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ČASOPIS TABORA
SREČA JE SREČANJE

Časovnica dneva
Dogajalo se bo …

7.00
Budnica
7.30
Zajtrk
8.30
ZBOR in kateheza
9.30
Poslušam učitelja #1
11.00 Malica
11.30 Poslušam učitelja #2
13.00 Sestanek za stegovodje
13.00 Kosilo
14.00 - 15.00 Skavtarnica v belem šotoru
14.15 Sveta maša po želji s sodelovanjem MPP
15.00 Aktualno v ZSKSS #1
Športno popoldne #1
16.30 Malica (možnost nakupa v SKAVTARNICI)
17.00 Aktualno v ZSKSS #2
Športne igre #2
18.30 Večerja
19.00 Ob večernem ognjišču (pričetek pod odrom)
21.30 Na obisku pri sosedih
22.15 Skupaj doma
22.30 Zaključek večera v belem šotoru
01.00 Popolna tišina

Vstopnice, Lokacije
in pričetek
dejavnosti:
Dan bo poln aktivnosti, zato je pomembno, da smo ob dogovorjeni
uri na dogovorjenem mestu. Na oglasnih deskah v podtaborih boste
imeli obešene zemljevide z lokacijami (oštevilčene s številko
dejavnosti), ki se bodo tekom dneva spreminjali.
Poskrbite da VSTOPNICE razdelite do jutranjega zbora in na lokacijo dejavnosti pridete točno ter z vstopnico. Spodbujamo, da SKVO
pokrije čimveč različnih dejavnosti in tako obogati skupnost.

Ob večernem ognjišču

Pronicljivi, zabavni, poučni, izobraževalni

VERSKA ZMEDA

Gost: Boštjan Hari, mag. teologije
Se ti zdi, da prepogosto vidiš plakate za fitnese in lepo oblikovana
telesa? Nahajamo se v času, ki poveličuje kult telesa in zdravja.
Zdrav duh v zdravem telesu. Kaj res vpliva na človekovo dobro
počutje in telesno ter duševno zdravje?
Brezskrbna potovanja, zabave in iskanje življenjskega smisla,
zatekanje k različnim praksam in zapolnjevanje duševne praznine z
vsemi mogočimi aktivnostmi. Je to res tisto, kar nas bo osvobodilo,
da živimo v polnosti? Mogoče kakšna novodobna duhovnost, ki je
trenutno “in” ali “kul”? Katere so pasti vzhodnih filozofij in ovire na
poti spoznavanja resničnega odrešenja?
Si želiš slišati nekaj bistvenih napotkov, da bi se ne spravili v dvom
ob “oznanilu” drugih ver? Kako živeti in oznanjevati evangelij med
prijatelji, sošolci?
Pridruži se našemu ognjišču, ki bo podal odgovore na tvojo zmedo.

LE ZDRAV SKAVT LAHKO
GRADI ZDRAVO
PRIHODNOST
Gosta: mag. Vesna Kerstin Petrič
dr. med., asist. dr. Žiga Kotnik

Mag. Vesna Kerstin Petrič, dr. med. je vodja sektorja za krepitev
zdravja ter obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj na
Ministrstvu za zdravje. Z gospo sodelujemo posredno preko
projektov s področja zdravja, ki jih izvajamo od leta 2014. Hkrati pa
smo jo povabili, da med današnjim pogovorom oriše vizijo delovanja Ministrstva za zdravje na področju mladih.
Asist. dr. Žiga Kotnik svoje raziskovalno delo opravlja na Fakulteti
za upravo. Je koordinator projekta Zdravo delovno okolje, zdrava
prehrana, kjer deli svoje izkušnje s področja izvajanja raziskav s
študenti in ostalimi partnerji projekta. Tokrat smo bili skavti del
raziskave in sodelovali na področju izboljšanja zdrave prehrane v
naši organizaciji. Dobili smo vpogled v stanje med vami, skavtskimi
voditelji, na področju zdrave prehrane na skavtskih aktivnostih.
Pripravili smo tudi knjižico z zdravimi recepti, ki so primerni za
kuhanje na skavtskih aktivnostih in jo boste prejeli na taboru.

