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Razpis natečaja za taborne zgradbe

TROP ZA GLAVNO TEHNIKO PROJEKTA KVAJDEJ 2022
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, Mengeš, Moravče, 
Radovljica, Škofja Loka, Preddvor, Preska, 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 zgoraj našteti kategoriji zgradb 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 legendarno.

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 osrednjo temo tabora:

V ospredju dogajanja na Kvajdeju bodo Gorenjske legende*, ki so davno prebivale v našem 
gorskem svetu, njihova zapuščina pa je vidna še danes. O njih lahko danes beremo v knjigah 
ali pa ob topli peči prisluhnemo pripovedovanju naših babic in dedkov. Legende najdemo na 
visokih gorah, prelazih, v globokih jamah, rudnikih, soteskah in gradovih. V življenju so morale 
čez ne malo ovir, problemov, pregrad, brvi in podobnih “nevarnosti”. Preko različnih zgodb/
zgradb iz gorskega sveta bomo na Kvajdeju odkrivali, da prav vsak lahko postane legenda, če 
razvija svojo unikatnost, preprostost in talente, ki mu jih je namenil Bog. Vsak si piše svojo 
zgodbo sam.
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* Slovar slovenskega knjižnjega jezika (SSKJ) navaja dve razlagi besede LEGENDA, ki sta v duhu Kvajdeja 2022:

legénda -e ž (ȇ)

2. knjiž. pripoved, zgodba, zlasti o nenavadnih pojavih, dogodkih, ljudeh: ljudstvo je obdalo kralja 
Matjaža z legendami; vedel sem za legendo o zakladu, ki je menda tam zakopan; o tem kroži mnogo 
legend / zanimive legende o pesniku
// nav. ekspr. neresnična pripoved, izmišljotina: to niso legende, ampak dejstva

3. knjiž., ekspr., navadno v povedni rabi kdor zaradi nenavadnih, izrednih lastnosti vzbuja občudovanje: 
hrabri komandant je postal legenda / življenje tega človeka je že legenda
• knjiž. Matija Gubec je že prešel v legendo je postal legendaren

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 11. 3. 2022. 
Prijavo pošljite po elektronski pošti na naslov: klemen1krsnik@gmail.com

Prijava naj vsebuje:
• podatke o avtorjih (ime voda, telefon in ime vodnika/ce, steg),
• skeniran načrt zgradbe v merilu (lahko tudi samo označite velikost zgradbe, pazite na 

razmerja!),
• fotografija makete,
• kratka pisna obrazložitev tabornih zgradb, njihovih posebnosti in skladnosti s temo 

Kvajdeja.

Vse prejete predloge bo pregledal trop za glavno tehniko pod vodstvom Klemen Krsnika 
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 
zgradbe tudi zgrajene.

Veselo na delo!

Trop za glavno tehniko

https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3557835/legenda?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=legenda

