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NAGOVOR VODJE ODPRAVE

Ne meseci in ne tedni... le nekaj dni nas loči do našega odhoda na taborniški dogodek stoletja.
Nikdar poprej se ni zbralo toliko skavtov na enem mestu. In ravno ti imaš možnost biti del tega -
čisti privilegij.
 
“... z njimi podajal bi hleb, nagibal iz čaše …” 
 
Velik del tega zapisa želim posvetiti tistim, ki so pripravili vse, da se boste med odpravo počutili
varno in boste pripravljeni na raziskovanje novega. Jasna, Eva, Hana, Saša, Mojca, Urban in Emil
*in na čelu Uroš (op.u.)* so se odločili, da bodo ogromen del svojega prostega časa namenili
organizaciji slovenske odprave na Jamboree 2019. Nesebično so se razdajali, razmišljali,
planirali, risali in pisali. Skozi obdobje, več kot dve in pol leti dolgega načrtovanja, smo
premagali mnoge izzive, tako na taborniškem, kot na področju zasebnega življenja. Hja, to dvoje
se pri načrtovanju tako velike odprave močno prepleta, skoraj združi v eno. 
 
Pred nami je izziv, ki ga res že nestrpno pričakujemo. Želimo si, da nam boste v pomoč in
podporo, ko bomo potrebovali vašo ustrežljivost in potrpežljivost ter boste nasmejanih lic z
nami na slikah, ki jih bomo hranili in ponosno kazali naokoli. 
 
Čeprav se zdi kot zaključna misel … A, ne! Naše delo se tukaj ne konča - Amerika,
prihajamoooo!
 
                                  
                                   
                                   
                                   
 
 
                                   Uroš Burič,
                                   vodja odprave ZTS na WSJ 2019
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ODHOD NA JAMBOREE

11. 07. 2019

Na dan odhoda se bomo ob različnih urah vsi zbrali v Ljubljani - Dolgi most in se z avtobusom
podali proti letališču. Pomembno je, da se držimo dogovorjenih ur, saj si bomo le tako lahko
zagotovili pravočasen prihod na letališče!
 
V kolikor nisi prepričan, h kateri celici spadaš, to pred odhodom nujno preveri pri svojem
vodniku!

CELICA A - 11. 7. ob 00:01

 

CELICA B - 11. 7. ob 00:01

 

CELICA C - 11. 7. ob 06:00

 

CELICA D - 11. 7. ob 06:00 + vsi preostali člani mednarodnega osebja



KAJ SPAKIRATI?

Prilagamo seznam obvezne in priporočene opreme člana slovenske odprave na Svetovni
skavtski jamboree 2019. Vsak kos opreme ali oblačila, ki ga boš vzel s seboj na potovanje, naj
bo označen z imenom in priimkom ali drugo prepoznavno oznako. Zavedaj se, da bo 176 drugih
članov odprave nosilo enako majico, kot ti :)
 
Tako kot bomo prehajali skozi območja Združenih držav Amerike, tako se bo spreminjala tudi
klima. V splošnem pa velja, da imajo v območjih našega raziskovanja podobne vremenske
razmere, kot pri nas v Sloveniji. Ker bomo veliko na prostem in v gibanju, naj bo temu primerna
tudi oprema. Taborni prostor (link do vremenske napovedi) je v precej omaknjeni “divjini”, kjer so
pogoste tudi kratkotrajne plohe in nevihte.
 
MANJŠI NAHRBTNIK:
 

dokumenti:
- potni list
- osebna izkaznica (priporočeno)
- vozniško dovoljenje (vodniki, IST in CMT - če ga imaš)
- ESTA (natisnjen izvod)
- potrdilo "Safe from Harm" (vodniki, IST in CMT - natisnjen izvod)
- kopija potnega lista in morebitnih zdravniških potrdil
 

ID kartonček, ki ga prejmeš na zadnjem srečanju odprave
telefon in polnilec
adapter za ameriško vtičnico
prenosna baterija "power bank"
denar za spominke
osebna zdravila
tablete proti slabosti (po potrebi)
razkužilo za roke (manj kot 100 ml)
potovalni vzglavnik (priporočamo)
rezervna majica in jopa
čutara
pokrivalo
sončna očala
beležka in pisalo

