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Uvod 
 
Vsaka štiri leta imamo taborniki iz celega sveta možnost, da se za nekaj dni združimo na Svetovnem 
skavtskem druženju – Jamboree. Dogodek je namenjen članom organizacije starim med 14 in 18 
letom. Mladi iz vsega sveta se bodo povezovali med izvajanjem atraktivnega in vzgojno usmerjenega 
programa – globalni razvoj, svetovni mir, kulturna raznolikost, pustolovščina, zabava in prijateljstvo. 
Verjetno najboljše okolje za učenje mladih o kulturni raznolikosti. 
 
Zveza tabornikov Slovenije že desetletja s svojimi odpravami sodeluje na Svetovnih skavtskih 
Jamboree-jih in tako soustvarja ta svet za mlade. Zadnjih dveh Jamboree-jev (Švedska 2011, Japonska 
2015) se je skupaj udeležilo preko 400 članov slovenske odprave. Vsaka izmed odprav nudi prav 
posebno doživetja, pa naj gre za potovanje po Evropi ali preko oceana. 
 
24. Svetovni skavtski Jamboree bo tokrat v Združenih državah Amerike, v Zahodnji Virginiji, na 
prostoru Ameriške skavtske organizacije -  »Summit Bechtel Reserve«. Dogodek bo trajal 11 dni in 
sicer med 22. julije in 2. avgustom 2019. Tokrat bodo gostiteljice tri sosednje države oz. njihove 
skavtske organizacije – Združene države Amerike, Mehike in Kanade. Gre za največji dogodek mladih, 
kjer se bo 45000 tabornikov iz 150 držav združilo in ustvarjalo boljši svet. 
 

Slovenska odprava 
 
Tudi tokrat računamo na številčno slovensko odpravo, ki se bo na nepozabno pustolovščino podala 
11. 7. 2019. Raziskali bomo severni del vzhodne obale Združenih držav Amerike (v nadaljevanju ZDA) 
in se podali vse do Kanadske meje, si ogledali prestolnico in ulice New Yorka. Po zaključku Jamboree-
ja bomo naše raziskovanje nadaljevali in se v Slovenijo vrnili 4. 8. 2019 (datum odprave lahko niha z 
razmikom nekaj dni zaradi možnosti cenejših prevozov). 
 
Točno obliko in načrt odprava šele dobiva, vsem pa lahko zagotovimo nepozabno medkulturno 
izkušnjo. 11 dni na Jamboree-ju in druženje z lokalnim prebivalstvom pred in po odpravi – HO HO 
(Home Hospitality). 
 
Srečanja odprave 
Za dobro pripravo na potovanje bodo klučna tudi naša srečanja pred Jamobree-jem. V načrtu so tri 
takšna srečanja in to je že kar nekakšna stalnica slovenskih odprav. Srečanja bomo izvedli 
predvidoma februarja 2018, novembra 2018 in marca 2019. Lokacije in točni datumi bodo določeni 
naknadno. Navadno pa se zatečemo v prostore šol, ki nam nudijo zadosti udobja in ravno prav 
varnosti za nemoteno pripravo na potovanje. 
 
Pričakovanja bi lahko opisali v slogu koncepta Jamboree-ja 2019 – prijateljstvo, izkušnje, 
pustolovščina.  
 

O območju Jamboreeja 2019 
 

Vreme 
Statistično je mesec julij v Zahodni Virginiji vroče in vlažno. Dnevne temperature se gibljejo okoli 26°C 
a lahko imamo, zaradi vlažnosti, občutek, da je nekaj stopinj več. Nekaj dežja, pretežno neviht, je 
možnih v popoldanskem času. 
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Območje Jamboree-ja 
»Summit Bechtel Family National Scout Reserve« je območje z naravnimi danostmi, ki jih taborniško 
življenje potrebuje. Hribovito okolje prepredeno z makadamskimi cestami in gozdnimi potmi nudi 
skoraj neomejene možnosti za pustolovščino. 
 
Nekaj slik območja si lahko ogledate na povezavi -> območje Jamboree 2019. 

