
TABOR IV SLOVANI 

ZAGON PRI POSTOJNI – NANOŠČICA 

12. JULIJ – 25. JULIJ 2012 

 

CILJI 

IV: 

 IV se med seboj spoštujejo 

 Učijo se spoštovati naravo 

 Spoznavajo okolja in zgodovine 

vodstvo: 

 Da smo zgled za IV in enotni 

 

VODSTVO 

Načelnika: Matia Mosenich in Nada Petaros 

Duhovni asistent: g. Ivo Miklavec 

Gospodar: Mojca Briščik 

Ekonom in glavni kuhar: Sara Kos (Kristina Semi od 12. do 18.7.) 

Blagajnik: Matia 

Prva pomoč: Sara Kos 

Čistoča in duhovnost: Nada Petaros 

Odgovoren za straže: Edwin Bukavec (od 12. do 18.7.) 

Odgovoren za taborni ogenj: Saša Marsetti (od 12. do 22.7.) 

Odgovorna za zvezde: Mojca Briščik 

Ostalo vodstvo: Matjaž De Luisa (cel tabor), Veronika Jazbec in Matej Kos (ob vikendih), Lucija 

Tavčar, Peter Žbogar in Veronika Kos (od 12. do 13.7.), Alex Bachi (od 12. do  14.7.) Melina 

Colsani (12. – 18.7.), Jasna Košuta (od 19. do 22.7), Daniel Milano (za ride 23. do 24.7.). 

 

VODI 

Orli: 1  Delfini: 4 Zebre: 4 

Vidre: 5 Merjasci: 2 Volkovi: 3 

Antilope: 5 Pande: 7 Jeleni: 3 

Bobri: 6 Kondorji: 3 Galebi: 7 

 



KUHINJE 

Delfini in Merjasci 6 (4 in 2) 

Kondorji in Jeleni 6 (3 in 3) 

Orli in Volkovi 4 (1 in 3) 

Bobri 6 

Zebre in Vidre 9 (4 in 5) (ločeni šotori) 

Antilope 5 

Galebi 7 

Pande 7 

 

DNEVNI RED 

6:45 dežurni v kuhinjo 

7:00 zbujanje 

7:30 zajtrk 

8:30 glavni zbor 

9:00 program 

11:30 kuhanje kosila 

14:30 pevske vaje 

15:00 program 

18:00 večerja 

20:30 svet vodnikov 

21:00 taborni ogenj 

22:30 konec tabornega ognja 

23:00 nočna tišina – straže 

 

STRAŽE: 

23 – 00.30 

00:30 – 2:00 

2:00 – 3.30 

3.30 – 5:00 

5:00 – 7:00 

 

TOČKOVANJE 

Dežurstva: 0 – 3   Urejenost voda: 0 – 3   Dodatne točke: 1 

Točke v obliki barvanih kamenčkov: modri za 1, črni-beli za 5, rumeni-zeleni za 10, rdeči za 20 

točk 

Kamenčke bodo IV uporabljali kot plačilo: izmenjava med vodi, dodatki pri obrokih. Če nekomu 

zmanjkajo točke, lahko prejme posojilo od nas v zameno za PPD. 

 

PROGRAM 

11.6. NAKLADANJE DAN PREJ 

 15.00: Matej prevzame furgon, gre v Boljunec in ob 15.30 je v Trebčah, ob 15.45 je 

na Opčinah 

 Matia in Nada gresta ob 14.00 po hrano in ob 16.00 sta na Opčinah 

 

12.7.: ODHOD IN POSTAVLJENJE 

Voditelji smo bogovi, IV ljudstvo. Ker smo bogovi videli, da so tile smrtniki dobri delavci in pridni 

ljudje, mso se odločili, da jih pripeljemo v novo deželo, kjer nam morajo dokazati njihovo znanje in 

seveda spoštovanje do bogov. Kot prvo si orajo postaviti vas. 



 

 Ob 7.15 zbiranje, ob 7.30 in odhod (na avtobusu Nada in Melina) (na kombiju oče od 

Mateja in Sara) (ostali v avtih) 

 9.00 postavljanje šotorov, glavne kuhinje, shrambe in pagode, pregled torb (Matia) 

 12.30 kosilo 

 14.00 zgradbe:  

o stranišče (Mojca - jeleni) 

o police v kuhinji (Kristina - galebi) 

o oltar (Melina - zebre) 

o vhod (Lucija - pande) 

o jambor (Edwin in Saša – delfini, bobri) 

o luknja za taborni ogenj (Alex? - orli in volkovi) 

o oglasna deska (Sara – vidre) 

o luknja za pomije (merjasci) 

o ograja (kondorji) 

o pipe in sušilnik (Nada - antilope) 

o koli za smeti in odbojkarsko igrišče (orli in volkovi) 