 VIDEO - kako spakirati

https://www.google.com/search?q=weather+summit+bechtel+reserve&oq=weather+summit+bechter+re&aqs=chrome.1.69i57j0.8837j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=weather+summit+bechtel+reserve&oq=weather+summit+bechter+re&aqs=chrome.1.69i57j0.8837j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


URADNA POTOVALKA ODPRAVE:
 
OBLAČILA
 

oblačila slovenske odprave - glej protokol oblačenja na naslednji strani
kroj
mednarodna rutka slovenske odprave - uradna rutka odprave se nosi ves čas, za menjavo se
uporabljajo druge rutke in predmeti
kratke majice (za 12 dni)
majici ali jopi z dolgimi rokavi
dva para kratkih hlač
dolge hlače
nogavice (za 12 dni)
spodnje perilo (za 12 dni)
udobna oblačila za spanje
kopalke
vetrovka in palerina

 
 
OBUTEV
 

nizki pohodni čevlji
druga udobna zaprta obutev
natikači ali sandali

 
 
OSEBNA OPREMA
 

spalna vreča
podloga za spanje
pribor za osebno higieno
brisača
menažka, pribor in kuhinjska krpa
čutara
osebna prva pomoč - glej brošuro 

      "PP in dobro počutje"
krema za sončenje
sredstvo za zaščito proti insektom

 
 
 
 
 

 
 
OSTALA OPREMA
 

svetilka
vodova zastavica - vsak vod svojo, brez palice!
rutke, našitki in spominki za menjavo (opcijsko)
nepremočljiva vreča (za primer daljših deževnih 

      obdobij)
nož - rezilo ne sme biti daljše od 7,6 cm!
pribor za šivanje
"duct tape"
vrv

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Za vas smo oblikovali in izdelali čudovite kose opreme in ker so nam tako zelo všeč, bomo
izkoristili nekaj trenutkov tekom odprave in naredili kakšno skupno fotografijo. V ta namen vam
že zdaj sporočamo dneve, ko bo potrebno nositi določen kos opreme, da se ne bo zgodilo, da bo
ravno tisti dan majica umazana.
 
Odhod, 10. 7. 2019: udeleženci - T-shirt / vodniki, vodstvo in IST - polo majica (samo ob odhodu
na Dolgem mostu, na avtobusu ali pred odhodom na letalo se lahko preoblečete)
 
Washington, 15. 7. 2019: udeleženci - T-shirt / vodniki, vodstvo in IST - polo majica ali T-shirt
 
Otvoritev Jamboree-ja, 23. 7. 2019: vsi - kroj
Zaključek Jamboree-ja, 1. 8. 2019: vsi - kroj

ENOTNI IZGLED ODPRAVE

ID KARTONČEK

Na zadnjem srečanju odprave, bo vsak član prejel ID ovitek s kartončkom, ki ga boš pred
odhodom ustrezno izpolnil in dopolnil. Kartončka ne bo potrebno nositi skozi ves čas potovanja,
zaželjeno pa je, da vanj shraniš pomembne fotokopije in ga imaš s seboj na letalo.
 

KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA V
TUJINI Z ASISTENCO



Naša pot po Ameriki se bo začela že 11 dni pred Jamboreejem, ko bomo prepotovali pot od
letališča JFK v New Yorku do Jamboree prostora v Summit Bechtel Reserve-u v Zahodni
Virginiji, in se končala 2 dni po koncu Jamboreeja, ko se bomo vrnili v New York. Letošnji
Jamboree je posebnost - ker so organizatorji poskrbeli za šotore, le-teh ne rabimo nositi iz
Slovenije. Kar je po eni strani manj prtljage, po drugi strani predstavlja izziv, kje lahko spi 171
tabornikov, ki nimajo šotorov. Nam povsem znana in pogosto uporabljena praksa spanja v
šolskih telovadnicah je Američanom tuja, veliko šol pa šolske počitnice izkoristi tudi za
gradbena dela in tako spanje pri njih ni mogoče. Kljub temu smo na vseh predvidenih lokacijah
za bivanje našli prostor za spanje - ponekod spimo v študentskih domovih (t.i. “dorms”),
ponekod v telovadnicah, nazaj grede pa v šotorih, ki jih dobimo na Jamboreeju. In kje so naša
prenočišča?
 
