
NOVIČNIK # 1



Dobrodošel, član odprave Zveze tabornikov Slovenija na Svetovni
skavtski Jamboree 2019. 

TO - DO LIST
Ker vemo, da imamo vsi veliko različnih obveznosti, s katerimi smo zasedeni, smo zate pripravili
TO DO list. Prepričaj se, da opraviš vse stvari na tem seznamu, da pa bo temu res tako, si TO DO
list natisni in ga doma obesi na vidno mesto (v sobo, na hladilnik, na vrata, …).

SLOVARČEK

NATISNI TO DO LIST - PREBERI GA IN POKAŽI STARŠEM. NE POZABI NA
PODROBNOSTI! 
 
DOBRO PREBERI NOVIČNIK. PREGLEJ TUDI VSE LINKE, KI JIH V NJEM NAJDEŠ. 
 
 
ALI SO VSA TVOJA PLAČILA UREJENA? 
 
 
POGLEJ VELJAVNOST SVOJEGA POTNEGA LISTA. 
 
 
PRIDI NA PRVO SREČANJE ODPRAVE, KI BO POTEKALO OD 12. 10. DO 14. 10. 2018. 

WSJ – World Scout Jamboreee – Svetovni skavtski Jamboree 
 
IST – International Service Team – mednarodno osebje 
 
CMT – Contignent management team – vodstvo odprave 
 
Contignent - odprava 

V Združene države Amerike potuje kar 175 predstavnikov ZSKSS in ZTS.



NAGOVOR VODJE ODPRAVE

Zveza tabornikov Slovenije je odgovorno nalogo vodenja odprave zaupala ekipi izkušenih
tabornikov z neuničljivo energijo in taborniškim srcem. V čast mi je, da sem lahko koordinator te
8-članske skupine ljudi, ki bo naredila vse, kar je v njeni moči, da ti omogoči nepozabno poletno
dogodivščino. Zgodbo, ki te bo zaznamovala in jo boš pripovedoval še desetletja. 
 
Odprava na Jamboree 2019 je sestavljena iz treh delov - srečanj, ki služijo kot predpriprava,
potovanja po vzhodnem delu Združenih držav Amerike in udeležbe na 24. Svetovnem skavtskem
Jamboreeju. Na vsakem kotičku pričakujem vtisov polne dogodivščine, saj smo slovenski
taborniki v takšni veliki množici zaradi svoje srčnosti in odprtosti precej opazni. Pričakujem, da
boste svojo organizacijo in državo zastopali ponosno in častno. 
 
Na Jamboreeju 2019 bomo del 46.000 glave celote, “mesta”, ki bo ustvarjalo zgodbo. Še nikoli
poprej se na enem mestu ni srečalo toliko tabornikov in skavtov iz celega sveta. Ti boš del tega!
Organizatorji obljubljajo noro avanturo. Pripravi se. 
 
Vsem članom odprave želim prikazati svet, v katerega verjamemo taborniki. To je svet brez
predsodkov, svet mladostniške razigranosti, svet sprejemanja in svet, v katerem si lahko
ustvarjalen. 
 
Jamboree 2019 bo nepozabna izkušnja za vse nas in vesel sem, da lahko del te velike zgodbe
delim tudi s tabo. 
 
 
                                   
                                    
                                   Uroš Burič, 
                                   vodja odprave ZTS na WSJ 2019 



DELOVANJE ODPRAVE
Odpravo sestavlja 175 članov. Omejitev števila članov so zahtevali organizatorji in sprva so nam
namenili nekaj manj mest, kot jih odprava šteje danes. Dogovarjanja za višje število članov so
bila deloma uspešna. Žal pa nismo uspeli zagotoviti mesta vsem, ki bi si želeli z nami. “Pred
vrati” Jamboreeja je tako ostalo kar nekaj Slovencev in še veliko več tujcev, ki bi si želeli na ta
vele dogodek.  
 
175 članov slovenke odprave se po vlogah loči na udeležence (125), vodnike (14), mednarodno
osebje (28) in vodstvo odprave (8). Razmerje med moškimi oz. fanti in ženskami oz. dekleti je
112:63. 
 
V času odprave bo tvoja osnovna celica tvoj vod. Sestavljen je iz 9. udeležencev, starih med 14
in 18 let, ter vodnika. Kot na vsakem Jamboreeju poprej smo se tudi letos potrudili, da bi bili
vodi čimbolj raznoliki, zato verjamemo, da bo med vami kar nekaj geografskih in interesnih
razlik, ki pa vas bodo združile v zanimivo celoto.  
 