 19.30 večerja GK 

 20.30 svet vodnikov in taborni ogenj – začnemo s temo: jim damo sol in kruh, 

pohvalimo, da so sprejeli našo povabilo, da bodo v novem okolju zrasli in postali mogočen 

narod, bogovi se predstavijo 

 23.00 tišina in straže 

 

13.7. (petek): POSTAVLJANJE 

 Končamo zgradbe in pot preživetja (Matia), ko stoji jambor – glavni zbor in 

duhovnost 

 12.30 kosilo 

 popoldne kuhnje vodov 

 

14.7. (sobota): POSTAVLJANJE 

 Cel dan poteka igra ‚morilec‘ 

 Zjutraj kuhnje vodov 

 Kosilo in večerja po vodih 

 Popoldne: pevska vaja, umivanje, roverček, odbojka... 

 Pri tabornem ognju povemo nekaj malega o Postojni 



15.7. (nedelja): OGLED OKOLICE 

Po končani postavitvi si ogledamo okolje, da spoznamo, kaj nas obdaja  

 Pohod do Postojne, kjer bomo imeli sv.mašo. sledi igrica po mestu (IV damo slike, 

oni morajo dobiti naslikan prostor, ugotoviti kaj je in poizvesti nekaj dodatnih informacij)  

 Megavečerja (kruh in sol, golaž in polenta) 

 

16.7. (ponedeljek): ŠPORTNI DAN 

Ker smo opazili, da tukaj živijo tudi drugi ljudje, se odločimo, da se bomo začeli uriti v raznih 

bojnih veščinah. Med dnevom Matia hujska nekatere, da se začnejo upirati (Ivana, Alexa, Tanja, 

Urška, Kevin, Klara, Nejc, Niko, Daniele, Andraž), za kazen morajo kuhati in spijo v pagodi…  

 Igre: pot preživetja, vleka vrvi, boj v blatu, skupinsko porivanje, skalpiranje v polju, 

ciljanje blato v vrč, skok v vrečah, vrtenje okrog palice in štafeta 

 

17.7. (torek): VELIKA IGRA – Matia rojstni dan!!! 

Med športnim dnevom branimo mlajše in malo okregamo starejše IV. Po športnem dnevu gredo 

starejši IV kuhat, ostali se lahko še malo igrajo (kot starejši IV so bili določeni: Ivana, Alexa, Tanja, 

Urška, Kevin, Klara, Nejc, Niko, Daniele, Carlo, Andraž). 

Matia jih malo »nahujska«, jim pomaga pri kuhanju večerje, mi ga malo okaramo, da jih mora 

pustit delat same. Na svetu vodnikov sploh nismo zadovoljni z njimi, jih okregamo in jim povemo, 

da bomo črtali dan vodnikov. Med tabornim ognjem povemo, da smo razočarani nad vodniki in jih 

pošljemo spat v pagod, tako da si dobro premislijo, kako so se ravnali. Matia se javi, da bo spal pri 

njih, tako da jih lahko nadzoruje. Zjutraj opazimo, da so vodniki in Matia izginili. Pomirimo ostale, 

češ da nas imajo za norca in da so sigurno tukaj v bližini,  ki se nam smejejo. V glavnem zboru 

zvemo, da je zginila ena mapa in se začnemo kregat, se ločimo v skupine in gremo vsak v svojo 

smer. IV imajo tri postojanke: na prvi je azimut za naslednjo postojanko, na drugi je zapisana 

uganka za predmet in azimut za tretjo postojanko kjer si morajo postaviti bivak in dobijo azimut za 

četrto postojanko, prostor, kjer se bodo bojevali proti ostalim. Ker je že večer, se odpravijo spat v 

bivake. Zjutraj se vse skupine srečajo na travniku. Igra poteka tako: vsaka skupina postavi predmet-

orožje v krog na vidno mesto(!). Vsak član skupine si zada ruto okoli pasu (kakor za roverček). Cilj 

igre je, da skupina pridobi vse predmete in pobere življenja vsem članim ostalih skupin. Kdor 

pobere predmet, ga mora odnesti v »domačo bazo«, po poti ne sme skalpirati, če ga drugi skalpira 

pa mora izpustiti predmet, izgubi eno življenje in se mora vrniti v »bazo«, da si pridobi novo 

življenje. Vsak igralec ima 3 življenja v podobi trakca, vendar vedno nosi le po enega! Drugi trakec 

dobi od »bolničarja« skupine. Ko skupina nima več trakcev za življene, je »izumrla«.  