 
 
 
11. in 12. 7. - Manhattan School of Music, 130 Claremont Ave, New York, NY 10027, Združene  
                       države Amerike
 
Manhattan School of Music se nahaja na severnem delu Manhattna ob reki Hudson, 1 km od
Central Parka, kar nam daje odlično izhodišče za raziskovanje mesta. V neposredni bližini je
postaja podzemne železnice, v mesto pa se lahko brez problema odpravimo tudi peš. Šola nam
ponuja svoje študentske sobe, kjer bomo spali v skupinah po 3 ali 4 v sobi, nekateri na
posteljah, nekateri na armafleksih po tleh.

LOKACIJE NASTANITEV in BIVANJE

NEW YORK



 
 
 
 
 
The Catholic University of America je od
središča washingtonskega dogajanja, The
National Mall, oddaljena 7 km. Zraven
univerze je postaja podzemne železnice, ki
nas bo popeljala do Kapitola, Bele hiše in
vseh muzejev. V šoli nam nudijo svoje
študentske sobe, kjer bomo spali v njihovih
posteljah, organizirali pa nam bodo tudi
večerjo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Williamsburgu nas bo gostila ena od
njihovih šol, ki se vse nahajajo okoli
zgodovinskega centra ene od prvih treh
naselbin, ki so jih ustanovili prvi prišleki v
Ameriko. Iz Williamsburga se bomo v času
našega bivanja z javnim prevozom odpeljali
tudi v Jamestown. V šoli bomo spali v
telovadnici.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WASHINGTON

WILLIAMSBURG

 
 
13. - 15. 7. - The Catholic University of America, 620 Michigan Ave NE, Washington, DC 
                      20064, Združene države Amerike
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
16. - 18. 7. - James City County Public Schools, 117 Ironbound Rd, Williamsburg, VA 23185, 
                     Združene države Amerike
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. in 3. 8. -  The Historic Daniel Lady Farm, 1098 17325, 888 Hanover St, Gettysburg, PA 
                    17325, Združene države Amerike
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Za okolico Stauntona smo se odločili, ker je
od Jamboree prostora oddaljena 3 ure
vožnje. Blue Ridge Community College se
nahaja v vasi Weyers Cave, od koder imamo
izhodišča za izlete v bližnje nacionalne
parke, v sosednjem Stauntonu pa se bomo
tudi pripravili za glavno dogodivščino tega
poletja. V šoli bomo spali v telovadnici, na
voljo pa nam je tudi šolska jedilnica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazaj grede se bomo ustavili v Gettysburgu,
kjer nam bodo pripravili spanje v taboru,
kjer ponazarjajo življenje v času ameriške
državljanske vojne. Bivali bomo v šotorih iz
Jamboreeja.

WEYERS CAVE

GETTYSBURG

 
 
19. - 21. 7. - Blue Ridge Community College, 1 College Ln, Weyers Cave, VA 24486, Združene  
                     države Amerike
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POT

11. 7. Slovenija - New York
V New York pridemo s štirimi letali v popoldanskih urah. 
 
12. 7. New York
Ta dan nas čaka raziskovanje New Yorka. Najbolje si je mesto ogledati peš, saj tako zares
občutiš, kako veliko je. Med našim sprehodom si bomo ogledali Central Park, Times Square,
Empire State Building, World Trade Center, Brooklyn Bridge in še marsikatero drugo zanimivost,
ki se nam bo prikazala na poti. Tisti utrujeni si bodo lahko pot skrajšali z vožnjo z legendarno
newyorško podzemno železnico.  
 