Športno popoldne
Čas je, da v zdravem tekmovalnem vzdušju razmigamo svoje telo in
prezračimo možganske celice. Vsa pravila in razpored stegov najdete
na oglasni deski v podtaboru. Hitro sestavite ekipo in AKCIJA!
PRIJAVNICO oddate v škatlo v belem šotoru najkasneje do 13.00.
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POT V NOVO ŽIVLJENJE
Gostja: Sara Bevc Jonan

Gostja: mag. Mateja Lopuh, dr.
med. in vodja Center za
interdisciplinarno zdravljenje
bolečine in paliativno oskrbo SB
Jesenice

Barbara in Sandi sta skavta ter bivša skavtska voditelja in tudi
načelnika ZSKSS. Kdo sta in od kje jima ideja za vložitev kandidature za funkcijo načelnice/načelnika?
Z nami bo Mateja Lopuh, ki je državna koordinatorka skupine za
paliativno oskrbo pri ministrstvu za zdravje, vodi center za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo Splošne bolnišnice
Jesenice.
Zakaj se ljudje bojimo smrti? Kaj jo navdušuje za pomoč ljudem v
tem obdobju življenja? Evtanazija v današnjem času predstavlja
perečo temo. Kaj je vzrok, da se ravno v tem času ponovno odpira to
vprašanje? Kaj je to paliativna oskrba?

SKAVTI IN MLADI V
SLOVENSKI CERKVI

Gost: Stanislav Zore, ljubljanski
nadškof in predsednik SŠK

Zastavljali jima bomo vprašanja o skavtstvu v času njunega mandata,
kakšna je bila izkušnja glede na začetna pričakovanja, kako vidita
organizacijo danes, pa tudi zakaj je vredno posvetiti čas vključevanju
na državni ravni.
Morda te zanima, če sta za opravljeno delo kaj prislužila ter koliko in
kaj sta dobila? Ali pa morda razmišljaš, da bi postal voditelj na
državni ravni? Skoči po vstopnico in si zagotovi priložnosti za
srečanje z njima.

ZAKAJ JE SPANJE
TEMELJ NAŠEGA
ZDRAVJA?

Migracije še vedno predstavljajo eno osrednjih tem v medijih. Naša
gostja je begunka, ki se je iz domovine - Iraka - podala na pot v
iskanju primernejšega okolja za njeno življenje. Le-to je našla v
Sloveniji, kjer se je tudi poročila. Je kristjanka, mama, zaposlena.
Kakšna je bila njena pot? So se ji zgodili kakšni čudeži? Kakšna je
njena izkušnja domače in tuje dežele? Irak je muslimanska država.
Česar se lahko Evropejci morda naučimo od muslimanov? Kakšna je
razlika med biti kristjan v manjšini v Iraku in kristjan v Sloveniji?
Si drzneš prisluhniti njeni zgodbi, ji postaviti vprašanje, ki se ti že
dalj časa postavlja in si pustiti spremeniti svoj pogled na te stvari?
Priskrbi si iskano vstopnico.

Gostja: Sara Isaković, nekdanja
vrhunska plavalka

POŽIREK ZA DUŠO

Poslušam učitelja
Naš gost predstavlja vrh slovenske Cerkve. Te zanima, kaj je njegovo
delo in kakšen pogled bo na skavte in mlade v Cerkvi predstavil
nadškof Stanislav Zore?
Pogovarjali se bomo tudi o temah, kaj “Cerkev odraslih” ponuja
“Cerkvi mladih”, kaj bi svetoval župnikom, zakaj naj sodelujejo s
skavti ter kakšno mnenje ima o že opravljenem delu in njegova
pričakovanja.
Imaš kakšno vprašanje, ki si ga že dalj časa želiš postaviti nadškofu?
Priskrbi si vstopnico in izkoristi priložnost za srečanje z njim.

