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Zaključek skavtskega leta z obljubami 
 
Draga skavtinja, dragi skavt! 
 
 
Bliža se zaključek skavtskega leta 2014/2015. Kot je že v navadi, se bomo tudi letos vsi šentjernejski skavti zbrali 
na kratkem dvodnevnem taboru in ga zaključili s slovesnimi skavtskimi obljubami novih skavtinj in skavtov.  
 

Kdaj in kje? Dobimo se v soboto, 30. maja ob 9h v Šentjerneju pred župniščem. Od tam bomo šli peš do 
tabornega prostora, ki bo v bližini jezera pri samostanu Pleterje.  
 

Obljube?  Skavtske obljube s sveto mašo bodo v nedeljo ob 11:30. Starši lahko začnete prihajati že ob 11h in 
si ogledate kaj smo počeli. Novinci ste gradivo za obljube najverjetneje dobili že od svojih voditeljev. Če pride do 
spremembe ure in prostora, vam pravočasno sporočimo. 
 

Kaj potrebujem seboj? Obvezna sta kroj in rutka, potrebuješ še spalko in armafleks ter vremenu 
primerna oblačila in obutev.  
àSeboj imej tudi 1 šivanko.  
 

Kosilo? Vsi starši in skavti bi se po obljubah zadržali še nekaj trenutkov ob skupnem pikniku. Tokrat 
naprošamo starše, da prinesete nekaj hrane. Lahko prinesete kruh, meso, solato ali sladico, vsega bomo veseli J  
 

Skavtski izpit? Tudi letos je izpolnjen in opravljen izpit pogoj za poletni tabor. Obvezno ga moraš oddati že 
pred zaključkom leta. Do petka, 22. maja po pošti, zato imaš priloženo kuverto. Poslan izpit je tudi prijavnica na 
zaključek leta. Če česa ne veste, imate še čas, da vprašate svoje voditelje na srečanju. Veliko gradiva za izpit 
lahko gotovo najdete na internetu, nekaj celo na naši spletni strani.  
 
POMEMBNO: Če te ne bo na zaključek, moraš ravno tako poslati izpit in nanj napisati, da te ne bo oz. kdaj boš 
odsoten/odsotna.  
 
Kaj pa cena? Pripevek za organizacijo je 5eur, zbirali bomo na samem tabornem prostoru. 
 
Kontakt? Glede dogodka se prosim obrnite na odgovorne za zaključek leta in obljube, ker so bolj na tekočem 
s podatki kot voditelji posameznih vej.  
Odgovorni: Mateja Kosmač (041 344 722) | Veronika Simončič (041 587 133) | Blaž Franko (040 865 880)  
 
 
Komaj čakamo, da se vidimo! J  

 
Tvoji voditelji Akela, Bagira, Kača Kaja, Tina, Matej, Klemen, Petra, Gregor, Veronika  

ter Špela, Mateja, Anja, Marija in Blaž 

 
 

DOBER LOV! BODITE PRIPRAVLJENI! SREČNO POT! 
 


