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Razpis za taborne zgradbe 12.1.2017 
 

TROP ZA GLAVNO TEHNIKO PROJEKTA KVAJDEJ 2017  

 

razpisuje 

 

NATEČAJ ZA TABORNE ZGRADBE  

(VHOD, JAMBOR, OGLASNA DESKA, KOTIČEK ZA SPROSTITEV, 

KOTIČEK ZA AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA)  

1. Kdo lahko sodeluje? 

Sodelujejo lahko vsi vodi gorenjskih čet (t.j. iz stegov, ki se tradicionalno udeležujejo 

tabora Kvajdej – Breznica, Domžale, Homec, Kamnik, Komenda, Kranj, Moravče, 

Radovljica, Škofja Loka, Poljanska dolina Železniki, Žiri). Vod, ki sodeluje na natečaju, 

lahko za  pomoč zaprosi pri skavtih iz drugih vej ali pri neskavtih. 

2. Predmet razpisa, pogoji in omejitve 

Predmet natečaja je izdelava načrtov za taborne zgradbe. Sodelujoči vod pripravi 

načrt za eno ali dve taborni zgradbi. Taborne zgradbe so: vhod, jambor, oglasna 

deska, kotiček za sprostitev in kotiček za aktivno preživljanje prostega časa.  

 

Zadnji dve zgradbi želimo postaviti z namenom, da se udeleženci tabora med svojim 

prostim časom gibljejo in zadržujejo tudi in predvsem zunaj svojih šotorov ali kuhinj 

ter da se jim s tem ponudi možnost in prostor za spoznavanje članov drugih čet in 

razgibano, aktivno preživljanje prostega časa. Pri kotičku za aktivno preživljanje 

prostega časa torej ciljamo predvsem na športne aktivnosti, ampak ne omejujte se 

preveč, temveč razmišljajte širše. 

 

Taborne zgradbe bodo postavljene na klasičen skavtski način s sušicami ter vrvjo. Pri 

načrtovanju uporabite vso svoje skavtsko znanje ter iznajdljivost. Vaši načrti naj bodo 

izvedljivi in predvsem varni.   

 

Taborna zgradba naj ima navezavo na geslo tabora - “Gora ni nora!”  

 

GORA NI NORA, noro je na poti, odgovorno se je loti! 

 

V ospredju dogajanja na Kvajdeju bodo predvsem gore s svojo bogato simboliko. Gore 

so naravna danost, ki izrazito določi krajino in ljudi, ki tam živijo. So masiven spomenik 

mogočnosti narave in njenega stvarnika ter majhnosti človeka, ki se loteva vzpona na 

visoke vrhove. In ravno vzpon, s svojo bogato sporočilnostjo, bo glavni navdih pri 
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ustvarjanju Kvajdeja. Odgovornost, izkušenost in vztrajnost na poti ter zadoščenje na 

vrhu – razgled in vznemirjenost po prehojeni strmini. Ravno tako kot si želimo, da bi se 

naši skavti lotevali življenja in vseh izzivov, ki jih še čakajo. 

Pri natečaju bomo upoštevali le izdelke, ki so v skladu z razpisom natečaja. V tropu si 

pridržujemo pravico, da ne izberemo zmagovalcev v vseh kategorijah in da je v 

posamezni kategoriji zmagovalcev več. Prav tako si pridržujemo pravico do 

dopolnitev poslanih idej.  

3. Rok in način oddaje predlogov ter izbor  

Rok za oddajo načrtov je 10. 3. 2017. 

 

Načrte pošljite na naslov: Matic Bartol, Pod hribom 33, 1235 Radomlje 

 

Ali pa po elektronski pošti: mbartol@skavt.net  

 

Prijava naj vsebuje: 

 podatke o avtorjih (ime voda, telefon in ime vodnika/ce, steg) 

 načrt zgradbe v merilu (lahko tudi samo označite velikost zgradbe, pazite na 

razmerja!) 

 kratka pisna obrazložitev tabornih zgradb, njihovih posebnosti in skladnosti s 

temo Kvajdeja 

 

Vse prejete predloge bo pregledal trop za glavno tehniko pod vodstvom Roka 

Rupnika in izbral zmagovalne predloge za vsako kategorijo posebej. Ocenjevali in 

izbirali bomo glede na kvaliteto in izvirnost načrta, raznovrstnost skavtskih znanj, 

vezav in tehnik, ki bodo potrebne za postavitev zgradbe ter varnosti, izvedljivosti in 

trdnosti konstrukcije. 

 

Avtorji izbranih tabornih zgradb bodo na taboru nagrajeni, po njihovih načrtih pa 

bodo zgrajene taborne zgradbe. 

 

 

Veselo na delo! 

 

Trop za glavno tehniko 