 5 skupin, iščejo 5 orožij (sablja, lok, palica, sekira, strup) – azimute Matej 



18.7. (sreda): KONEC VELIKE IGRE IN NOČ ZVEZD 

 9.00 zbiranje na travniku in boj, vsak voditelj čaka na svojo skupino (jih ponovno 

pobarva), jim razloži igro in razdeli življenja 

 Daljše pevske vaje, čas za pogovor 

 Iznajdljivo kuhanje 

 Zvečer sledi noč zvezd 

 

19.7. (četrtek): DELAVNCE IN DUHOVNOST 

 Ena skupina ima delavnice (maske, izdelava timbrov, usnje), ena duhovnost – od 

9.00 do 11.30, popoldne zamenjamo. Med duhovnostjo pripravijo prošnje in zahvale 

 

Alternativa je, da se opravi prvi del duhovnosti/delavnic po Veliki igri in se tako štarta za 

izlet/prenočevanje tabora na Sv. Trojico že v četrtek popoldne; predvidena vrnitev v petek 

popoldne okoli 17 ure, tako je čas za umivanje in kuhanje po vodih  

 

20.7. (petek): IZLET 

Za počastitev Boga se odpravimo na pohod, ki ima kot cijl njemu posvečeno zgradbo (cerkvica, 

kapelica..drugače tudi nekaj v naravi!). 

 izlet na Sv. Trojico 

 

21.7. (sobota) DAN VODNIKOV 

Ker se je ljudstvo dobro odrezalo, damo poglavarji (bivši bogovi) predstavnikom čast, da za dan 

poveljujejo ljudstvu.  

 Predlagamo, da pripravijo program za starše in izvedejo kuharsko tekmovanje 

 

22.7. (nedelja) DAN OBISKOV 

Na obisk pridejo družine in prijatelji, ki so ostali v stari deželi. Lepo jih sprejmemo in jim 

priprevimo razvedrila. 

 9.00 starši lahko pridejo na tabor 

 9.30 glavni zbor, sledi sv. maša in ogre 

 13.00 kosilo 

 16.00 taborni ogenj 

 18.00 starši proč iz tabora 

 Megapartidon voditelji in predstavniki izvidnikov 

 Večerja vancki in taborni ogenj 



23.7. (ponedeljek): HIKI, RIDI IN BIVAKI 

Ljudstvo pošljemo po svetu, da si ogledajo kašni so drugi kraji in da mi vidimo, ali so pripravljeni 

se sami podati na doge poti in biti samostojni. 

 Odtis stopinj za hike 

 Ridi štartajo za hiki 

 Bivaki: pospravijo kuhnje vodov, skopljejo luknjo za VV, po kosilu odidejo – 

naloga: himna bivaka 

 

24.7. (torek): POSPRAVLJANJE 

 Bivak se vrne za 11.00, pospravijo kar manjka, čistijo 

 Zvečer slovesni taborni ogenj 

 

25.7. (sreda): IZLET IN DOMOV 

Kraji so lepi, a vendar je bilo v domače kraju lepše. Poberemo naše imetje in se odpravimo spet 

domov. 

 10.30 proč s travnika 

 Vožnja do parkirišča pod Sv. Goro in pohod 

 Sledi ''toč'' v Soči in nato pot domov 

 18.45 Opčine parkirišče 

 

P.S.: Za dež: body painting, okraski za ruto iz vrce, kviz/križanka 

 

 

 

         BODITE PRIPRAVLJENI 

         Neskončno govoreči jelen 

         Ljubkovalna koala 



 
 

  
 

      

        

        

  SZSO-TS   

        

        

BLAGAJNISKO POROCILO 

        

Tabor: Slovani 2012 

Nacelnik: Matia Mosenich - Nada Petaros 

Blagajnik: Matia Mosenich 

Datum zacetka: 12. julij 2011     

Datum konca: 25. julij 2011     

Cena tabora za 

clana:                          140,00 €      

Cena  za voditelja:                                 -   €      

Cena obiska na dan:                            10,00 €      

Turisticna taksa na dan na osebo:                            -   €    

        

  Dohodki   Izdatki 

Placilo udelezencev                       6.770,00 €  Hrana                  2.327,22 €  

Obiski                                 -   €  Zdravstvo                      78,05 €  

Drugi prispevki                                 -   €  Prevozi                     375,00 €  

Razno                       1.078,90 €  Oprema                     327,12 €  

    Potrosni material                     355,00 €  

  