 

Stroški 
 
Cena odprave se lahko, zaradi usklajevanja letalskega prevoza in bivanja v ZDA, še nekoliko spremeni. 
Zagotavljamo pa, da bo v okvirih preteklih odprav. Ravno tako bodo možna plačila v več obrokih, 
plačilo »rezervacije« (150 $) do decembra 2017 pa bo omogočalo še dodatnih 5 % popusta. 
 

Cene in datumi: 
 plačilo rezervacije – 600 € do 15. 12. 2017, 

 
 plačilo prvega obroka – 600 € do 22. 3. 2018 ob plačilu rezervacije, 

 
 plačilo drugega obroka – 700 € do 21. 9. 2018 ob plačilu rezervacije, 

 
 plačilo tretjega obroka tabornine – 700 € do 22. 3. 2019 ob plačilu rezervacije,  

 
 brez plačila rezervacije, vendar ob plačilu celotnega zneska do 22. 3. 2019 je cena 2700 €. 

 

V ceno odprave so vključeni vsi stroški: 
 Tabornina 

o programske aktivnosti in prireditve, 
o prehrano,  
o prevoze,  
o taborno opremo (kuhinje, ponjave, mize, klopi, plin),  
o prvo pomoč,  
o komplet za udeležence (rutica, našitek, priročnik, ID kartica).  
o Za člane mednarodnega osebja tabornina vključuje še: organizirano prehrano, priprave 

in usposabljanje pred prihodom udeležencev in programske aktivnosti v prostem času. 
 

 Raziskovanje ZDA in HO-HO (“Home Hospitality”) 
o prehrano,  
o bivanje pred Jamboreejem 2019,  
o vstopnine. 

 

 Prevozi 
o od zbornega mesta do najugodnejšega letališča, 
o povratno letalsko karto, 
o prevoze na HO-HO. 

 
 

https://www.flickr.com/photos/summitbechtelreserve/albums/with/72157644176018996
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 Odprava: 

o Administrativni stroški 
o Potni stroški 
o Srečanja pred potovanjem (predvidoma tri) 
o zavarovanja 

 

 Oprema odprave: 
o Nahrbtnik 
o kratke hlače,  
o pulover/vetrovka/softshell,  
o majica,  
o pokrivalo,  
o dva našitka,  
o rutico. 

 

Več o Jamboreeju 2019 
 
http://2019wsj.org/. 

 
Struktura odprave 
 
Struktura odprave je precej podobna strukturam v taborniških društvih. Brez vodnikov tako tudi na 
odpravah ne gre. Ta pomemben, nepogrešljiv člen naše organizacije prevzema veliko odgovornosti in 
hkrati sprejema ogromno izkušenj in doživetij. Zavedamo se pomembnosti vodniškega dela in 
verjamemo, da lahko skozi dobro vodenje, navdušenje, timsko delo in vodenje z vzorom zagotovimo 
udeležencem nepozabno doživetje.  
 
Vod je sestavljen iz devetih (9) članov, ki jih vodi vodnik. Štirje (4) vodi tvorijo celico. 
 
Člani mednarodnega osebja se lahko podate na potovanje z nami ali pa sami raziskujete predele ZDA. 
V vsakem primeru pa morate tabornino plačati preko Zveze tabornikov Slovenije. Za slovensko 
odpravo boste pomemben del in poskrbeli bomo, da boste deležni enakih ugodnosti kot udeleženci 
in vodniki. 
 

Splošni pogoji za udeležbo  
 Člani odprave morajo biti aktivni člani Zveze tabornikov Slovenije s plačano članarino.  

 Prijavijo se lahko celotni vodi ali posamični udeleženci.  

 Udeleženci bodo razdeljeni v starostno različne in mešane vode.  

 Prijavnico morajo podpisati starši/skrbniki in načelnik/starešina rodu.  

 Načelnik/starešina in starši/skrbniki s podpisom jamčijo za pravilnost podatkov in primernost 
udeleženca.  

 Zaželeno je znanje tujega jezika.  

 Odpovedi zaradi objektivnih razlogov, bomo obravnavali po odpovednih pogojih, ki so zapisani 
na uradni strani Jaboree-ja 2019.  

 Osebe, ki prenehajo z aktivnim delom v organizaciji (plačana članarina), se črta s seznama 
udeležencev.  