Štirje vodi bodo sestavljali celico, ki bo nastanjena skupaj na območju, ki ga bo zanje določil
organizator. Torej, celico bo sestavljalo 36 udeležencev in 4 vodniki. Celice so torej enote, ki
živijo skupaj (kuhajo, se udeležujejo določenih programskih aktivnosti, skrbijo za red  
in čistočo, …). 
 
Mednarodno osebje (IST) so člani, ki so starejši od 18 let in pomagajo soustvarjati program
Jamboreeja. Njihova vloga pred in med dogodkom je izjemnega pomena, saj brez IST-jevcev
takšnih dogodkov ne bi bilo mogoče organizirati. Na Jamboreeju 2019 jih bo okoli 10.000. Za
IST-jevce obroke na Jamboreeju zagotovi organizator. Pred in po dogodku pa so seveda
nepogrešljivi del oprave. 
 
V vodstvu odprave ima funkcijo osebe, ki bo navezovala stik tako z mednarodnim osebjem kot
tudi z udeleženci in vodniki, Urban Lečnik Spaić (urban.lecnik-spaic@taborniki.si). 



SREČANJA

S tabo želimo deliti čim več informacij, te seznaniti s pravili in potekom odprave in na najbolj
taborniški možen način približati jamboree kot kulturno pestro dogodivščino, polno preizkušenj
in norih dogodivščin. V ta namen bomo v sklopu odprave organizirali srečanja odprave, ki so za
vse člane obvezna. 
 
Datume dogodkov si skrbno zabeležite in prilagodite ostale aktivnosti. Odgovornost, ki jo
sprejema vodstvo odprave, je ogromna in zares želimo spoznati člane odprave in jih kolikor se le
da najbolje pripraviti na to skupno, več kot tri tedne dolgo dogodivščino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V podobnih dokumentih, ki jih bomo objavili tudi na naši internetni strani, ti želimo postreči s
čim več uporabnimi informacijami. Ker si želimo, da bi odprava delovala čim bolj ekološko in da
ne bi porabili preveč papirja, boš informacije prejemal po elektronski pošti, prek Facebook strani
ali že omenjene internetne strani odprave. Seveda nas lahko tudi “pocukaš za rokav” in nam
pišeš na jamboree@taborniki.si. 

S R E Č A N J A   O D P R A V E 

12. - 14. 10. 2018 - Osnovna šola Ljubečna 
Februar 2019 - lokacija je še neznana 

Junij 2019 - lokacija je še neznana 



Preden bomo prispeli na prostor, kjer se bo odvijal Jamboree,  
bomo imeli približno 10-dnevno potovanje, na katerem si bomo  
pogledali vzhodno obalo ZDA. Načrt, kako nas bo 175 udeležencev,  
vodnikov in članov prostovoljnega osebja čim bolj prijetno in zanimivo  
preživelo ta del poti, je že v pripravi in zajema velik razpon dogodivščin, 
zabave in ogledov kulturnih ter naravnih znamenitosti. 
 
Tukaj si lahko ogledaš okvirno načrtovano pot po dnevih, ki pa sicer še  
ni čisto dokončna, saj je odvisna od prihoda in odhoda iz ZDA. 

POT

1. dan = New York 
 
2. dan = Mountain Creek Waterpark: zabaviščni vodni park 
 
3. dan = Lancaster: amiši Amish Village 
 
4. dan = Gettysburg: bojišče Gettysburg, kjer so Južnjaki v Državljanski vojni doživeli odločujoči
poraz in praktično izgubili vojno. Ogled spominskega parka, pokopališča ter mesta kjer je
predsednik Lincoln povedal svoj legendarni nagovor vojakom. Ob širši dolini reke Potomac, mimo
mesteca Langley, znanega tudi po glavnem štabu agencije CIA 
 
5. – 8. dan = Washington: Bela hiša, Capitol Hill, Lincoln Monument,  
Washington Monument, Arlington Cemetery, Washington ZOO,  
Aero & Space Museum, American History Museum, Natural History Museum,  
Holocaust Museum,… 
 
9. dan = Fredericksburg: ohranjeno zgodovinsko mesto 
 
10. dan = Kings Dominion: zabaviščni park 
 
11. dan = Richmond – kolonialni zgodovinski trikotnik  
(Jamestown, Williamsburg, Yorktown) – Norfolk: največje oporišče vojne  
mornarice 
 
12. dan = Shenandoah Nacionalni park 
 
22. 7. – 2. 8. = World Scout Jamboree v Summit Bechtel v  
Zahodni Virginiji 
 
2. 8. – 3. 8. = potovanje proti New Yorku in nazaj proti Sloveniji 



Na Jamboree bo mogoče potovati samo z veljavnim potnim listom, ki ima datum veljavnosti
vsaj do zadnjega dne potovanja. 
 