Prostor za tabor                           -   €  

Vecerja po taboru                     252,00 €  

Turisticna taksa                           -   €  

Razno                      73,00 €  

Skupno dohodki                       7.848,90 €  Skupno izdatki                  3.787,39 €  

     Ostanek                  4.061,51 €  

        

POROCILO     

  

  



Mnenje načelnikov o poteku tabora v Zagonu pri Postojni 
Slovantabor 2012 

 

Zbiranje in glavni zbor na Opčinah sta bila v redu, edino kar je nesprejemljivo je to, da nekateri, 

kljub jasnemu ukazu, da štartamo vsi skupaj, se niso udeležili skupnega štarta, kar se ne sme 

ponovit. Če se vodstvo ali načelništvo nekaj odloči, se ravna v tej smeri. Enako velja za morebitne 

jutranje pijače ali uplive, ki jih lahko ima prepitje prejšnjega večera... se ne spodobi, da IV vpraša 

ali je klanovec pijan... 

Postavljanje je bilo hitro in učinkovito in sva mnenja, da je vsak voditelj opravil dano nalogo. To da 

sta načelnika koordinirala in pomagala sproti, brez fiksne obremenitve je zelo uspelo, ker so lahko 

tako imeli splošen pregled nad napredovanjem dela. Problem se je pojavil ob postavi jambora, kar 

smo rešili naslednji dan s tem, da sta se dva odgovorna pogovorila in določila potek dviganja in sta 

nato dajala samo onadva navodila. Mogoče bi lahko že prvi dan jambor stal, če ne bi vsi skušali 

dirigirat in bi zaupali. Kričanje navprek, kot smo videli, škodi. Nebi bilo slabo, da bi imeli še eno 

varnostno vrv na nasprotni strani. 

Za krajši izlet v okolico do grada je bila pot slabo tempirana, saj smo uporabili v obeh smereh 

veliko časa, še posebej zaradi nepoznanja prave poti, ki dejansko je ni bilo na zemljevidu. 

Predlagava, da je nujno, da se v naslednjih letih poskusi poti, še posebej v takih primerih. Važno je 

tudi, da kljub problemom obdržimo racionalnost in pozitivno vzdušje za IV.  

Žal nas je v nedeljo, za igro po postojni ulovil dež a smo to vseeno zelo dobro speljali. Tudi pri 

maši smo se izkazali, saj je bil župnik zelo vesel našega obiska. Morda je bila igra malo prelahka,  a 

so se IV vseeno zabavali, še posebej ko so spraševali občane za informacije (npr. ena skupina celo 

župana). Ob povratku nas je čakala slastna večerja! 

Sledil je športni dan, ki je bil prava zabava za najstnike. Od iger na travniku, do poti preživetja in 

rokoborbe u blatu je vse pozitivno uplivalo na to, da so IV dali 100% od sebe. 

Velika igra je bila uspešna! Voditelji smo bili sposobni ustvariti zaželjene občutke v IV, še posebej 

pri starejših, ki so ''zbežali'' s tabornega prostora in se niso zavedali tricka do zadnjega. Kljub veliki 

razliki med skupinami (ena je bila sestavljena iz višjega voda) lahko rečemo tudi v tem primeru, da 

so igrali s polno energijo in zmaga ni bila sigurna do zadnjega trenutka. Mlajši IV so dokazali čut za 

preživetje, ker so uspešno kljubovali starejšim. Po veliki igri smo uspeli spet združit lepo vse moči 

in smo se zbrali na lepem tabornem ognju, ki mu je sledila noč zvezd, ki je bila tudi dobro obiskana, 

za kar smo jo naslednji večer ponovili. Med tem je načelnik imel RD zato smo si privoščili 

manjado! 

Dan delavnic in duhovnosti je bil tudi zanimiv, še posebej del duhovnosti je bil IV všeč, morda ker 

ga je vodil Rambo župnik Ivo. Morda je bilo premalo časa za delavnice, ker marsikdo ni končal 

lastnega izdelka. 

Izleta na Sv. Trojico smo lahko ponosni, še posebej pa smo lahko ponosni na IV, ki so zdržali celo 

pot (40 km) ne da bi kaj preveč sitnarili. Nekateri (Nejc) so celo držali super vzdušje do konca s 

tem, da so peli male slončke (1065). Pot morda ni bila niti predolga, problem je predstavljala voda, 

ki jo je bilo dejansko premalo. Maša na vrhu je bila zelo mirna, ker od truda so nekateri še 

zaspali.Ob povratku pa je bila lahko tista mineštra premalo, saj so se mnogi IV pritožili, da so še 

lačni. Naslednjič držimose menuja. 

Dan vodnikov je potekal s slabim vremenom, a je bil vseeno doživet, še posebej  v jutranjih urah. 

