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VEDNO SEM IMEL LE EN DAN…  
 
Nimam časa.  Nimam časa razmišljati, kako se je zgodilo... 
Je, kakor je.  Že od nekdaj... 
Precej hudo je. Ne spimo dolgo, zjutraj zgodaj vstajamo in 
hitimo v službo. Ni časa za zabavo ali počitek... 
Nenehno živimo v pomanjkanju časa in negotovosti. Iz 
dneva v dan. Znova in znova... 
 
A ni povsod tako. Pravijo, da obstaja brezskrbno življenje. Nekje daleč. Pravijo, da obstaja svet, kjer časa 
nikomur ne primanjkuje in kjer se nikomur ne mudi. Pravijo, da obstajajo ljudje, ki v svojem bogastvu živijo 
večno! 
Čeprav živim za trenutek, vem, da lahko v enem dnevu naredim veliko stvari. Pravzaprav, vsak dan je zame 
novo darilo. Čeprav se moram zanj boriti, vsak dan znova, vem, zakaj sem porabil prav vsako sekundo 
dneva. 
 

Naše popotovanje v nov svet, kjer vladajo povsem drugačna pravila, kjer denar postane 

nepomemben in je to, kar šteje nekaj povsem drugačnega, se bo letos ustalilo v Pustem Polju pri 

Nazarjah.  Z vso potrebno opremo se dobimo v ponedeljek,  13.7.2015 ob 7: 30 na parkirišču v 

vojašnici, nazaj domov pa se bomo vrnili v torek, 21.7. 2015 okoli 16:30 na isto mesto.  

 

Prispevek za letošnji tabor je 70€ za prvega otroka, za dva 135€ ter za tri 195€. V kolikor kdo 

prispevka ne zmore poravnati, naj pokliče Štefko (040/986-558) in skupaj bomo našli ustrezno 

rešitev.  

 

Prijavnico in  prijavnino lahko prineseš le SKUPAJ že na obljube (30. 5. 2015),  13. 6. 2015 na 

srečanje čete oz. kateremu koli voditelju na dom do 21. 6. 2015. V kolikor se tabora ne boš 

udeležil nam to prav tako sporoči. 

__________________________________________________________________________________________ 

Dragi starši,  

Radi bi, da tudi vi začutite vsaj kanček tistega, kar bomo doživeli mi. Da bo vse skupaj potekalo še v 

malo bolj skavtskem duhu, bo vaš obisk tokrat drugačen. Vabimo vas, da se nam pridružite v 

nedeljo, 19. 7. 2015, ob 11ih dopoldne, na našem tabornem prostoru, kjer se bomo skupaj naučili 

nekaj skavtskih veščin, pripravili kosilo, posladek, ter se Bogu zahvalili s skupno sveto mašo. Prosili 

bi vas, da s seboj prinesete hrenovke in kruh zase, za svojega otroka ter še eno dodatno osebo. 

Odveč ne bo niti kakšen skavtski nož.:) Za skavtsko sladico bomo tokrat poskrbeli mi. 
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OSEBNA OPREMA, ki jo vsak skavt nujno potrebuje s seboj: 
 spalna vreča, armafleks, 
 kroj in rutka, 
 kratke/dolge hlače/majice, 
 topla obleka (pulover, velurka, softšel) 
 spodnje perilo,  
 gojzarji (impregnirani), superge, sandali, 
 kopalke in brisača, 
 anorak, pelerina, dežnik, (oprema za v dež) ..., 
 potrebščine za osebno higieno,  
 pokrivalo (čas vročinskih udarov), 

 nahrbtnik 
 sredstva proti mrčesu, 
 menažka in jedilni pribor , 
 čutara, 
 zdravstvena kartica, 
 šivalni pribor 
 baterija in žepni nož 
 izdelke za veščino (če si jo opravljal). 
 plastične vrečke, v katero spravi opremo  

(zaščita pred dežjem) 

 

+ Vodova oprema: 
 vodova zastavica, vodove baterije, kompas, kotel in gorilnik, vžigalice, metlica in smetišnica, 

prva pomoč, žaga, sekira, lopatka, pesmarice, kitare ... 
 
 
Za vse informacije lahko pokličete na: 040/685-183 – Katarina,  040/986-558 – Štefka, 031/469-790 - Jure  
Na vsaj eno od teh treh številk bomo za nujne primere dosegljivi tudi v času poletnega tabora. 
Pismo s prijavnico bo objavljeno tudi na naši spletni strani in si ga v primeru, da ga založite, lahko sami 
natisnete. 

  
 

En hitri pozdrav od Štefke, Katarine in Jureta! Se vidimo na taboru! 
Do takrat pa: "BODI PRIPRAVLJEN!" 
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Da boste starši vedeli, kje se nahajajo vaši otroci, je spodaj priložen zemljevid.  Parkirnih mest v okolici 
tabornega prostora ni veliko, avtomobile boste morali pustiti nekje ob cesti, po vasi.  
 

 
 

Voditelji priporočamo dve smeri: 
1. Kamnik-Godič-prelaz Črnivec-Nova Štifta-Gornji Grad-Bočna-Šmartno ob Dreti-Pusto Polje 
2. Ljubljana-štajerska avtocesta-Vransko-Prapreče- Šmartno ob Dreti-Pusto Polje 
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