
 

 

Vabilo na tabor voditeljev slovenskih skavtov Ogenj v meni 

3. TABOR VODITELJEV SLOVENSKIH SKAVTOV 

Vabilo za medije 

 
OGENJ BO GOREL V VSAKEM SKAVTSKEM VODITELJU 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) od 5. 8. do 11. 8. 2012 pripravlja 
že tretji tabor, namenjen vsem skavtskim voditeljem. Kar 450 voditeljev, večinoma mladih 
med 19 in 30 let, se bo zbralo v Šmihelu pod Nanosom, kjer bodo pod geslom tabora "Ogenj 
v meni"skupaj preživeli nekaj dni v naravi in skavtskem vzdušju. 

Vabimo vas, da se nam pridružite v petek, 10. 8. 2012. Ta dan bodo od 9. ure naprej 
potekale izobraževalne delavnice, med katerimi nas bodo obiskali naši podporniki, med njimi 
tudi minister za infrastrukturo in prostor Zvone Černač. Med 10.30 in 12.00 bomo izvedli 
tudi okroglo mizo z naslovom: "MLADI SPREMINJAMO SVET NA BOLJE: Kako skavti 
soustvarjamo družbo?" Gostje okrogle mize bodo: mag. Peter Debeljak (direktor Urada za 
mladino Slovenije), Kamal Izidor Shaker (predsednik Mladinskega sveta Slovenije), Primož 
Ferjančič (nekdanji načelnik ZSKSS), Matej Cepin (direktor Socialne akademije), Tadej 
Beočanin (načelnik Zveze tabornikov Slovenije) in Irena Mrak Merhar (poverjenica za 
usposabljanje voditeljev v ZSKSS). 

Delavnice bodo potekale vse do 12.30 ure, ko bo taborni prostor obiskal predsednik 
Republike Slovenije dr. Danilo Türk in vse voditelje nagovoril ter si ogledal taborni prostor. 
Pred predsednikovim prihodom, ob 12. uri, bodo organizatorji tabora in načelnica ZSKSS 
Barbara Pavlakovič na voljo za vsa vaša vprašanja. 

Prosimo vas, da se ob prihodu na taborni prostor akreditirate na info točki, kjer boste lahko 
dobili dodatno gradivo in povezave s slikami omenjenega tabora. Točna pot do tabornega 
prostora bo s tablami označena iz Šmihela pod Nanosom, najbližji naslov v okolici tabornega 
prostora pa je Šmihel pod Nanosom 66. 

 
Za več informacij se obrnite na Urbana Špitala ali obiščite spletno stran 
http://ogenjvmeni.skavt.net/ogenj-v-meni/. 

KONTAKT 
Urban Špital 
E-pošta: urban.spital@gmail.com 
Telefon: 031 791 428 
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