Če še nimaš potnega lista, si ga moraš čim prej urediti na najbližji upravni enoti.  
Več informacij o postopku pridobitve najdeš na:  
 
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2003 
 
 
Če na Jamboree ne nameravaš potovati s slovenskim potnim listom, oziroma nisi slovenski
državljan, nam to nemudoma sporoči. 
 

POTNI LIST

' VIZA '

ZDA zahteva, da imajo vsi potniki, ki vstopijo v državo, veljavno vizo oz. dovoljenje za potovanje.
Vsi udeleženci Jamboree-ja bodo morali svojo prijavo izpolniti prek aplikacije z imenom
Elektronski sistem za dovoljenje za potovanje (angl. Electronic System for Travel Authorisation,
oziroma skrajšano ESTA). 
 
Vizo ESTA bomo skupaj izpolnjevali na spomladanskem srečanju. Ker je ESTA vezana na
številko tvojega potnega lista, si moraš le-tega nujno urediti do takrat, v primeru, da po srečanju
pridobiš nov potni list, pa tvoja prijava prek ESTA ne bo več veljala, zato boš moral prijavo
izvesti ponovno. Več informacij o dokumentu lahko dobiš na https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. 



Cena odprave se lahko, zaradi usklajevanja letalskega prevoza in bivanja v ZDA, še nekoliko
spremeni, zagotavljamo pa, da bo ostala v finančnih okvirih preteklih odprav.  
Možna so plačila v več obrokih: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - udeleženci; 2 - vodniki; 3 - mednarodno osebje; 4 - rok plačila 
 
Denar nakaži na TRR Zveze tabornikov Slovenije, številka: SI56 0201 0001 4142 372, sklic na
številko 00 10402 + številka članske izkaznice udeleženca. V namen napiši: Jamboree 2019 in
ime ter priimek udeleženca. 
 
V primeru kakršnih koli težav s plačilom nam piši na: jamboree@taborniki.si 
 

PLAČILA

ODPOVEDI in IZKLJUČITVE
Odpoved udeležbe člana odprave na Jamboreeju 2019 po 31. 12. 2018 je možna le ob prijavi
ustrezne zamenjave, ki jo mora udeleženec najti sam. V ta namen bo uvedena tudi čakalna lista,
ki je lahko v pomoč pri zamenjavi udeleženca. V primeru, da udeleženec ne najde ustrezne
zamenjave stroškov, ki so nastali pri organizaciji do odpovedi, ni možno povrniti. 
 
V kolikor bomo v času priprav ali trajanja odprave zaznali kakršnekoli neprimernosti katerega
izmed udeležencev, vodnikov, članov osebja ali vodstva odprave, je oseba lahko izključena iz
odprave,  stroškov, ki so nastali pri organizaciji do odpovedi, ni možno povrniti. 

PRVO PLAČILO DRUGO PLAČILO TRETJE PLAČILO ČETRTO PLAČILO SKUPAJ

1 

 

2 

 

3 

 

4

600 €               600 €                700 €               700 €               2.600 €

600 €               600 €                700 €               700 €               2.600 €

600 €               600 €                500 €               500 €               2.200 €

20. 12. 2017               22. 3. 2018                21. 9. 2018               22. 3. 2019               22. 3. 2019



VODNIKI

Za vse, ki ste se odločili Jamboree 2019 obiskati kot vodniki slovenskih vodov, izkušnja
predstavlja velik izziv in dogodivščino, a tudi zelo veliko odgovornost.  
 
S svojo funkcijo ste se zavezali k skrbi za vaših 9 članov, ki bo potekala tudi tekom vseh srečanj
in priprav na odpravo, predvsem pa cel čas na naši poti po ZDA. Vodnikova glavna naloga je
odgovornost in skrb za varnost udeležencev ter odgovornost do vodstva in vodje odprave. 
 
Kot člani širšega vodstva odprave imate morate izpolnjevati vse dogovorjene naloge in cilje.
Sodelovati morate tako z vsemi vodniki v celici, kot tudi z vodniki odprave, vodstvom odprave in
predvsem svojimi člani, ki jih morate motivirat, da sodelujejo na vseh programskih aktivnostih
Jamboreeja, HoHo-ja in aktivnostih odprave. Udeležba na aktivnostih je dolžnost udeležencev in
odgovornost vodnika. Poskrbeti morate za pravočasno informiranost sebe in da vse potrebne
informacije pravočasno posredujete svojim članom, hkrati pa morate o stanju svojih
udeležencev in stanju v vodu obveščati vodstvo in vodjo odprave. Vsak dan se mora vodnik vsaj
enkrat sestati  z vodjo odprave. Druge vodnike morate obveščati o stvareh, o katerih ste bili
seznanjeni na sestankih z organizatorjem Jamboreeja in vodstvom podtaborov. 
 
