
SKAVTSKA OBLJUBA 

 

Pri svoji časti obljubljam, 

da si bom z božjo pomočjo prizadeval/a 

služiti Bogu in domovini, 

pomagati svojemu bližnjemu 

 in izpolnjevati skavtske zakone.  

 

 

Pri svoji časti obljubljam, 

Vsak skavt, ki želi obljubiti, se mora zavedati, da obljublja pri svojem dobrem imenu. Če 

prelomi obljubo, ki jo je dal, je onečastil svoje dobro ime in pokazal, da ni vreden, da ga 

imenujemo skavt. Vsi ga imajo za slabiča in nekoga, na katerega se ne velja zanesti. V 

nasprotnem primeru pa je lahko tisti (in to je skoraj vsak skavt), ki se svoje obljube drži in 

jo izvršuje vsak dan, kjerkoli je, zelo ponosen na to, kar mu uspeva. Drugim je človek, po 

katerem se velja zgledovati, saj je časten človek, ki se drži načel skavtstva. 

 

da si bom z božjo pomočjo prizadeval/a 

Skavt v svojem življenju ne more mimo dejstva, da je Bog njegov Stvarnik, ki mu je dal 

življenje, in se zato zaveda, da ničesar ne more storiti sam in proti Božji volji. Prav zato je 

nujno potrebno, da pri izpolnjevanju svojega skavtskega poslanstva vsak dan prosi Boga, 

naj mu pomaga pri izvrševanju obljube, ki jo je dal. 

 

služiti Bogu in domovini, 

Služiti drugemu je za vsakega skavta smisel njegovega življenja. Vsak skavt v sebi nosi 

zavest, da bo, če bo več dajal drugim, prejemal vedno več in več. To zavest izpolnjuje s 

služenjem Bogu in domovini. Bi-Pi si je skavte v začetku zamislil kot vzorne državljane in 

goreče vernike, kar se skavti trudimo biti še danes.  

 

pomagati svojemu bližnjemu  

Kadarkoli in kjerkoli je potrebna roka za pomoč, tam mora biti tudi skavt. Njegovo 

poslanstvo je, da se trudi opazovati in videti, kje je njegova pomoč potrebna in to pomoč 

tudi nuditi. 

 

in izpolnjevati skavtske zakone. 

Skavtu je življenje, v katerem se drži desetih božjih zapovedi, dragocen vir veselja. Tako 

kot je božjih zapovedi deset, je tudi skavtskih zakonov deset. Zakoni pa skavta ne smejo 

omejevati v njegovem načinu razmišljanja, ampak v vsakem skavtu iskati dobro plat in jo 

dopolnjevati. Nekoč je star in izkušen skavt dejal: “Drži se skavtskih zakonov, pa ti v 

življenju nikoli ne bo težko!” in prav to je tisto, kar ti skavtski zakoni dajejo – življenje 

polno veselja, radosti in sreče tudi v težkih trenutkih. 

 

 

 



Priprava na obljubo 
 

1. Sem dovolj dobro seznanjen/a s tem, kaj pomeni biti SKAVT/INJA? 

2. Sem pripravljen/a izpolnjevati skavtske zakone? 

3. Sem pripravljen/a opraviti vsak dan eno dobro delo? 

4. Sem pripravljen/a žrtvovati del sebe za bližnjega in za svoj vod, biti z njim v sreči in 

nesreči in tako napravljati svet srečnejši (vem, da mi bodo ljudje za to hvaležni in tako 

si bom pridobival/a vedno več prijateljev, ki bodo pomagali meni in me osrečevali)? 

5. Ali se zavedam, da pomagati bližnjemu ne pomeni biti mu suženj (suženj sem, kadar 

sem sebičen/a in pohlepen/a, takrat sem suženj svoje sebičnosti in napuha)?  

