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NAGOVOR VODJE ODPRAVE

“Almost heaven, West Virginia,
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River …”
 
Verjamem, da vam je nekaj prvih besed pesmi "Country roads" znanih. Zagotavljam pa vam, da
jo boste v naslednjih mesecih slišali še velikokrat!
 
Prostranstva in zakotnost Zahodne Virginije nas pričakujejo. Raziskali smo nekaj pomembnejših
točk našega potovanja in ugotovili, da so Američani neskončno prijazni (na bencinski postaji si
“honey”, “sweetie” ali “darling”), narava čudovita, muzeji atraktivni, nočitve za Slovence
nadstandardne - beri: nov parket 😉. Taborni prostor pa je tako zelo velik, mogočen,
impozanten, veličasten, oblighjuasten, dunhzijasten in vsi ostali možni presežki, da vam ga
težko opišem. Mogoče bo besedna zveza "taborniški Gardaland" še najbolj primerna.
 
Na naši pustolovščini se bomo srečali z različnimi, skavtstvu predanimi osebami, ki nam bodo
pomagale pri izvedbi našega popotovanja. Skoraj na vsakem koraku bomo naleteli na kulturo, ki
nam je drugačna. Mnogokrat se bomo znašli tudi izven svoje cone udobja. Pot bo čustveno in
fizično zahtevna. V vseh situacijah in priložnostih si želim in od vas pričakujem, da boste
izkazali največjo možno mero spoštovanja, sprejemanja in prilagajanja drug drugemu.
 
Slovenska odprava na Svetovni skavtski Jamboree 2019 je nosilec taborniške bakle v svet.
Tvoje misli in tvoja dejanja so slika slovenskega taborništva in Slovencev. Stoj pokončno in bodi
ponosen, da si tabornik!
 
 
                                  
                                   
                                   
                                   Uroš Burič,
                                   vodja odprave ZTS na WSJ 2019



SLOVENSKA ODPRAVA 

NA WSJ 2019

1 1 .  J U L I J  -  5 .  A V G U S T



PRIHODI in ODHODI

11. 7. 2019

4. 8. 2019



NAŠE BARVE

LOGOTIP ODPRAVE
 
V preteklih mesecih smo z oblikovalko Ajo Vogrinčič končali logotip odprave in vse njegove
različice, ki jih bomo uporabili na naši kolekciji odprave.
 
Podobo logotipa sestavljajo trije elementi, ki povezujejo Slovenijo in Združene države Amerike.
Prvi element so naravne barve, kakršne lahko najdemo pri poslikavah avtohtonih prebivalcev
Amerike. Drugi element so podobe neba, gorovja in gozdov, ki jih v izobilju najdemo v obeh
državah. Tretji element pa je sama oblika logotipa - šestkotnik oziroma sat, kamor čebele
shranjujejo med. Čebele imajo v slovenski zgodovini, gospodarstvu in naravi poseben pomen,
zato so ravno na pobudo Slovenije Združeni narodi 20. maj razglasili za svetovni dan čebel. 
 
Vsi člani odprave dobite po dva našitka z logotipom odprave, z izjemo tistih, ki ste jih naročili
več.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDSTAVITEV KOLEKCIJE
 
Tradicija taborniških odprav po vsem svetu je, da na večjih mednarodnih dogodkih svojo državo
predstavljajo v enotnih oblačilih. Podobno kot nacionalne športne reprezentance na
mednarodnih tekmovanjih.
Naša kolekcija je sestavljena iz več kosov oblačil, kape, nahrbtnika in torbe v modri, sivi in rdeči
barvi. Vsi kosi pa bodo imeli všit ali natisnjen logotip odprave oz. njegove različice.



Mednarodna rutica
Obvezni del kolekcije odprave je mednarodna rutica ZTS, ki jo nosite ves čas odprave. Rutica je
v temno rdeči barvi z natisnjeno belo čipko in znakom ZTS v kotu rutice.
 
T-shirt 
Na vašo pobudo smo se odločili, da udeleženci prejmete dve navadni majici odprave v svetlo
sivi barvi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polo majica
Polo majica bo tekom odprave nadomeščala kroj, ko se bomo udeleževali neformalnih srečanj in
sestankov. Nosili jo bodo člani vodstva in vodniki, ki bodo tako bolj prepoznavni. 
Na majici bo izvezen logotip odprave. 
 
Pulover
Na puloverju temno modre barve bodo izvezeni različica logotipa, logotip ZTS in WOSM ter
napis Slovenija.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kratke hlače
Kratke hlače v modri barvi boste lahko pomerili na drugem srečanju odprave. Na hlačah bo prav
tako natisnjen logotip odprave.
 
