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ČASOPIS TABORA 
SREČA JE SREČANJE 

Navodila za 

popoldansko gradnjo 

ZGRADIMO SI DOM 

Poiščite barvo svoje podtabora in v njem svoj steg ter si 

čimprej uredite domovanje - postavite šotor/e. Ob 12.00 

je zbor pri jamboru - dobro opazujte in zgledno pritecite 

na svojo mesto (oglej si skico in bodi iznajdljiv).  

 

Čas po kosilu in prostem času je čas, da se srečaš s 

svojimi sosedi in se skupaj pogovorite kako bo zgledala 

vaša soseščina ter lotite dela. 

 

Vsak podtabor naj ima: 

 Ime podtabora z barvo, ki je že določena 

 Vhodna zgradba v podtabor 

 Ognjišče podtabora 

 Prostor za druženje v podtaboru (kakšna klopca, 

mizica)  

 Koši za smeti - za papir, plastiko in ostalo. 

 Organski odpadki se odlagajo pri kuhinji. 

 Miza v členarju = razdelilnici (prostor za pitno 

vodo in lonce hrano) 

 Pomivalnica - prostor za škafe, pomito posodo 

 Urejena sušilnica za sušenje perila 

 Oglasna deska z nabiralnikom 

 Postavite šotore tako, da bo sprednja stran 

notranjega šotora poravnana s količkoma iste 

barve 

 Stegove zastave do 16. ure odložite na oder 
 

Časovnica dneva 

DOGAJALO SE BO … 

11.00: Sprejem in postavljanje domovanja 
12:00   Uradni ZBOR in kateheza 
13:00   Kosilo in prosti čas 

13.00 Srečanje za stegovodje 

14.15 sveta maša po želji 
15:00   Vselitveno srečanje 

18.45 Srečanje za stegovodje 

19.00   Večerja 
20.15   Prvo srečanje 
22.30   Zaključek večera 
01.00   Popolna tišina 
  
Stegovodje: 13.00 sestanek v Družabnem kotičku 

 

DOBRODOŠLI NA 

SREČANJU! 
Dobrodošli vsi!  

 

Dobrodošli na prostoru, kjer se bodo vse vaše 

sreče zlile v eno. Srečajte se, naj vas nosi val, ki 

ste ga ujeli v zadnjih dneh. Le kdo bo s tega 

SREČAnja odšel najsrečnejši? Kdor se zadnji 

smeji, je najsrečnejši! 

 

Dobrodošli, srečni voditelji! 

 

Da bo naše sobivanje še lepše se bomo vsi skupaj 

držali sledečih tabornih pravil: 

 

 Ves čas tabora nosim rutko stega. 

 Ob dvigu zastave, maši in drugih posebnih 

priložnostih sem oblečen v kroju. 

 Udeležujem se vseh aktivnosti brez izjeme. 

 Pri porabi vode in uporabi mil sem varčen. 

Nobeno delo mi ni težko in nobena naloga v 

breme. 

 Vsak dan spoznam čim več novih voditeljev in 

voditeljic. 

 Mojemu navdušenju ni meja. 

 Zavedam se, da sem voditelj in sem v vsakem 

trenutku zgled. 

 In potem, ko zaidem v dilemo, si ponovim deset 

skavtskih zakonov, se spomnim obljube in vse 

stvari postanejo jasne. 

 Po zaključku programa se pripravim na nočni 

počitek. Od 1.00 ponoči naprej je na tabornem 

prostoru popolna tišina.  

 Ne motim ostalih, ki že spijo. 

 Na jutranji zbor prihajam točno in sem pozoren 

na ostala obvestila. 

 Skrbim za urejenost tabornega prostora. 

 Vsi obroki potekajo v razdelilnici podtabora. 

 Vsak dan med prostim časom je možnost za 

sveto spoved ali pogovor. 

 Telefonov v času programa ne uporabljamo  

  34°C 
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Podtaborne druščine  

Podtabor RUMENA 
 Vrhnika 1 

 Žiri 1 

 Idrija 1 

 Cerkno 1 

 Železniki 1 

 Škofja Loka 1 

 Poljanska dolina 1 

 

Podtabor BELA 
 Tolmin 1 

 Bovec 1 

 Nova Gorica 1 

 Ajdovščina - Šturje 1 

 Sežana 1 

 Ankaran 1 

 Škofije 1 

 

Podtabor MODRA 
 Loška dolina 1 

 Škocjan - Turjak 1 

 Ribnica 1 

 Cerknica 1 

 Postojna 1 

 Grosuplje 1 

 

Podtabor ORANŽNA  
 Zagorje 1 

 Novo mesto 1 

 Šentjernej 1 

 Tržišče 1 

 Krško 1 

 Črnomelj 1 

  