BITI VODITELJ POSTATI NAČELNIK /
NAČELNICA. ZAKAJ PA
NE?

Odlomek: Mt 13, 10 - 13
Če se spomnimo le njene osvojitve prve slovenske plavalne medalje
na OI v Pekingu 2008, lahko vemo, da gre za izjemno športnico.
Življenja pa ni posvetila le športu, temveč tudi študiju psihologije na
Univerzi Berkeley v ZDA.
Sara predava in izvaja delavnice na temo spanja. Si pogosto nenaspan
ali te muči nespečnost? Kako s spanjem in počitkom dobiti potrebno
energijo za izzive, ki te čakajo v naslednjem dnevu? Kaj je potrebno
za dober in učinkovit spanec?
Kako je s spanjem na večdnevnih skavtskih aktivnostih? Pa tudi o
soočanju s porazi in slabimi rezultati.

V svojem Svetem Pismu preberite odlomek za današnji dan.

Dnevna priložnost za
SREČAnje z Njim

8.00 Bogoslužno branje in hvalnice
14.15 Sv. maša s sodelovanjem MPP
15.00 - 18.00 Možnost svete spovedi za tiste, ki so na športnih igrah
22.45 večernice

MISEL BADEN POWELL-A

Starejši in modrejši
POPOTOVANJE K SREČI

Starejši in modrejši boš, manj zvit se boš zdel samemu sebi. In vedno
več se boš želel naučiti. Postani torej odprt za znanje in izkušnje.
Kasneje bo še dovolj časa, da boš delil nasvete drugim.

Gosta: Barbara Pavlakovič in Sandi
Hribar, nekdanja načelnica in
načelnik.
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8. Sočutno poslušanje

POSLUŠAMO
UČITELJA

Dobra komunikacija - ključ do kvalitetnega SREČAnja, a da steče sta
potrebna vsaj dva, govorec in poslušalec. Spoznaj nekaj osnov
nenasilne komunikacije s poudarkom na sočutnem/empatičnem
poslušanju. Vaja dela mojstra, zato ne bomo teoretizirali, ampak kar
poizkusili. :-)

1. Kultura dialoga

Javor Škerlj Vogelnik, dipl. prof. športne vzgoje, trener komunikacijskih veščin

Proti izključevanju. Proti nestrpnosti. Usmeritve za pozitivno
odzivanje v težjih situacijah, pri težjih SREČAnjih.
Patricija Škornik Virtič, Platforma Sloga

2. ADHD, MAS in čustveno
vedenjske motnje

Kaj so vse te kratice? Ta otrok ne uboga in ničesar ne sliši. Je to res?
Je samo siten in nadležen? Morda pa bi deloval kakšen drug pristop?
Sreča je, da smo različni, čeprav je včasih tudi naporno. Kljub vsemu
pa je za pravo SREČAnje potreben trud. Pridi po idejo, kako ti bo
naslednjič uspelo.
Lara Pirc, psihologinja

3. Voda - vir življenja

Klimatske spremembe. Čista voda. Pitna voda. Se zavedaš pomena
naših rek? Kaj vse puščamo v našem okolju in kaj vse nam okolje
daje? Znamo odgovorno ravnati? A si že slišal za mikroplastiko?
Odgovoren si - za naš planet, za naše življenje, za življenje za nami.
Mihael Jožef Toman, redni profesor na Biotehniški fakulteti, oddelek
za biologijo - katedra za ekologijo in varstvo okolja

4. Moškega in žensko ju je
ustvaril

Spoznavanje dokumenta Kongregacije za katoliško vzgojo o teoriji
spola in priložnost za izmenjavo mnenj in oblikovanje stališča.
Slavko Rebec, duhovnik, DA v državnem vodstvu PP

9. Sovražni govor ni
nikoli rešitev

Kaj sploh je sovražni govor? Kakšno je stanje v svetu in pri nas?
Kako se sovražnemu govoru izogniti oz. opozoriti nanj? Kaj lahko jaz
naredim za izboljšanje situacije v družbi?
Maja Drobne, Youth Works