 Udeleženci se Jamboreeja 2019 lahko udeležijo le v sklopu slovenske odprave. 

http://2019wsj.org/
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 Člani mednarodnega osebja se lahko udeležijo slovenske odprave ali pa potujejo samostojno. 

 V kolikor vodstvo odprave ugotovi, da kateri koli član odprave ne opravlja svojih dolžnosti, ne 
deluje v skladu z dogovorjenimi pravili ali krši taborniške/skavtske zakone, ga lahko kadar koli 
izključi iz odprave.  

 

Odpovedi in izključitev iz odprave  
 V kolikor se v času priprav ali trajanja odprave ugotovi neprimernost katerega izmed 

udeležencev, vodnika, člana osebja ali vodstva odprave, se ga lahko izključi iz odprave. Pri tem se 
upoštevajo odpovedni pogoji.  

 ODPOVEDNI POGOJI:  

o ne vračamo stroškov, ki so nastali pri organizaciji do odpovedi ali izključitve,  

o po 31. 12. 2018 je odpoved možna le ob prijavi ustrezne zamenjave, kar je dolžnost 
udeleženca. Za morebitne naknadne prijave/zamenjave udeležencev bo uvedena čakalna 
lista.  

o Spremembe v prijavi bo pomenila dodatne stroške zato pravilno navedite podatke.  
 

Udeleženci 
Jamboree je pravzaprav narejen za udeležence. Vse je oblikovano in zamišljeno tako, da bi ravno tej 
starostni veji ponudili najboljših enajst dni kar so jih doživeli. Predvsem gre za mešanico kultur in prav 
neverjetno raznolikost. Jamboree je dogodek ob katerem se zaveš veličine skavtske organizacije in 
pomembnosti medkulturnega razumevanja in spoštovanja. 
 

 Udeleženci so lahko člani ZTS, rojeni med 22. 7. 2001 in 21. 7. 2005.  

 Posebnosti bomo obravnavali individualno.  
 Udeleženci morajo biti člani Zveze tabornikov Slovenije in aktivni člani svojih vodov/klubov.  

 

Vodniki 
Nepogrešljiv del naše organizacije. Prostovoljno sprejemajo odgovornost za vodenje in vzgojo 
tabornikov, bodočih vodij v naši skupnosti. Kdo in kaj je vodnik? Odgovorna oseba, ki bo v času 
odprave opravljala vlogo povezovalca in mentorja skupini mladih tabornikov. 
 
Usmerjenost v osebni razvoj posameznika naj bo glavno vodilo. Vodnikovo delo je psihično in fizično 
zahtevno in na trenutke ponuja velik izziv, a je hkrati tudi izjemna priložnost za osebno rast in 
predajanje znanj na prihodnje rodove. Delo vodnika v procesu odprave zajema tudi vodenje voda v 
času srečanj pred odpravo in morebitna interna vmesna srečanja. Seveda pa vodnik na tej Jamboree 
poti ni sam zato bo še kako pomemben njegov odnos z ostalimi vodniki v slovenski odpravi. 
 
Vodnik naj bo oseba, ki je opremljena z izkušnjami iz taborjenj, izkušnjami z vodenjem otrok in 
mladostnikov, z zmožnostjo podpiranja in vodenja v različnih situacijah in oseba, ki bo omogočala 
članom voda, da rastejo skozi nepozabno izkušnjo, v varnem okolju. V vseh pogledih naj bo vodnik 
vzor. 
 
Vodniki so eden izmed ključev do uspešnega Jamboree-ja in njihov odnos s člani voda in njihovimi 
starši bo izjemnega pomena. Vodniki so nekakšni Jamboree ambasadorji v svojih lokalnih okoljih. 
 
Za tako pomembno vlogo v odpravi smo pripravili izbirni postopek. 
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Izbirni postopek za vodnike 
Od vodnikov pričakujemo odgovorno vodenje. Na zadnjih straneh je obrazec za prijavo kot vodnik na 
odpravi ter izjava. 
 
Izbirni postopek za vodnika je sledeč: 

- Analiza prijavnih obrazcev. 
- Izbira ožjega kroga kandidatov. 
- Pogovor z vodstvom odprave. 