Kapa
Po dolgem razmisleku smo za pokrivalo izglasovali “šilt kapo”, na kateri bo znak odprave.
 
Torba
Odločili smo se, da bo namesto klasičnega nahrbtnika, tokrat del osnovne opreme odprave
potovalna torba (70 L). Torba bo posebej priročna za naše potovanje pri vsakodnevnem
pakiranju, zlaganju opreme na avtobus in pri potovanju z letalom. 

Ker vedno pripravljen tabornik najpomembnejše
stvari nosi ves čas s seboj, vam za dnevno rabo
potovanja toplo priporočamo nahrbtnik v velikosti
20 do 30 L. Če takšnega nahrbtnika doma še
nimate, lahko dodatno naročite nahrbtnik (30 L) z
logotipom odprave. Več informacij glede naročil
vam predamo na drugem srečanju odprave.

NOVOST



NAVODILA ZA PAKIRANJE
 
Pripravili smo kratke napotke glede opreme, ki jo potrebuješ za naše potovanje. Seznam zajema
le najnujnejše stvari, da si jih lahko, v primeru da jih še nimaš doma, pravočasno priskrbiš.
Natančnejši seznam opreme bomo poslali med drugim in tretjim srečanjem odprave. Da ti
malenkost olajšamo delo, bomo na drugem srečanju odprave nekaj časa namenili tudi
pravilnemu pakiranju za takšno potovanje.
 
ORGANIZATORJI POSKRBIJO ZA:
✔ šotore
✔ spalne ležalnike
✔ WiFi omrežje na tabornem prostoru
✔ grajene tuše in stranišča
✔ kuharsko opremo
 
UDELEŽENEC SAM POSKRBIŠ ZA:
✔ spalno vrečo
✔ podlogo za spanje (za čas raziskovanja Amerike)
✔ menažko (jedilni pribor in posoda)
✔ naglavno svetilko
✔ manjši nahrbtnik za dnevno popotovanje
✔ steklenico / čutaro ali plastenko za vodo
✔ rutke, našitke in ostale spominke, ki jih lahko zamenjaš s prijatelji iz celega sveta (opcijsko)
✔ beležko in pisalo
✔ švicarski nož (ne daljši od 76 mm) - NUJNO SPAKIRATI V VELIKO POTOVALKO!
 

OSTALA OPREMA

VIDEO - življenje na taboru in pogled v šotore ter postavljene zgradbe



OBLAČILA - NE POZABI NA:
 
✔ kroj in rutko
✔ opremo slovenske odprave
✔ kopalke
✔ udobna oblačila za potovanje in spanje
✔ primerno opremo za dež in hladno vreme (vetrovka, palerina...)
 
OSEBNA OPREMA - NE POZABI NA:
 
✔ brisačo
✔ toaletne potrebščine
✔ sredstvo za sončenje in zaščito proti klopom
✔ osebno prvo pomoč
✔ sončna očala
✔ telefon
✔ prenosno baterijo "power bank"
✔ adapter za ameriško vtičnico
 
OBUTEV
 
Primerna obutev je eden najpomembnejših dejavnikov tega potovanja. V njej boste preživeli
večino dneva na najrazličnejšem terenu, zato je nujno, da je udobna in primerna za različne
situacije. V primeru da boste kupovali nove čevlje, jih je pred odhodom nujno potrebno večkrat
nositi, da se dobro uhodijo!
 
Priporočamo:
✔ nepremočljivo pohodno obutev za taborni prostor (treking čevlji)
✔ lažjo obutev za hojo po mestih in potovanja (teniški copati)
✔ sandale / crocse / natikače za tuširanje in kopanje
 
STVARI, KI JIH PUSTIMO DOMA:
 
X droni
X orožje
X ognjemeti
X alkohol
X droge
X hišni ljubljenčki
 

VIDEO - aktivnosti na taboru



Organizatorji Svetovnega skavtskega Jamboreeja 2019 in Svetovna zdravstvena Organizacija
(WHO) priporočajo, da so vsi udeleženci cepljeni po osnovnem programu posamezne države,
saj jim to omogoča varno izkušnjo življenja na taboru in sobivanja s 46.000 skavti iz celega
sveta. Cepljenje ni obvezujoče, prosijo pa, da se le-ta odločitev sporoči tudi organizatorjem.
 