Slovenska odprava na Jamboree 2019 je skupinski projekt, zato nas pri tem vse skupaj vodijo
iskrenost, zaupanje in sodelovanje. Še posebej to pričakujemo od vodnikov. S svojimi dejanji
morate vedno graditi zaupanje med člani , vodniki in vodstvom. Pri svojem delu morate skrbeti,
da so naloge in obveznosti med člani voda razporejene enakovredno in da vsega dela ne
opravljate sami. Vodnik deluje v skladu s cilji odprave. S svojim ravnanjem in obnašanjem ste
vzgled svojim članom in ostalim udeležencem odprave. 
 
Za svoje delo boste poplačani po koncu odprave z nasmehi na obrazu udeležencev in njihovih
staršev in seveda z veliko zahvalo vodstva in vodje odprave ter noro dogodivščino, ki brez vas
ne bi bila uresničljiva. 



J         MBOREE
TABOR

Območje tabora je ogromno, saj lahko v njem biva in izvaja  
najrazličnejše aktivnosti kar 46 000 ljudi. Taborni prostor  
prihajajočega Jamboreeja nosi tudi nekaj rekordnih lastnosti:  
ima drugi največji zunanji skate park v ZDA, najdaljšo  
kombinirano zip linijo na svetu in največji umetni zunanji  
plezalni objekt v ZDA. Poleg tega pa lahko na tabornem  
prostoru najdeš tudi stadion z 88 000 sedeži. 
 
 
Jamaboree ne bo le velika avantura, temveč gre v veliki meri tudi za izobraževanje mladih.
Ponaša se z 38 m visoko trajnotno hišo, kot tudi lastnim otokom - Brownsea. V središču mesta
je območje World Point - to je srce Jamboreeja, kot tudi programsko območje, ki bo gostilo
kantine, globalno razvojno naselje in paviljone. 
 
 
Tabor je razdeljen na šest baznih taborov, ki se imenujejo Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo (kjer
bo IST tabor) in Foxtrot, in triindvajsetih podtaborov, ki se nahajajo na ravninskih območjih, med
drevesi. Za dodaten občutek o izjemni velikosti tabora ti morda prostor oriše podatek, da sta
podtabor Echo in IST menza od centra tabora oddaljena kar 3,2 km - to zahteva 50-minutni
sprehod, ki poteka čez hrib. Organizator bo poskrbel za avtobusni prevoz, kar vam bo pomagalo
pri gibanju po taboru.  





VODOVI PROSTORI

Organizatorji Jamboreeja bodo priskrbeli vse šotore in opremo za kuhanje, ki je potrebna za
vsak vod. Celoten seznam opreme, ki ga bodo zagotovili organizatorji, bomo predstavili na
srečanju odprave.

ŽIVLJENJE NA TABORU

Na tabornem prostoru boš doživel vroče in vlažno podnebje, v večernih urah pa nebo pogosto
prekrijejo strele, medtem ko so nevihte prehodne. Jutra so po večini hladna in meglena. 

DNEVNO ŽIVLJENJE V KAMPU

Za razliko od prejšnjih Jamboreejev bo 24. Svetovni skavtski Jamboree zasnovan programsko
bolj svobodno. Dejavnosti ti ne bo treba vedno izvajati skupaj z vodom, zato boš lahko kot
udeleženec sodeloval v mnogih aktivnostih, ki te zanimajo, ter krožil po prostoru, ki ti bo sigurno
zanimiv.  
Eden izmed dni na tabornem prostoru bo namenjen kulturi in spoznavanju le-teh, zato takrat ne
bo možno obiskati drugih aktivnosti, drugače pa boš lahko svoj čas posvetil predvsem tistim
delavnicam, ki te bodo najbolj pritegnile.  



WI - FI

Na Jamboreeju bomo lahko udeleženci uporabljali posebno aplikacijo,  
ki nam bo omogočala stalni vpogled v čakalne vrste na posameznih  
aktivnostih, dostop do zemljevidov in drugih informacije o dogodku.  
Na prostoru Jamboreeja je na voljo obsežno Wifi omrežje visoke  
hitrosti, ki bo pokrivalo vse taborne prostore, kot tudi lokacije, kjer bo  
potekal program.  