6. Sem pripravljen/a stopiti na pot skavtstva in se truditi za osebno rast (tudi s skavtskimi 

veščinami) – postajati vedno bolj podoben/a pravemu skavtu, ki izpolnjuje skavtske 

zakone?  

7. Ali vem, kaj je to ČAST, pri kateri obljubljam; sem se pripravljen/a zanjo truditi?  

8. Sem pripravljen/a premagovati težave s pesmijo na ustih?  

9. Sem se pripravljen/a odreči udobju na račun skavtstva?  

10. Ali se zavedam, da premagati težavo ni isto kot se ji izogniti (če jo premagam, sem 

izpolnil svojo dolžnost in sem lahko ponosen nase; če pa se ji izognem, sem slabič)? 

11. Se pripravljen/a spoznavati ter ohranjati vrednote in običaje slovenskega naroda?  

12. Sem pripravljen/a vztrajno boriti proti skušnjavam in zablodam sodobne družbe 

(alkohol, mamila, cigarete, spolno uživaštvo)?  

13. Sem res vedno pripravljen/a, tako v duhu kot tudi telesno (da izvršim to kar moram)? 

14. Sem dovolj dobro podkovan/a v orientaciji, vozlih, znam varno kuriti ogenj itd. in sem 

pripravljen/a še nenehno izpolnjevati svoje znanje?  

15. Sem pripravljen/a v svoje vsakdanje življenje, v radosti in težave sprejeti Boga in mu 

dovoliti, da mi pomaga?  

16. Ali verjamem, da me bo skavtsko življenje napravilo resnično srečnega in 

zadovoljnega? 

 

Edini pravi uspeh je sreča!  (Baden - Powell) 



Potek skavtskih obljub 
 

Sklican je kvadrat. 

ČV (četovodja): Novinci, kaj prosite? 

N: Postati skavt. 

ČV: Veste, kaj pomeni biti človek časti? 

N: Da. Odkrito in pošteno si pridobiti zaupanje. 

ČV: Poznate skavtske zakone? 

N: Da. 

ČV: Naštejte jih. 

N: Skavt si šteje v čast … (naštejete vseh deset 

skavtskih zakonov) 

ČV: Zakaj želite postati skavti? 

N: Da bi se učili služiti Bogu in domovini. 

ČV: Za koliko časa? 

N: Če je Bogu všeč, za vedno. 

 

ČV (če je punca- govori četovodkinja, če je fant, govori četovodja): 

Naj pristopi ……….(ime novinca) iz voda …………. (ime voda), ki je izrazil željo postati 

skavt. Ali lahko zaupam tvoji časti, da se boš trudil po svojih močeh izpolnjevati skavtske 

zakone? (novinec z desnico pozdravlja s skavtskim pozdravom, levico pa položi na 

zastavo.)   

 

N: Pri svoji časti obljubljam, da si bom z Božjo pomočjo prizadeval(a) služiti Bogu in 

domovini, pomagati svojemu bližnjemu ter vestno izpolnjevati skavtske zakone. 

 

ČV: (voditelj da rutko okoli vratu) Zaupam, da boš častno in s pomočjo nas vseh 

izpolnjeval/a to obljubo, s katero od tega trenutka pripadaš našemu Združenju in veliki 

skavtski družini sveta kot izvidnik/vodnica. Pripadaš tudi našemu stegu, katerega barve te 

obdajajo. 

Bodi pripravljen(a)! 

 

N: Vedno pripravljen(a)! 

 

N: (gre do ostalih voditeljev, in jim da roko, reče: bodi pripravljen, voditelj odgovori: 

vedno pripravljen) 

(Novinec se obrne proti četi) 

N: Prosim vas, dragi bratje in sestre, da mi pomagate izpolniti to, kar sem si danes 

zastavil(a). Bodite pripravljeni! 

 

VSI: Vedno pripravljen(a). 

Vodnik in I/V: (Se vrnete na svoje mesto. Sledijo klici vodov, začne vod iz katerega je 

novinec.) 