13. 7. New York - Filadelfija - Washington DC
Zjutraj se bomo z avtobusom odpravili Iz New Yorka in naredili prvi postanek v Filadelfiji. Mesto
je krasno za začetek raziskovanja ameriške zgodovine, saj je bila prav tukaj leta 1776
razglašena ameriška neodvisnost. Pogledali si bomo znamenitosti tega pomembnega dogodka,
popoldne pa nas čaka ogled zapora Eastern State Penitentiary, nekoč najslavnejšega in
najdražjega zapora. Pozno popoldne se bomo odpravili proti Washingtonu. 
 
14. 7. Washington DC
Glavno mesto Združenih držav Amerike se ponaša z ogromno znamenitosti in zgodovine, tukaj
pa je tudi ogromno muzejev za vse okuse. Oglede si bomo organizirali po vodih, skupni ogled pa
nas na ta dan čaka v Holocaust Museum. 
 
15. 7. Washington DC
Dan bo rezerviran za oglede muzejev in sprehod po National Mall, od Kapitola do Lincolnovega
spomenika.  
 
16. 7. Washington DC - Williamsburg
Dopoldne si bomo pogledali vojaško pokopališče Arlington, kjer so pokopani tudi ameriški
predsedniki, nato pa se bomo odpravili še v živalski vrt. Popoldne se bomo z avtobusom
nadaljevali naše potovanje proti Williamsburgu. 
 
17. 7. Williamsburg - Richmond - Williamsburg
Zjutraj se bomo zapeljali v mesto Richmond, ki je bil v času razdelitve države na dva dela
prestolnica Juga. Zato imajo v mestu tudi Belo hišo in Kapitol ter muzej državljanske vojne. Po
mestu smo pripravili fotoorientacijo.

OPOZORILO: Organizacija našega potovanja je že skoraj popolna, vendar se bodo dogodki do odhoda morda še nekoliko spremenili.



18. 7. Williamsburg - Jamestown - Williamsburg
Dan bomo izkoristili za ogled t. i. zgodovinskega trikotnika. To se prve naselbine, ki so jih
ustanovili prebivalci novega kontinenta. Tukaj so se srečali tudi z Indijanci - v Jamestownu je na
ogled indijanska vas, kjer je živela Pocahontas. 
 
19. 7. Williamsburg - Weyers Cave
Zjutraj bomo pot nadaljevali proti zahodu in se nastanili v mestecu Weyers Cave. Naravo naokoli
opeva ameriški original pesmi Siva pot, ki našteva bližnje naravne znamenitost: Blue Ridge
Mountain, Shenandoah River,... 
 
20. 7. Weyers Cave - Staunton - Weyers Cave
Dopoldan si bomo ogledali Frontier Cultural Museum, kjer ponazarjajo življenje v času prvih
prebivalcev teh krajev v 17. in 18. stoletju. Popoldne se bomo odpravili na krajši izlet v enega od
bližnjih nacionalnih parkov. 
 
21. 7. Weyers Cave - Staunton - Weyers Cave
Dan bomo izkoristili za zadnje priprave pred Jamboreejem in ogled Stauntona. V mestu je na
voljo tudi pralnica, kjer si bomo lahko oprali stvari za drugo polovico našega potovanja. 
 
22. 7. Weyers Cave - Summit Bechtel Reserve
Zjutraj se bomo odpravili proti glavni točki našega potovanja - Summit Bechtel Reservu, kjer se
bo naslednjih 12 dni odvijal 24. Svetovni skavtski Jamboree. 
--------------
2. 8. Summit Bechtel Reserve - Gettysburg
Po zaključku Jamboreeja nas najprej čaka dolga vožnja z avtobusom proti severovzhodu, ki bo
trajala predvidoma 5 ur in pol. Naša destinacija za ta dan je Gettysburg - kraj, kjer se je odvijala
ena najpomembnejših bitk med ameriško državljansko vojno. Vso mesto diha za ta dogodek in
spomini nanj so vidni povsod. Okoli mesta je še vedno postavljenih 370 topov. Naše prenočišče
za zadnja dva dni bo tabor, kjer ponazarjajo dogodke iz 17. in 18. stoletja. 
 
3. 8. Gettysburg - Hersheypark - Gettysburg
Za zadnji dan našega potovanja bomo obiskali zabaviščni park Hersheypark, poimenovan po
najbolj znani ameriški tovarni čokolade Hershey’s. Zabaviščni park ponuja vožnje za vse želodce
in stopnje poguma. 
 