Vodnik mora imeti uporabna taborniška znanja, razumeti mora delo s taborniškim pristopom. Delo z 
vodom na Jamboreeju bo pomenilo tudi skrb za vsakodnevna rutinska opravila – higiena, prehrana, 
varnost … Nikakor pa ne smemo pozabiti, da je ena izmed ključnih nalog vodnika, da zagotovi 
udeležencem čim bolj varno in prijetno izkušnjo, polno novih dogodivščin in spoznanj. Na tako 
velikem mednarodnem dogodku je izjemnega pomena sprejemanje drugačnosti in razumevanje 
kulturne raznolikosti. Le tako se bomo res lahko razumeli in sobivali z ljudmi iz vsega sveta. 
 
Območje Jamboree-ja je precej veliko, možnosti prevozov pa zelo majhne. Noči so za vodnike in 
vodstvo kratke, dnevi pa polni usklajevanj in nepredvidljivih dogodkov. Psihična in fizična vzdržljivost 
ti bosta prišli zelo prav. Pripravi se na noro dogodivščino. 
 
Pomembna naloga vodstva odprave je zagotoviti čim boljše pogoje za nemoteno delo vodnikov. V 
vodstvu se zavezujemo, da bomo podpora prav vsakemu izmed članov odprave. 
 
POGOJI ZA VODNIKE  

- Vodniki morajo imeti ob prijavi opravljen vodniški tečaj in izkušnje pri delu z MČ, GG ali PP.  

- Vodniki morajo aktivno delati v rodu, območju ali na ravni ZTS na področju programa za delo 
z mladimi. 

- Vodniki morajo biti rojeni pred 22. 7. 1998 (v času Jamboree-ja 2019 morajo biti stari 21 let; 
polnoletni v skladu z ameriškimi pravili).  

- Prijave za vodnike sprejemamo do 20. 10. 2017. Vodstvo odprave bo glede na število 
udeležencev izbralo potrebno število primernih vodnikov. Ostali bodo lahko odšli na 
Jamboree 2019 kot člani mednarodnega osebja.  

- V kolikor vodstvo odprave že v času priprav ugotovi, da vodnik ne opravlja svojih dolžnosti ali 
krši taborniške/skavtske zakone, se ga lahko zamenja ali izključi iz odprave.  

- Slediti skupnemu cilju – omogočiti edinstveno priložnost mladim za pridobivanje izkušenj v 
varnem okolju. 

 

Mednarodno osebje 
Kot član mednarodnega osebja boš postal del manjšega mesta, ki skrbi za operativno izvedbo 
Jamboree-ja. Biti del deset tisoč glave množice, ki se zabava in doživlja ritem Jamboree-ja skozi delo 
in zabavo je priložnost, ki je skoraj ne smeš zamuditi. Prijatelji in somišljeniki te čakajo na vogali vsake 
ulice. 
 

 Mednarodno osebje sodeluje pri pripravi in izvedbi programskih in drugih aktivnosti na 
Jamboreej-u 2019.  

 Člani mednarodnega osebja morajo znati enega od uradnih jezikov na Jamboreej-u.  

 Člani mednarodnega osebja morajo biti rojeni pred 22. 7. 2001. Zgornje starostne omejitve 
ni.  
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Prijava za udeležence 
 
Upamo, da se nam boš pridružil na tej potovalni dogodivščini Zveze tabornikov Slovenije. 24. svetovni 
skavtski Jamboree nas pričakuje. 
 
Prepričani smo, da vas je kar nekaj, ki bi si želeli biti del naše odprave. Za lažje usklajevanje smo 
pripravili prijavni obrazec, ki ga vestno izpolni.  
 
Na podlagi podatkov, ki nam jih boš zaupal v prijavnem obrazcu te bomo razvrstili v vod. Želimo 
izvedeti več o tebi, zato te prosimo, da podatke vpišeš v celoti. Verjamemo, da imaš spretnosti in 
sposobnosti, ki ti bodo na odpravi prišle še kako prav.  
 
Izpolnjeno prijavnico pošlji na jamboree@taborniki.si do 15. 12. 2017. Prijava bo upoštevana ob 
plačilu rezervacije (navedeno zgoraj). 
 