10. Komunikacija z
javnostmi na lokalni
ravni

Igor Blažić, dipl. inž. elektrotehnike, učitelj montessori (AMI) 6-12 let
in 12-18 let (AMI), nekdanji skavtski voditelj

6. Podnebne
Sloveniji

spremembe

v

Kaj nas čaka in kako lahko zmanjšamo svoj ogljični odtis? Vzroki in
posledice podnebnih sprememb ter zakaj smo v Sloveniji življenjsko
zainteresirani za njihovo blaženje. Prihodnje podnebne spremembe so
do neke mere že neizogibne, hkrati pa ima vsak med nami prav zdaj
največ priložnosti, da vpliva na njihov potek.
Renata Karba, namestnica direktorice in vodja projektov, Umanotera

7. Laudato si ali EKO po
papeževo

Že ptički čivkajo o tem, da je papež napisal tako imenovano zeleno
okrožnico. Le eno od večih njegovih okrožnic. Tudi v našem
Združenju je dokument še kako živ. Zajema stroko, duhovno
razsežnost in odgovornost, ki jo v tej zgodbi nosi človek. Kako
papeževo okrožnico vključiti v skavtsko vzgojo?
Janez Kobal, duhovnik, generalni duhovni asistent

15. Povej kdo si in kaj
misliš

Zagotovo si že slišal kakšen vlog duhovnika iz Srednje vasi pri
Bohinju. Preprost in iskren govor o preprostih in vsakdanjih življenjskih stvareh. Duhovnik, ki ga ni strah pričevanja o osebni veri ter o
življenjskih dogodivščinah. Izrazi se tudi ti - javno nastopanje in
hrabrost
Martin Golob, duhovnik, vloger

16. ABC sodelovanja z
župnikom

Spoznaj različne načine sodelovanja in delovanja stega v župniji,
župnijah od koder prihajajo skavti. Kako se vključevati? Usklajevanje
skavtskih in župnijskih koledarjev, vključevanje v župnijsko
občestvo, vloga stega v župniji, odnos med voditelji in župnikom,
vloga duhovnega asistenta.
Aleš Tomaševič, župnik v Sostrem, dolgoletni DA

17. Varujmo naše
Stvarstvo

SREČAnje je velika sreča, še posebej takrat, ko naša vzgoja dosega
širše rezultate. Za to, da smo vidni v lokalnem okolju je potrebno naš
glas aktivno razširiti tudi širše od meja župnijskega travnika. Kako in
kje? Hm … možnosti je precej. Pridi po idejo! Seveda pa je
pomembno, da smo pri komunikaciji in sporočanju navzven enotni.
Zato obstajajo določena pravila in navodila. Spoznaj jih!

Če si mlad ali star, je naš svet tudi tvoja stvar. Papež Frančišek nas s
svojo okrožnico Laudato si' vabi k temu, da varujemo naše Stvarstvo.
Bi, a ne veš kako? Si nekaj začel, pa hitro odnehal? Bi rad spoznal
nekaj preprostih trikov? Pridi po zabavne, preproste in odgovorne
eko-ideje, ker vsak korak šteje!

Boži Čulibrk Rajkovič, strokovna sodelavka za komuniciranje

Monika Golja, skavtska voditeljica

11. Kako se predstaviti
delodajalcu?

Se ti trese glas in poviša utrip, ko pomisliš, da bo treba stopiti pred
delodajalca? Veš kaj so tvoje naj stvari in kaj ne? Kaj vprašati ob
prvem stiku? Naj razgovor ne bo bavbav, ampak zanimiva izkušnja.
Izuri se danes, pa bo šlo naslednjič gladko od rok.
Maruša Goršak, svetovalka za karierno orientacijo na e-Študentskem
servisu

5. Opazovanje v Montessori 12. Ravnanje ob stresnih
izkušnjah in dogodkih
pedagogiki

Opazovanje v službi vzgoje otrok in mladostnikov v teoriji in praksi.
Tehnika opazovanja, na kaj moram biti pozoren in kako na podlagi
opazovanja osebno spremljati otroka, stopati v odnos z njim.