4. 8. Gettysburg - New York - Slovenija
Zjutraj se bomo odpravili nazaj proti vzhodu, saj nas popoldne čaka dolga pot domov. 
 
5. 8. Slovenija
Prihod domov.



ZDRAVJE in VARNOST

S klikom na spodnja priročnika ali na spletni strani odprave, pod rubriko "zdravje in dobro
počutje", boš izvedel nekaj več informacij in napotkov za zdravo, zabavno ter varno potovanje!
 
Objavljena so tudi pojasnila glede cepljenja, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene oskrbe,
zato je branje zelo zaželjeno.
 

V priročniku pa izveš tudi... nekaj o presenečenju na sliki :)
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d1c701_33f75cf7b4344ffba8a8e7e0313af106.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d1c701_b3a54eec04de4c8a9f87e4bb7f1ae8c9.pdf


KOMUNIKACIJA

Tekom odprave se bomo trudili, da se vam redno oglašamo, saj vemo, da boste z mislimi
potovali z nami. Objavljali bomo blog, fotografije in videe. 
 
Dosegljivi bomo preko treh glavnih kanalov:
 

spletna stran odprave: https://ztsodprava.wixsite.com/jam2019-ztsodprava
 

Facebook stran: Jamboree 2019 - slovenska odprava
 

Instagram profil: @taborniki.si
 
Če se vam ne javimo prav vsak dan, prosimo, da to razumete, saj objavljanje ne bo naša
prioriteta. Prioriteta bo varnost vaših otrok in izpeljava kvalitetnega programa. 
 
Za vsa vprašanja bomo na voljo preko FB klepetalnika ali na elektronski pošti
jamboree@taborniki.si.
 
V kolikor bi zaradi kateregakoli razloga morali nujno stopiti z vami v stik, vas bomo kontaktirali
preko elektronske pošte ali vas bomo poklicali na telefonsko številko, ki ste nam jo zaupali.

 
VSE IN ŠE VEČ INFORMACIJ PA LAHKO NAJDETE NA NAŠI SPLETNI STRANI...

https://ztsodprava.wixsite.com/jam2019-ztsodprava
https://ztsodprava.wixsite.com/jam2019-ztsodprava
https://www.google.com/search?q=weather+summit+bechtel+reserve&oq=weather+summit+bechter+re&aqs=chrome.1.69i57j0.8837j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


DENAR in PLAČEVANJE V ZDA

Za na pot v ZDA ti najbolj priporočamo uporabo kreditne ali debetne kartice, kakšen dodaten
dolar v žepu, pa tudi ne bo škodil. Predstavljamo ti različne bančne kartice, ki so primerne za
plačilo v tujini in lahko z njimi tako plačuješ kot dviguješ gotovino.
 
PREDPLAČNIŠKA KREDITNA KARTICA:
Za vse polnoletne (18+ let)
Trenutno najbolj uporabni in popularni mobilni aplikaciji pri mladih sta:
Revolut - predplačniška VISA kreditna kartica 
N26 - predplačniška MASTERCARD kreditna kartica 
 
Obe kartici sta brezplačni, prejmeš jih v roku enega tedna, preko mobilne aplikacije pa lahko ves
čas spremljaš svojo porabo, kontroliraš aktivnost svoje kartice, dvige na bankomatih, pošiljaš
denar prijateljem ali deliš stroške in še kaj.
 
ZA MLADOLETNE:
Za vse mladoletne pa so na voljo tudi različne predplačniške kreditne kartice domačih bank, kot
so NLB predplačniška kartica Mastercard (cena 10,00 €), Gorenjska predplačniška kartica
Activa Mastercard (cena 4,00 €) ali NKBM predplačniška kartica VISA (cena 10,00 €). Mobilno
aplikacijo pa omogoča le NLB Mastercard.
 