Podtabor RDEČA 
 Breznica 1 

 Radovljica 1 

 Kranj 1 

 Preddvor 1 

 Kamnik 1 

 Komenda 1 

 Homec 1 

 Domžale 1 

 Preska 1 

 Moravče 1 

Podtabor ZELENA 
 Ljubljana 1 

 Ljubljana 2 

 Ljubljana 3 

 Ljubljana 4 

 Ljubljana 5 

 Brezovica 1 

 Dol - Dolsko 1 

 

Podtabor VIJOLIČNA 
 Gornja Radgona 1 

 Šentilj 1 

 Maribor 1 

 Maribor 2 

 Ptuj 1 

Podtabor ROZA  
 Koroška 1 

 Koroška 2 

 Celje 2 

 Rakova steza 1 

 Šentjur 1 

 Slovenske Konjice 1 

 Slovenska Bistrica 1 

 Velenje 1 

 Mozirje 1 

 Prebold - Polzela 1 

 

Himna SREČANJA 

 

KOMENDA 1: »Ne samo na sliki, ki jo čas razje, tudi v srcih naših 
naj ostane spomin današnjega dne.« — G. Janko Plesec, 
predsednik Združenja DLAN 

 
MOZIRJE 1: Hvaležni za drugačnost in barvitost sveta.  
Skupaj smo preživeli dva čudovita dneva, ki jih voditelji ne bomo 
pozabili. Postavljali smo šotore, zakurili ogenj, si pekli hrenovke, 
bežali pred dežjem v šotore, igrali roverčka, se sprehodili čez 
minsko polje, prepevali in si delili zgodbe in čas.  

 

»Vesela sem, da sem imela to možnost, da sem sprejela homške 
skavtinje in skavte ter se skupaj z njimi sprehodila ob Kamniški 
Bistrici, kjer so jih čakale njihove naloge. Njihova energija, njihove 
ideje in njihova zagnanost so me osupnile in navdušile. Poznam 
velik del te ekipe in vem, da so takšni ampak so me vseeno 
presenetili. Bravo dekleta in fantje, enkratni ste. Upam, da se 
mnogo mladih zgleduje po vas.« - ga. Marta Trček 

 POŽIREK ZA DUŠO 

Veselimo se uspehov 

ODLOMEK: LK 10, 17-20 

V svojem Svetem Pismu preberite odlomek za 

današnji dan. 

 

Do 19.00 narišite počutje vašega SKVO na prazen 

krog, ki ste ga dobili pri katehezi in to oddajte pri 

šotoru programske tehnike. 

 

Iz manjših krogov pa naj nastanejo čustvenčki  

vašega osebnega počutja na taboru. 

 

 

MISEL BADEN POWELL-A 

Služiti je sreča 
POPOTOVANJE K SREČI 

Ko se boš odloči za to, da boš služil drugim, boš 

napravil prvi korak na poti, ki vodi k resničnemu 

uspehu – k sreči. 

Nočna straža 
Na oglasni deski bo danes visel list s tabelo, v 

katero se do večerje vpišite za nočno stražo. 

Naslednje dni bo razpored straž objavljen tudi v 

časopisu tabora. 

Zvon 
Namesto piskov s piščalko bomo uporabljali zvon. 

Ko zaslišite zvonjenje odložite svoje delo in sledite 

navodilom: 

1 zven – pričetek programa po urniku 

2 zvena – pričetek obrokov v podtaborih 

3 zveni – uradni zbor  

Zvonenje – sveta maša 

 

e         
Hodil si in boš,  
D 
včasih v čevljih, drugič bos,  
C 
daleč, blizu, gor in dol,  
H 
po poti, ki naj srce ti vname.  
 
Sreča je preprosta stvar,  
če v življenju ti je mar.  
Povabi prijatelje, gremo tja,  
kjer je pustolovščina doma.  
 
G 
Kje praviš da sreča je?  
D 
Kje drugje kot pa tu nekje.  
em 
Odpri srce za SREČANJE  
C                         D 
saj ko so srca skup, najlepše je.  
 
G                             D 
Sreča je zreti v zvezdnato nebo. 
 em                        H 
Sreča je podati bratu roko. 
 C                               G 
Sreča je prižgati iskrico v očeh 
  D                                          D     (e)    
Sreča je risat na obrazu nasmeh.  
 
e/G 
Pojdi globoko vase,  
D 
kjer najdeš najprej nekaj zase.  
C                                        H 
Da tam zaslišiš glas Boga, ki ti vztrajno šepeta,  
C                                         H     
da s pogumom glej naprej in spomine štej.  
 
Kje praviš da sreča je? …. 
 
ref 2x 
 
Sreča je stopati po rosni travi 
Sreča je skrita v otroški naravi 
Sreča je čutiti božjo bližino  
Sreča je imeti skavtsko družino. 

 