ČASOPIS
TABORA

Zaupana težka zgodba, neželen pripetljaj na taboru, smrt in ostale
travmatske izkušnje ter kratkoročne in dolgoročne posledice raznih
nesreč, dogodkov v življenju otroka oz. mladostnika s katerimi se
lahko kot voditelj srečaš na tabornem prostoru. Kaj storiti? Kako
ravnati? Kaj narediti z lastnim doživljanjem?
Romana Rupar, načelnica oddelka za psihološko dejavnost poveljstva
sil Slovenske vojske

13. Na pot po svetu z
Erasmus+

Si v četi ali klanu vedno rad šel na potep? Sedaj je priložnost, da se
odpraviš na mednarodni skavtski potep. Priložnost, ki jo skoraj moraš
izkoristit. Veš, da obstaja tudi možnost sofinanciranja? In kaj moraš
za to storiti? Pridi in razišči ter prisluhni zgodbam, ki so že napisane.
Neža Repanšek, podpredsednica MSS za mednarodno sodelovanje,
skavtska voditeljica

14. Kako narediti
katehezo iz odlomka SP?

Sveto pismo - knjiga vseh knjig. Knjiga, ki v sebi nosi številne
modrosti, a nas včasih kot voditelje malo “straši” - češ, da tega pa ne
znamo. Hočeš narediti katehezo? Potem pa pridi spoznat načine
(s)prejemanja sporočilnosti iz odlomkov Svetega pisma in se nauči to
prevesti v jezik za skavte.
Luka Tul, duhovnik, predsednik častnega razsodišča

18. Pravila, meje in
strpnost v vzgoji

Imaš tudi ti v svoji skavtski skupini “problematične in podivjane
otroke”? Ali si morda že spoznal, kako pomembno je, da zna voditelj
postaviti meje? Kako to deluje na otroke in celo skupino? Malo
teorije, malo vaje. Vzgoja za strpnost in mir pri postavljanju pravil in
meja.
Marko Juhant, specialni pedagog

19. Zasvojenost s
tehnologijo

Računalnik in internet sta nam olajšala življenje - a žal si danes
marsikateri mladostnik ne predstavlja več dneva, ko ne bi preživel
nekaj ur pred zaslonom. V delavnici več o tem, kako nevarno je to, in
kako pomembno je, da znamo postavljati meje in prepoznavati nasilje
na spletu, zasvojenost in druge grožnje.
Peter Topić, psihoterapevt, specialist s področja zdravljenja zasvojenosti

20. Gibalnice

Si želiš praktično predstavljati delovanje živčevja? Ali veš, kje
nastane težava pri (ne)osredotočenosti? Ne verjameš, da je to res?
Potem ti pa dokažemo. Najdi sebe in spoznaj svoje “živce”. Kaj
občutijo otroci? Otroci s težavami: značilnosti delovanja živčevja; kaj
občutijo; kako pomaga gibanje.
Martina Jenko Mavrič, prof. defektologije

21. Slack-line in
ravnotežje

Že Bi-Pi je v priročniku za skavtske voditelje omenjal hojo po napeti
vrvi kot pripomoček za izboljšanje koncentracije. Na delavnici se
boste naučili osnovnih napotkov, ki jih vaš skavt potrebuje, da
učinkovito vadi svoje ravnotežje in zbranost. Rezultat? Bistre misli in
boljša osredotočenost na nalogo, ki je pred skavtom.
Gašper Stojc, skavtski voditelj, državno vodstvo PP
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22. Sveto pismo - osebna
raba

Kako odkriti sporočilo, ki ga je Bog zapisal v Sveto pismo prav zate
in za tvoj trenutek življenja, ki ga sedaj živiš?
Metka Kos, redovnica FMM

