
 

 

 

ZA BIVŠE VODITELJE – nekaj informacij glede prihoda in ostalo 

Čas tabora se bliža in pošiljamo vam nekaj informacij, ki vam bodo v pomoč ob prihodu na tabor in pri 

vključevanju v program. Na tabor vas je prijavljenih kar 155 bivših voditeljev in 105 vaših otrok, česar smo 

zelo veseli, pomeni pa, da se bo treba v času vašega bivanja dobro organizirati, zato vas prosimo, da si 

preberete in upoštevate naslednje napotke: 

 

KAKO PRIDEMO NA TABORNI PROSTOR? 

Natančno lokacijo tabora najdete na spletni strani tabora: http://ogenjvmeni.skavt.net/ogenj-v-

meni/lokacija/. Parkirišča za družine z otroki bodo organizirana v neposredni bližini tabornega prostora, 

ostala pa v bližnji vasi Šmihel. 

KDAJ PRIDEMO NA TABORNI PROSTOR? 

Na tabornem prostoru vas pričakujemo 10. avgusta. Dobrodošlo bo, če tega dne prispete že med 8. in 9. 

uro, saj se ob 9.00 začne program z zanimivimi delavnicami, ki se jih boste lahko udeležili kot vsi ostali 

udeleženci. V primeru, da je to za vas prezgodaj, bo sprejem na info točki organiziran najkasneje do 11. 

ure. Če boste prihajali kasneje, vas prosimo, da se priključujete samo takšnih delavnicam, kjer bo to 

mogoče, sicer pa jih ne motite.  

KDAJ IN KJE POSTAVLJAMO ŠOTORE? 

Nekdanji voditelji boste imeli določen svoj prostor za šotore, ki vam ga bodo pokazali ob prihodu v tabor. 

Prosimo vas, da, če je le mogoče, šotore postavljate na dan prihoda šele po kosilu, ko bo za to na voljo 

dovolj časa. Želimo si namreč, da bi se dopoldne raje udeležili pripravljenega programa, popoldanski čas pa 

izkoristili za namestitev. Opremo lahko do takrat bodisi pustite v avtomobilu bodisi prinesete na prostor in 

pustite tam, pri čemer pa vas opozarjamo, da varnosti ne bomo mogli zagotavljati.  

OPREMA 

Šotor in drugo opremo (menažke, pribor za hrano idr.) imejte seboj. Še enkrat naj vas spomnimo, da lahko 

vnaprej naročite vojaško posteljo za nosečnice in mlade mamice. Naknadno se jih ne bo dalo dobiti. 

PLAČILO 

Če še niste poravnali obveznosti za tabor, vas prosimo, da to storite čim prej. Prispevek 15 EUR lahko 

poravnate z nakazilom na  TRR ZSKSS 0214 0001 1096 119 (sklic: 810, namen: prispevek Ogenj v meni) ali 

z gotovino v času uradnih ur Združenja (pon–pet 10.00–13.00). Za otroke je udeležba brezplačna. 

Na naslednji strani si preberite, kako se lahko vključite v program. Za vse ostale morebitne dodatne 

informacije se obrnite na ogenjvmeni@skavt.net  ali v pisarno (Sabina) na 01 433 21 30. Se vidimo kmalu! 

Trop za pripravo tabora voditeljev Ogenj v meni 2012 

http://ogenjvmeni.skavt.net/ogenj-v-meni/lokacija/
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PROGRAM 

Na taboru se boste lahko aktivno vključili v (skoraj) vse dele programa, ki se bodo izvajali za udeležence, 

saj bo na voljo celodnevno varstvo za vaše otroke. Del programa bo organiziran tudi za vas posebej. Na 

naslednji strani imate za ključne točke programa opisane vaše možnosti za udeležbo. Na spletni strani 

tabora http://ogenjvmeni.skavt.net/ogenj-v-meni/taborni-red/ si preberite tudi taborni red. 

 PETEK, 10. avg.  

7.00–8.30 
 
Vstajanje in ZAJTRK 

Dobrodošlo bo, če tega dne prispete že med 8. in 9. uro, saj se ob 
9.00 začne program z zanimivimi delavnicami, ki se jih boste lahko 
udeležili kot vsi ostali udeleženci. V primeru, da je to za vas 
prezgodaj, bo sprejem na info točki organiziran najkasneje do 11. 
ure. 

8.30 Uradni zbor – dvig zastave 

9.00–12.30 

Skavtski sejem: 
izobraževalne delavnice 
 
 

 

Na skavtskem sejmu se bodo odvijale različne delavnice v treh 

sklopih: nova znanja, mnenjske in sprostitvene delavnice. Prosimo 

vas, da se na delavnice prijavite že vnaprej, na spletni strani , in 

sicer najkasneje do 5. 8. Na vsaki delavnic bo za vas rezerviranih 

nekaj mest za prijavo, ostala mesta bodo na voljo aktivnim 

voditeljem, ki se bodo prijavljali šele na taboru.  

12.30–14.00 KOSILO  

14.00 Neobvezna maša  

15.00–19.00 
Proga 
preživetja/športne 
aktivnosti 

Vsi odrasli ste vabljeni, da se udeležite proge preživetja in športnih 
iger. Informacije boste dobili na taboru. Opozarjamo vas, da 
zaradi varnosti obisk proge preživetja otrokom ne bo dovoljen.  

19.00–21.00 VEČERJA  

21.00–23.00 Zabavni večer Vabljeni k udeležbi na zabavnem večeru. 

 

 SOBOTA, 11. avg.  

7.00–8.30 Vstajanje in ZAJTRK 
 

8.30 Uradni zbor – dvig zastave 

9.00–12.30 

 
Tržnica ZSKSS/Posvet z 
bivšimi voditelji 
 
 

 

Na tržnici ZSKSS se bodo voditeljem predstavljali tropi, 

poverjeništva, ki delujejo v Zskss. V tem času bo posebej  za bivše 

voditelje organiziran posvet, na katerem se bo govorilo o tem, 

kako vidite skavtstvo v današnji družbi, njegovo prihodnost, kakšen 

je vaš pogled nad odnose med Zskss in nekdanjimi člani ipd. Toplo 

vabljeni k udeležbi na posvetu! 

10.30–12.00 Pospravljanje  

13.30–15.00 KOSILO in odhod  

*Ves čas programa bo zagotovljeno varstvo otrok. 
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