1. del: OSEBNE INFORMACIJE 

Ime:  Priimek:  

Naslov:   Mobitel: 

E-mail naslov:  

 

Izobrazba:  Datum rojstva:  

Prehranske posebnosti: 
 
 

Taborniško ime :  Rod:  

Območje:  

 

Kratka zgodovina tvojega taborništva / Vodilne in druge taborniške izkušnje, znanja 

Obdobje:  Pridobljene izkušnja, znanja:  

Druge aktivnosti / interesi:  

 

 
  

mailto:jamboree@taborniki.si
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Prijava za vodnike 
 
Upamo, da se nam boš pridružil/a na tej potovalni dogodivščini Zveze tabornikov Slovenije. 24. 
svetovni skavtski Jamboree nas pričakuje. 
 
Število mest za vodnike je odvisno od števila udeležencev slovenske odprave.  
 
Prepričani smo, da vas je kar nekaj, ki bi si želeli biti del naše odprave. Ker te želimo bolje spoznati 
nam čim bolje opiši osebne specifikacije, ki jih želiš izpostaviti, kaj ti vloga vodnika pomeni, spretnosti 
in izkušnje, ki jih imaš, da bomo lahko skupaj zagotovili čim bolj edinstveno doživetje vsem 
udeležencem, ki jim je Jamboree namenjen.  
 
Na podlagi podatkov, ki nam jih boš zaupal v prijavnem obrazcu bomo sprejeli odločitev ali te 
povabiti na razgovor ali ne. Razgovori bodo kratki in prijazni, saj želimo na podlagi le-teh izvedeti kaj 
več o tebi in predvsem zakaj si želiš biti del ekipe, slišati nekaj tvoji izkušenj in razumeti kako bi lahko 
doprinesel ekipi.   
 
Časovni okvir prijav in izbirnega postopka: 
 

 Junij 2017 – Objava razpisa in prijavnic odprave Zveze tabornikov Slovenije na 24. svetovni 
skavtski Jamboree – Severna Amerika 2019. 

 20. 10. 2017 – Rok za Oddajo prijavnih obrazcev za vodnike. 
 27. 10. 2017 – Obvestila prijaviteljem o vabilu na razgovor. 
 November 2017 – Razgovori. 
 November 2017 – Obvestilo o izboru. 

 
Vse prijave morajo biti oddane v navedenem roku po e-pošti na naslov jamboree@taborniki.si. 
Prijave prispele po roku, ne bodo upoštevane.  
 
Upamo, da se boš prijavil za člana naše ekipe in s svojim delom prispeval, da bodo udeleženci 
Jamboree-ja dobili edinstveno taborniško izkušnjo. 
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1. del: OSEBNE INFORMACIJE 

Ime:  Priimek:  

Naslov:   Mobitel: 
 

E-mail naslov:  
 

 

Izobrazba:  Datum rojstva:  

Prehranske posebnosti: 
 
 

Taborniško ime:  Rod:  

Območje:  

 

Kratka zgodovina tvojega taborništva / Vodilne in druge taborniške izkušnje, znanja 

Obdobje:  Pridobljene izkušnja, znanja:  

Druge aktivnosti / interesi:  

2. del: PRIJAVNI OBRAZEC 

Spodnji prostor uporabite za opis zakaj se prijavljate na izbrano funkcijo in kaj lahko doprinesete 
ekipi, pri čemer uporabite za smernice tudi vaše osebne lastnosti. Iz podanega opisa bi želeli 
razbrati kaj vas je motiviralo k prijavi in kaj lahko doprinesete svoji ekipi in mladim v svoji ekipi. 
Uporabite prostor za opis svojih taborniških izkušenj in pojasnilo kako bi vaše izkušnje iz taborjenj, 
praktične, administrativne in morebitne druge spretnosti koristile ekipi. Opis ne sme biti daljši od 
dveh A4 strani. 

 
 
 
 
 
 

4. del: PRIPOROČILA 

Napišite ime, priimek, mobitel, e-mail dveh vodilnih oseb, ki lahko podpreta tvojo prijavo, pri 
čemer te morata obe dobro poznati, vendar ne smeta biti tvoja sorodnika. Z obema osebama 
moraš biti povezan preko taborništva, da lahko podata oceno tvojega taborništva. 