23. Sovzgoja ali kako pri
skavtih vzgajamo žene in
može, matere in očete

Kako lahko kot starši, skavti, katoliški laiki, vzgajamo za ljubezen?
“Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je
ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog
jima je rekel: “Bodita rodovitna in množita se, …” (1 Mz 1, 27-28)
Irena Mrak Merhar, načelnica ZSKSS

24. Duševno zdravje ter
stiske otrok in
mladostnikov

Na delavnici bomo opredelili pojem duševnega zdravja, se pogovarjali o dejavnikih tveganja, ki lahko vodijo v stiske, ter varovalnih
dejavnikih, ki le-te preprečujejo oz. jih pomagajo uspešno premagovati. Opredelili bomo vlogo skavtskih voditeljev pri krepitvi duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Udeležencem bomo podali
smernice za prepoznavanje stisk in odzivanje nanje. Pogovarjali se
bomo o pomenu preventivnega delovanja na tem področju. Udeležencem bomo podali tudi informacije o tem, kje lahko poiščejo dodatno
pomoč.
Meta Lavrič in Nina Krohne, psihologinji

25. Nisi.sam

V našem Združenju nismo sami. Že od ustanovitve naprej si pomagamo, si stojimo ob strani in se trudimo skupaj iskati rešitve. Otroci in
mladostniki vsako leto znova postrežejo z novimi izzivi. Čas in
družba, ki se tako zavzeto in prehitro spreminjata, nam ne prizanašata
pri našem vzgojnem delu. Pridejo tudi težje in bolj občutljive
situacije. Za pomoč pri soočanju z njimi smo leta 2016 sprejeli
dokument Smernice za zaščito otrok in mladostnikov ter nekoliko
kasneje imenovali Mileno Pačnik za odgovorno osebo na tem
področju. Na delavnici bo prostor in čas za predstavitev situacij v
ZSKSS, ki jih rešujemo na ta način ter pogovor z Mileno o težavah in
stiskah pri vodenju.
Milena Pačnik, odgovorna oseba za zaščito otrok in mladostnikov,
nekdanja načelnica ZSKSS

26. Razmišljamo globalno,
delujemo lokalno - smo
glokalni

Kakšna je naša globalna odgovornost pri izvajanju naših skavtskih
programov, pri vodenju skavtskih financ, pri gradnji prijateljskih
odnosov in pri komuniciranju z ostalimi, ipd.? Se znamo kulturno
obnašati do drugačnih kultur? Na delavnici bo prostor in čas za
predstavitev pripomočkov, ki pomagajo pri vodenju skavtskih
programov globalnega učenja ter za vprašanja in odgovore povezane
z globalnim skavtstvom. Izvajalka Petra bo povedala nekaj o svoji
skavtski poti od stega do WAGGGS-a in o aktualnih globalnih
tematikah.
Petra Stipanić, članica Evropskega odbora WAGGGS, skavtska
voditeljica

27. Skavtska vzgoja

Vsakemu voditelju se lahko zgodi, da v nekem trenutku pozabi na
poslanstvo in avtomatizirano izvaja aktivnosti, ki jih je vajen (ki jih
izvaja že leta ali še od svojih voditeljev). Na delavnici se bomo vrnili
k bistvu skavtske vzgoje v vejah, kako jo uresničevati in kako sploh
vedeti, ali cilje dosegamo.

AKTUALNO V ZSKSS

1. Steg = jedro

Govorili bomo o nalogah stegovodje in voditeljev v SKVO-ju, ki jih
je potrebno odgovorno opraviti, da steg deluje. Iskali bomo rešitve za
naše probleme in pogledali kakšna je prihodnost stegovodstva ter
delovanja stegov na lokalni in državni ravni.
Posebej priporočamo (bodočim) stegovodjem.
Nejc Kurbus, poverjenik za podporo voditeljem

2. Prenova usposabljanj

Gotovo ste v zadnjem letu večkrat slišali, da v Združenju prenavljamo
usposabljanja. Na delavnici bomo predstavili potek prenove in
trenutni predlog nove sheme. Na voljo bomo tudi za pogovor o vaših
pričakovanjih in strahovih v zvezi z novim predlogom.