Pozitivnost in ustreznost tega dne sta se spet pokazali zvečer, ko so se vodniki zavedali, kaj pomeni 

speljati en dan, kaj pa cel tabor in so se zahvalili za potrpljenje in trud. 

Maša ob dnevu obiskov je uspela, razen tega, da se je nekateri niso udeležili, kar je spet 

nesprejemljivo, ker dajemo vodstvo tabora (spadajo tudi rp v služenju) zgled za IV. Če mi se 

vsedemo bodo oni ležali, če mi naredimo za 10, bodo oni za 5. Moramo dati mi 110%, da oni vidijo 

kaj pomeni in nam sledijo. Igre so bile tudi lepo organizirane, družine, celo none, so se udeležile in 

zabavale z otroki. Kosilo je bilo kot običajno za dvakrat toliko ljudi, saj nam je ostalo še za večerjo 

in kosilo naslednjega dne. Tuto risparmia bi rekli... 



Taborni ogenj tudi zelo fanj, edino je bilo razvidno, da je manjkalo nekaj pevskih vaj. Nebi bilo 

slabo, da se tudi na sestankih med letom malo poje... 

Imeli smo samo en hike in je zgledalo, da bo zelo tvegan, ker se ti dve punci nista ujemali. 

Načelnika lahko potrdiva dejstvo, da smo jim naredili veliko uslugo, saj sta se vrnili v prijateljskem 

odnosu in končno se je končal dvoboj v vodu. Ride je bil tudi zelo uspešen, ker so se IV navdušili 

nad dolgim pohodom in tudi nad dogodivščinami, ki so se jim pripetile na poti. O tem bosta 

povedala več Daniel in Melina. Bivaki so se tudi izkazali in vaščani so bili zelo veseli z njimi. Ena 

gospa je celo darovala ''škorto'' zdravilnega octa! 

Predzadni dan popoldne nismo znali, kaj bi lahko delali in smo improvizirali delavnice, ki so uspele 

ena več ena manj. Naslednja leta predlagamo, da imamo en plan B za trenutke brezdelja. Žal se je 

pa zadnji dan, ko smo bili na silo za spraznit vse, pripetil zelo sramoten dogodek za celo 

organizacijo... Enemu IV so napisali na hlače žaljive besede, ki so ga zelo prizadele. Zaradi tega 

smo kot vodstvo poskusili priti do krivca s trdno linijo, a se je poskus izjalovil. Zaradi tega smo šli 

na silo proč (kar nam so očitali VV) in smo pustili nekaj vreč smeti na taboru, ker smo imeli en avto 

v popravilu (naslednji dan sva načelnika šla nazad u Zagon in uredila zadeve). Izlet na Sv. Goro je 

bil zelo lep, škoda zaradi grdega vremena, a zaključna igra je rešila tudi vzdušje, ki je bilo vse več 

kot pozitivno. 

 

Ob koncu še par besed... Oba čestitava in se zahvaliva vsem, ki ste pripomogli k odlični speljavi 

tega tabora! Duhovnost je bila morda malo dolgočasna za otroke, žal nismo še našli načina, da bi jih 

vključili v taka razmišljanja. Kar se tiče napadov... je nujno, da se napade javi in jih načelnika 

odobrita. V tem primeru naj bo napad po določenih pravilih, glavno pa to, da še posebej naši člani 

SZSO ne kadijo, pijejo alkoholne pijače in potem s takim vonjem nagovarjajo IV. Če je napad le 

način, da se lahko ''banda'' na prostem, potem zgubi smisel. Napad je igra, ki naj bi urila IV na 

straži. 

Po tabornem ognju bi bilo tudi lepo, da se najprej sestanemo in potem voditelji in klanovci grejo 

spat ali drugam. Žal sva opazila, da parkrat so nekateri izginili, ne da bi obvestili načelnikov.  

Letos smo tudi morda premalo razvili temo in zaradi tega tudi zgodovino. Verjameva, da je bila to 

stvar časa, zato sva mnenja, da se trenutke o temi pripravi že prej (če je treb tudi dialoge) in se da v 

brošuro, ki mora biti še boljša od letošnje. 

 

Zastavljeni cilji vodstva in varovancev 

• IV se med seboj spoštujejo – v veliki meri dosegli (razen v primeru mazačev) 

• Učijo se spoštovati naravo – v veliki meri dosegli (razen pri LZO) 

• Spoznavajo okolje in zgodovino – delno dosegli (ni bilo časa, da bi se poglobili) 

 

 

Še enkrat hvala vsem,  

 

Bodite pripravljeni 

.  

 