Z registracijo na WSJ 2019 starši v primeru večje poškodbe, ureznine ali hujše krvavitve
dovoljujete, da vašega otroka cepijo s cepivom tetanus (tako kot je to praksa dela tudi v
Sloveniji).
 

CEPLJENJE in ZAŠČITA

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Pripravljeni na to, kar verjamemo, da se ne bo potrebovalo.
 
Zdravstveno zavarovanje bo za vse člane odprave urejeno preko zavarovalnice Vzajemna.
Zavarovanje bo sklenjeno za obdobje 30 dni (9. 7.–7. 8. 2019), v višini kritja 45.000 evrov na
osebo.
 
V primeru nezgode zavarovanje zajema: 
24-urno asistenco v slovenskem jeziku, 
informacije o najbližji zdravstveni ustanovi, 
storitve nujne medicinske pomoči v vseh zdravstvenih ustanovah,
nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje,
nujne zobozdravstvene storitve,
prihod družinskega člana v primeru hospitalizacije,
prevoz v domovino in
odvetniške storitve.
 
Zavarovenje ne zajema:
zdravljenja, ki iz medicinskega vidika ni nujno potrebno,
zdravljenja bolezni in poškodb, ki so obstajale pred odhodom v tujino in
poškodb nastalih pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih snovi.
 

Za več informacij, dodatna pojasnila glede cepljenja, podroben opis zavarovalne police in
splošne pogoje, prosimo pišite na naš email naslov, ki je naveden na zadnji strani Novičnika.



11. 7. Slovenija – New York
12. 7. New York
13. 7. New York – Washington
14. 7. Washington
 
15. 7. Washington
16. 7. Washington – King's Dominion – Richmond
17. 7. Richmond – zgodovinski trikotnik
18. 7. zgodovinski trikotnik
19. 7. zgodovinski trikotnik – Staunton
20. 7. okolica Stauntona
21. 7. okolica Stauntona
 
22. 7. Staunton – Bechtel Summit
23. 7. – 2. 8. WSJ
2. 8. Bechtel Summit – Gettysburg
3. 8. Gettysburg – Mountain Creek Water Park – West Point
4. 8. West Point – New York – Slovenija
 
 
 
 
Prvi dan našega potovanja bomo preživeli v New Yorku. Ogledali si bomo Manhattan, od
južnega poslovnega dela, kjer lahko ujamemo čudovit pogled na Kip svobode, do severnega,
kjer se po sredini betonske džungle razteza zelen pravokotnik – Central Park. Vmes je veliko
zanimivih stvari: Empire State Building, Times Square, Ground Zero z novim World Trade
Centrom, Brooklyn Bridge in še veliko drugega. Mesto bomo raziskovali peš in z že skoraj
kultno newyorško podzemno železnico.
 
 
 
V prestolnici Združenih držav Amerike bomo preživeli tri dni. Osredotočili se bomo na središče
mesta, kjer so okoli glavnega sprehajališča, imenovanega The Mall, postavljeni svetovno znani
muzeji, ki so zbrani pod skupnim imenom Smithsonian. Tukaj so na izbiro Muzej letalstva in
vesolja, Muzej ameriške zgodovine, Muzej naravne zgodovine, Poštni muzej, Muzej holokavsta
in Narodni arhiv ter mnogi drugi.
 
 

POTOVALNI NAČRT

NEW YORK

WASHINGTON



The Mall na eni strani zamejuje Kapitol, na drugi pa Lincolnov spomenik. Ogledali si bomo tudi
živalski vrt, ki je nekoliko odmaknjen od središča mesta.
 
 
 
Dan bomo preživeli v zabaviščnem parku King's Dominion, ki se nahaja na pol poti med mestom
Washington in Richmondom. Park ponuja vlakce in tobogane za vse želodce in stopnje poguma,
del parka pa sestavljajo tudi vodne naprave, zato kopalke in brisače tukaj zagotovo ne bodo
odveč!
 
 
 
Ko so se Združene države Amerike še delile na Sever in Jug, je bil Richmond prestolnica
južnega dela, zato v mestu najdemo Belo hišo in Kapitol. Richmond je poln zgodovine, zelenih
površin in ravno toliko velik, da je obvladljiv peš.
 
 
 
 
Vzhodno od mesta Richmond se nahajajo tri mesteca, ki tvorijo t. i. zgodovinski trikotnik.
Jamestown, Williamsburg in Yorktown so bila prva tri mesta, ki so jih ustanovili prvi prebivalci
Združenih držav Amerike. Na sprehodu po mestih se bomo vrnili v 17. stoletje in spoznavali
življenje in navade prvih priseljencev. V Jamestownu je rekonstruirana tudi indijanska vas.
 