8. Kava z načelništvom

Sproščen klepet ob kavi z načelništvom je namenjen vašim vprašanjem in razmišljanjem o čemerkoli.
Irena Mrak Merhar, načelnica in Žiga Kovačič, načelnik

Vremenska
napoved
Zjutraj:

Sara Petrovčič, poverjenica za usposabljanje voditeljev

3. Gradimo Skavtsko hišo

Dopoldne:

Kratka predstavitev trenutnega stanja: gradbeno dovoljenje, finance,
terminski plan, spletna stran. Nato bo možnost za vprašanja.
Imaš idejo kako bi naredil skavtsko hišo res skavtsko, našo? Kako bi
uredil prostor ali kaj bi naredil, da bi bilo že “s ceste” čutiti utrip
skavtstva? Imel boš priložnost, da jo izraziš.

Popoldne:

Neža Govekar, poverjenica za gospodarstvo in Jernej Girandon,
arhitekt Skavtske hiše

Zvečer:

4. Zdravje v vsak steg

Vzgoja za zdravje nas spodbuja k zdravemu načinu življenja, ki je
eden od ciljev skavtske vzgoje. Želimo si, da bi skavtstvo vzgajalo
tudi v zdrave ljudi, državljane in kristjane, zato se zbirka vsebin, ki jih
vsak steg lahko vključi v vzgojni program, povečuje.
Mateja Dobovšek, projektna sodelavka ZSKSS in Barbara Tehovnik,
projektna sodelavka ZSKSS

5. Dej se v kroj!

V besedi:

20°C
22°C
24°C
20°C

Na zahodu in severu bo zvečer in ponoči nastalo nekaj ploh, možna
je tudi kakšna nevihta. Zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno, na
severovzhodu lahko nastanejo krajevne padavine. Najnižje jutranje
temperature bodo od 15 do 20, ob morju in ponekod na vzhodu do 22
°C.
V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi
dneva in popoldne bodo plohe in nevihte. Pihal bo veter vzhodnih
smeri. Najvišje dnevne temperature bodo v severozahodni Sloveniji
okoli 23, drugod od 25 do 30 °C.

Oranžna srajca, modre hlače, čevlji … in še nekaj dodatkov. Nekaj
kar nas skavte dela prepoznavne in enotne, pa vendar je ta “dej se v
kroj” včasih malo mučen. Da bi skavtski kroj še bolj vzljubili, bomo
spregovorili o novostih skavtskega kroja ter spremembah v pravilniku.
Trop za prenovo skavtskega kroja – Katarina Tadina, Tina Bačar,
Gašper Stojc, Martin Bole

6. MEPI IN Nepal 2020

Ključne zadeve, ki bi jih moral poznati vsak voditelj o pridobitvi
mednarodnega priznanja za mlade - MEPI ter sveže informacije o
zlati odpravi na skavtski trek na področje Baden-Powell Peak-a, ki bo
potekala v jeseni 2020. Odpravo bosta vodila zakonca Štremfelj v
sodelovanju z MEPI tropom.
Katarina Škufca, vodja tropa MEPI

7. Dobro poslovanje,
kvalitetno delovanje!

Vremenska spodbuda
Skavt ne pozna dobrega ali slabega vremena,
samo dobro ali slabo opremo.
- Lord Baden Powell

Katere naloge opravljajo zaposleni v pisarni? Kdaj se obrnete na
pisarno in kako vam lahko pomagamo? Kaj so dolžnosti stega in kdaj
morajo biti izpolnjene? Kakšna je vloga in vpliv projektov, ki jih
prijavimo na državne razpise? Pridite po odgovore. Vaše kritike,
predlogi in pobude pa nam bodo pomagale pri nadaljnjem delu.
Delavnica je v prvi vrsti priporočljiva za (bodoče) stegovodje in
(bodoče) blagajnike.
Milan Kobal, tajnik ZSKSS

Sabina Rupnik Suhadolnik, programska vodja ZSKSS

STRAN 4