HRANA

Razdeljevanje hrane bo delovalo po principu nakupovalnega  
centra v vsakem podtaboru. Člani podtaborov se bodo po  
stvari, ki jih želijo kupiti za svoj vod odpravili v nakupovalni  
center dvakrat na dan. S porabo točk, svojo odjavo oz. konec  
nakupa bodo lahko urejali preko posebne aplikacije. Na voljo  
bosta tudi kuharski knjigi s predlaganimi obroki in potrebnimi  
količinami sestavin, vendar bodo vodi lahko svoje obroke  
oblikovali z uporabo sestavin, ki jih bodo našli  v nakupovalnem centru podtabora.  
Na voljo bodo tudi izdelki za različne prehranske posebnosti in alergije. 



IST
Bazni tabor Echo je namenjen IST-jevcem, kjer boste  
člani IST nastanjeni v šotorih, ki jih zagotovi  
organizator. Šotor je večji od šotora enot in ima  
trdna tla. Obroki za člane IST bodo postreženi v  
jedilnici. Na voljo bo pestra izbira obrokov, vključno z  
obroki za različne prehranske posebnosti. Za tiste, ki  
bodo svoje delo opravljali čez dan zunaj svojega tabora,  
bodo na voljo tudi lunch paketi. 

IST TABOR

IST TRENING

Člani IST boste morali pred Jamboreejem opraviti spletno usposabljanje. Delo IST-jevcev je
ključnega pomena za uspešnost Jamboreeja, zato se bo tudi prisotnost članov IST pri delu tudi
spremljala. 

ŽIVLJENJE NA TABORU

Organizatorji Jamboreeja trdno verjamejo, da mora le-ta zagotoviti IST-jevcem prijetno bivanje
predvsem takrat, ko le-te niso na svojih delovnih mestih. V ta namen je v pripravi poseben
program za vse prostovoljce, ki bo tudi vam omogočal, da boste v prostem času lahko aktivni.
Čeprav podrobnosti še niso znane, se organizatorji trudijo, da bi na program uvrstili: večerno
glasba in plesno cono, karaoke, kotiček za sprostitev, kino, telovadnico in različne dnevne
aktivnosti. 
Poleg posebnega programa boste enkrat imeli prost dan, takrat pa se boste lahko udeležili
aktivnosti na tabornem prostoru oz. zunaj tabora. 
Izkoristite svoj prosti čas, če pa vas o programu zanime še več, se na spletni strani pozanimajte,
kaj vse vam Jamboree še ponuja. 



Prosimo, da pred odhodom odprave poskrbiš, da bo vodstvo odprave seznanjeno s tvojimi
morebitnimi zdravstvenimi težavami in omejitvami. Le tako bo vodstvo, skupaj z vodniki lahko
poskrbelo za najboljšo možno Jamboree izkušnjo vseh udeležencev. 
 
Vse posredovane informacije o zdravstvenem stanju udeležencev bodo obravnavane strokovno
in strogo zaupno. 
 
Jamboree dogodek bo na kraju dogajanja v svojem medicinskem centru, razdeljenem v štiri
cone, nudil popolno medicinsko oskrbo. Jamboree Health Center (JHC) bo nudil diagnostično,
oskrbovalno in triažno oskrbo. S centrom povezana bodo tudi otropedska, dentalna in očesna
klinika. Prav tako bo v sklopu medicinskega centra potekal program “Listening Ear”, za možen
pogovor in oporo. Za hujše poškodbe in bolezni bo 24 ur na dan na voljo Raleigh General
Hospital, z nudenjem tako avtomobilskega, kot tudi helikopterskega prevoza. 
 
Za medicinsko oskrbo vseh udeleženih bo skrbelo več kot 500 zdravnikov specialistov,
medicinskih sester, reševalcev in zdravstvenega osebja. 
 
V času raziskovanja Amerike bodo za udeležence v prvi vrsti poskrbeli vodniki z opravljenimi
tečaji prve pomoči, primerno posredovalo pa bo tudi vodstvo odprave. Zdravstveno zavarovanje
bo v času odprave urejeno za vsakega udeleženca in je vključeno v ceno odprave. 
 

ZDRAVJE in DOBRO POČUTJE





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

VPRAŠANJA

KONTAKTI

 
Fotografije: Marko Sirše & www.2019wsj.org

Uroš Burič 
vodja 

 
Urban Lečnik Spaić 

HR 
 

Hana Ivana Lobnik 
zdravstvena oskrba

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

OKTOBER, 2018

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


