljev) zelo obogatilo. Občutili smo pomen skavtskega 

bratstva in se domov vrnili zelo navdušeni. 

Temu navkljub ne morem mimo nekaterih dogodkov, ki me kot voditeljico zaskrbljujejo. Klanovci 

so se do mene na stalnem delu obnašali nespoštljivo: grdo so odgovarjali so na prvo žogo, bili do 

navodil vodstva odprave nepozorni, včasih se jih niso držali, zelo so se pritoževali. Slabo obnašanje 

sta opazila tudi preostala voditelja odprave. Po pogovoru s klanovci lahko sklepam, da niso še 

dovolj zreli, da bi v situacijah, ki jim niso pogodu znali reagirati odgovorno. Razloge za  tako 

obnašanje vidim v več stvareh: v tem, da so bili 6 dni brez voditelja, da je bilo vzdušje na skupnem 

taboru zelo prosto, da na taboru ni bilo celotnega klana ampak le del tega, ki so ga sestavljali po 

večini bratje in sestre, ipd. V  klanu nas čaka torej še veliko dela glede najbolj osnovnih vprašanj 

kot je lahko odnos do voditeljev. 

 

 

11) TEHNIČNE ZNAČILNOSTI KRAJA IN NEKAJ PODATKOV O  

KRAJU TER NASLOVI KONTAKTNIH OSEB   

/ 

12) ZAKLJUČNE MISLI IN NASVETI 

Ker smo se tabora udeležili s pomočjo številnih sponzorskih sredstev, smo o taboru poročali več kot 

ponavadi. O dogodku lahko berete v Novem glasu, na spletni strani in v reviji ZKB, na spletni 

strani SZSO. 

 



 

 

DVODNEVNI TABOR 9.-10. julij 2016 

Socerb- Ankaran- Koper 

 

Vkolikor se Roverwaya ni udeležil cel klan temveč 8 klanovcev (od predvidenih 9) na 14, se je 

klanovska skupnost na pobudo vodstva odločila še za dvodnevni tabor v bližini.  

UDELEŽENCI: 

Ivana Pahor 

Andraž de Luisa 

Daniele Riccobon 

Martina Bearzi 

Neža Petaros 

Danijel Fabi Pahor 

Petra Pahor 

Valentina Sosič 

Noel Piščanc 

Elia Riccobon 

Nina Pahor (ODHODNICA) 

Nada Tavčar (ODHODNICA) 

 

Odsotni: Martin Gabriel Rupel, Gregor Tavčar, Mojca Petaros, Niko Trento 

 

VODSTVO: 
Klanovodja: Metka Šinigoj 

Voditeljica: Lucija Tavčar 

Pomočnika: Matjaž Rustja, Alex Purič 

 

OPIS POTI: 

V soboto 9. julija smo se ob 7.00 zbrali na Socerbu. Od tam smo preko Tinjana po zadnjem delu 

slovenske tranzverzale krenili do Ankarana. Popoldne smo se v Ankaranu posvetili temi izleta: 

odvisnosti od igre na srečo. Pred večerjo smo se šli kopat, pripravili zadnje stvari za udeležbo na 

Roverwayu in se udeležili sv. Maše. Naslednje jutro sta v zgodnjih jutranjih urah Praktični galeb 

(Nada Tavčar) in Nenehno konstruktivno kritični galeb (Nina Pahor) prejeli odhod v oljčniku 

nedaleč stran od župnijšča. Pot smo nato nadaljevali proti Kopru. Zaradi neznosnega vročinskega 

vala in neprimerne poti po asvaltu nismo nadaljevali predvidene poti do Izole in se ustavili v Kopru.  

Od tam smo se v Sežano vrnili z busom in vlakom v popoldanskih urah. 

 

SPLOŠNA OCENA: 

Tabor voditelji ocenjujemo kot dober. Služil je predvsem k utrditvi vezi skupnosti pred poletnim 

odmorom. Klanovci sledili navodilom in si pot in program zamislili sami. Pot je bila prvi dan zelo 

primerna, drugi dan pa manj zaradi vročine. Reagirali so odgovorno, presodili situacijo in sklenili, 

da se ustavimo v Kopru. Program je bil zadovoljiv, razočarali pa so glede priprave knjižice tabora, 

ki je tudi zaradi odsotnosti odgovornega ni bilo. Vzdušje je bilo vsekakor pozitivno. Izkušnja je 

potrdila delo med letom, kot tudi smernice, ki jih voditelji imamo za naprej. 