 
 
Staunton je manjše mesto na vzhodni strani Apalačev, približno tri ure vožnje od Bechtel
Summita, kjer se bo odvijal tabor. Mestece je odskočna deska za izlete po prelepi okolici, kjer si
bomo ogledali naravne znamenitosti, kot so George Washington and Jefferson National
Forests, slapove White Rock Falls, Shenandoah National Park, zapeljali pa se bomo tudi po
razgledni cesti Skyline Drive.
 
 
 
Gettysburg je znan po tem, da se je tam odvijala ena najpomembnejših bitk med Severom in
Jugom v ameriški državljanski vojni. Bojišče in okolica sta danes narodni park, kjer je možno
tudi prespati. Pogledali si bomo bojišče, se sprehodili po zgodovinski pokrajini in prešteli vse še
stoječe topove.
 

KING'S DOMINION

RICHMOND

ZGODOVINSKI TRIKOTNIK

STAUNTON

GETTYSBURG



Zadnja postaja našega popotovanja pa bo obisk vodnega parka Mountain Creek, ki se nahaja
severno od mesta New York. Zabaviščni park je poln vodnih atrakcij, na katerih se bomo še
zadnjič znoreli pred odhodom na dolgo vožnjo proti domu.
 
 

MOUNTAIN CREEK WATER PARK

Washington, DC Richmond

WilliamsburgRichmond



J         MBOREE-ji SKOZI ČAS

ZTS je kot nacionalna skavtska organizacija s sprejemom v WOSM septembra 1994 prejela tudi
možnost, da se kot pravnomočna članica udeleži svetovnih jamboreejev. 
Pred tem so bili člani ZTS kot obiskovalci na jamboreeju v Avstraliji in kot pridruženi člani v
Južni Koreji. Tam je bilo samo par udeležencev.
Masovneje pa smo pričeli z udeležbo na jamboreejih leta 1995 na Nizozemskem in potem vse
naprej do danes.
 
1995 je bil svetovni jamboree na Nizozemskem. Odprava je trajala od 1. do 13. 8. 1995. Štela je
269 udeležencev; 250 otrok starih med 14 in 18 let, 9  članov mednarodnega osebja in 10 članov
vodstva. Na jamboreeju je sodelovalo 28.960 udeležencev iz 166 držav.
 
1999 je bila organizirana odprava na svetovni jamboree v Čilu. Trajala je od 17. 12. 1998 do 16.
1. 1999. Odprava je štela 299 članov, od tega je bilo 170 udeležencev, 17 vodnikov, 12 članov
vodstva odprave in 100 članov mednarodnega osebja. Na jamboreeju je sodelovalo 32.000
udeležencev iz 157 držav. 
 
2003 je bil jamboree na Tajskem. Odprava je bila v času med 18. 12.  2002 in 12. 1. 2003. V
odpravi je bilo 18 udeležencev, 2 vodnika, 5 članov vodstva in 16 članov mednarodnega osebja.
Na jamboreeju je sodelovalo 30.000 udeležencev iz 124 držav.
 
2007 je bila odprava na svetovni jamboree v Veliki Britaniji. Odprave, ki je trajala od 20. 7. do
10. 8. 2007, se je udeležilo 67 udeležencev, 7 vodnikov, 5 članov mednarodnega osebja in 6
članov vodstva. Skupno je na jamboreeju prisostvovalo 38. 000 udeležencev iz 158 držav.
 
2011 je bil svetovni jamboree na Švedskem. Slovenski odpravi se je pridružilo: 182 udeležencev
in 20 vodnikov, 9 članov vodstva odprave in 53 članov mednarodnega osebja, torej skupaj 264.
Odprava je trajala od 20. 7. do 10. 8. 2011. Svetovnega jamboreeja se je udeležilo 40.000
udeležencev iz 166 držav.
 
2015 je 95-članska odprava sodelovala na svetovnem jamboreeju na Japonskem. Celotna
odprava je trajala od 17. 7. do 13. 8. 2015. Slovenska odprava je štela 70 udeležencev in
vodnikov, 5 članov vodstva odprave in 20 članov mednarodnega osebja, torej skupaj 95 članov.
Na Japonskem se je jamboreeja udeležilo 33. 628 udeležencev iz 155 držav.

DEL 24. SVETOVNEGA JAMBOREEJA PA SI TUDI TI! 
IN ZELO VESELI SMO, DA SI Z NAMI!



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

MAREC, 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: Jasna Vinder & Hana Lobnik