Priporočitelj 1: Priporočitelj 2: 

 

Izpolnjen obrazec je potrebno poslati na e-mail: jamboree@taborniki.si, najkasneje do 20. 10. 
2017. Kasnejše prijave ne bodo upoštevane. 
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Prijava za mednarodno osebje 
 
Upamo, da se nam boš pridružil na tej potovalni dogodivščini Zveze tabornikov Slovenije. 24. svetovni 
skavtski Jamboree nas pričakuje. 
 
Prepričani smo, da vas je kar nekaj, ki bi si želeli biti del naše odprave. Za lažje usklajevanje smo 
pripravili prijavni obrazec, ki ga vestno izpolni.  
 
Na podlagi podatkov, ki nam jih boš zaupal v prijavnem obrazcu te bomo razvrstili v vod. Želimo 
izvedeti več o tebi, zato te prosimo, da podatke vpišeš v celoti. Verjamemo, da imaš spretnosti in 
sposobnosti, ki ti bodo na odpravi prišle še kako prav.  
 
Izpolnjeno prijavnico pošlji na jamboree@taborniki.si do 15. 12. 2017. Prijava bo upoštevana ob 
plačilu rezervacije (navedeno zgoraj). 
 

1. del: OSEBNE INFORMACIJE 

Ime:  Priimek:  

Naslov:   Mobitel: 
 

E-mail naslov:  
 

 

Izobrazba:  Datum rojstva:  

Prehranske posebnosti: 
 
 

Taborniško ime:  Rod:  

Območje:  

 

Kratka zgodovina tvojega taborništva / Vodilne in druge taborniške izkušnje, znanja 

Obdobje:  Pridobljene izkušnja, znanja:  

Druge aktivnosti / interesi:  

 

Boš del slovenske odprave ali potuješ na Jamboree sam? (obkroži) 

 
Del odprave 

 

 
Potujem sam 

Izpolnjen obrazec je potrebno poslati na e-mail: jamboree@taborniki.si, najkasneje do 15. 12. 
2017. 

 

mailto:jamboree@taborniki.si


 
Skoraj vse o SLOVENSKI ODPRAVI  

NA JAMBOREE 2019 
 

ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE – NACIONALNA SKAVTSKA ORGANIZACIJA 

 
IZJAVA NAČELNIKA ali STAREŠINE IN STARŠA ali SKRBNIKA 

 
 ZA UDELEŽBO NA 24. SVETOVNEM SKAVTSKEM JAMBOREEJU – SEVERNA AMERIKA 2019 

 
 

 
IZJAVA NAČELNIKA ali STAREŠINE 
 
Spodaj podpisani(a) ___________________________________________________ 
 
načelnik/načelnica/starešina rodu ______________________________________________ 

 
izjavljam, da je ________________________________________________________ 

(ime in priimek udeleženca/vodnika/člana osebja) 

seznanjen s pogoji za udeležbo, da se bo vede v skladu s taborniškimi zakoni in deloval v 
skladu z načeli organizacije. 
 
V kolikor vodstvo odprave ugotovi, da udeleženec/vodnik/član osebja ne opravlja svojih dolžnosti, 
ne deluje v skladu z dogovorjenimi pravili ali krši taborniške zakone, ga lahko kadarkoli izključi iz 
odprave brez povračila že vplačanih zneskov in izrednih stroškov, nastalih zaradi izključitve. 

 
 
Datum:_____________________  ŽIG 

 
Podpis načelnika oz. starešine:____________________________ 
 
 
 
IZJAVA STARŠA ali SKRBNIKA (samo za mladoletne) 
 
Spodaj podpisani(a) ___________________________________________________ 

(starš oz. skrbnik)  

izjavljam, da sem seznanjen s pogoji za udeležbo, se strinjam z udeležbo in programom 
_______________________________________________________________na WSJ 2019.   

 (ime in priimek udeleženca) 
 
V kolikor vodstvo odprave ugotovi, da udeleženec ne opravlja svojih dolžnosti, ne deluje v skladu z 
dogovorjenimi pravili ali krši taborniške/skavtske zakone, ga lahko kadarkoli izključi iz odprave 
brez povračila že vplačanih zneskov in izrednih stroškov, nastalih zaradi izključitve. 

 
Datum:_____________________ 

 
Podpis starša oz. skrbnika:____________________________ 
 