DEBETNA KARTICA:
Druga vrsta kartic, ki jo ima že vsak, pa so debetne kartice. Torej navadna Maestro kartica, s
katero lahko prav tako plačuješ in opravljaš dvige na bankomatih. Mogoče bo njena uporaba pri
plačevanju ponekod omejena, še vedno pa boš lahko z njo dvignil denar na bankomatu, ki
omogoča dvig gotovine z Maestro kartico.
Išči oznako za Maestro kartico na bankomatu:
 
Pri uporabi svoje debetne kartice v tujini ti priporočamo, da svojo banko obvestiš o njeni uporabi
v tujini, da ti je ne bodo zaradi varnostnih ukrepov slučajno zamrznili, ko se bodo na njej pojavili
dvigi ali plačila v tujini.
 
Ob dvigu gotovine pri vseh karticah je na bankomatih v povprečju 2,5 € provizije. Zato svoje
dvige opravljaj smiselno. Če imaš kreditno kartico z odloženim plačilom, pa z njo ne opravljaj
dviga gotovine, saj bo provizija znašala okoli 12,00 € na dvig.



Na tako velikem skavtskem dogodku, kot je jamboree, boš spoznal tudi veliko novih obrazov...     
in z nekaterimi boš morda želel ostati v stiku tudi po koncu tabora. Ker je izmenjava rutic,
našitkov in vizitk na mednarodnih dogodkih zelo popularna, smo na pobudbo naših vodnikov
pripravili predloge za vizitke slovenske odprave. Te lahko natisneš, poljubno dopolniš s svojimi
podatki in v Ameriki izmenjaš z novimi prijatelji!
 
KLIK ZA PREDLOGE VIZITK
 
 
 
 

VIZITKE

https://ztsodprava.wixsite.com/jam2019-ztsodprava/vizitke


ADRIATIC SLOVENICA

- Nezgodno zavarovanje otrok in mladine je namenjeno otrokom, šolarjem,   
   dijakom in študentom do 26. leta starosti.
 
- Velja 24 ur na dan, ne glede, kdaj in kje se zgodi nezgoda: v vrtcu, šoli, na 
   izletu, potovanju, doma ali v tujini, med počitnicami. 
 
- V Sloveniji se zaradi poškodb vsako leto v bolnišnici zdravi kar 4.540 otrok v 
   starosti od 0 do 19 let.* 
 
- Zavarovanje zagotavlja finančno varnost, če se vašemu otroku pripeti večja 
   ali manjša nezgoda.
 
- Nezgodno zavarovanje otrok in mladine vključuje dnevna nadomestila. 
 
- 10 % popust za sklenitev prek spleta.
 
- 20 % popust za velike družine, če zavarujete tri ali več otrok (popusta se 
  izključujeta). 

*Vir: Politike, ukrepi in programi za preprečevanje poškodb otrok in mladostnikov v Sloveniji,
www.nijz.si

VEČ O PONUDBI SI LAHKO PREBERETE NA NJIHOVI
SPLETNI STRANI - KLIK

*sponzorirana objava

NEZGODNO ZAVAROVANJE OTROK 
IN MLADINE

Mladost prinaša veliko posebnih dogodivščin in nepozabnih dogodkov. 
Z nezgodnim zavarovanjem bo odkrivanje novih poti in sladkih zmag

vašega otroka potekalo varno in brez dodatnih skrbi.

https://www.adriatic-slovenica.si/zavarovanje/nezgoda/nezgodno-zavarovanje-otrok-in-mladine-do-26-leta#page-top


Imaš še kakšno vprašanje? 
Ali na kakšno vprašanje nisi dobil odgovora?

VPRAŠANJA

KONTAKTI

Uroš Burič
vodja

 
Urban Lečnik Spaić

HR
 

Hana Lobnik
zdravstvena oskrba

uros.buric@taborniki.si
 
 
urban.lecnik-spaic@taborniki.si
 
 
hlobnik@skavt.net

JUNIJ, 2019

Pošlji svoje vprašanje na jamboree@taborniki.si.  
 

Poglej tudi na spletno stran odprave, kjer lahko najdeš vse informacije na 
enem mestu.

 
https://ztsodprava.wixsite.com/jam2019-ztsodprava

Fotografije: www.2019wsj.org


