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UVOD 
 
Avgusta sem bil na TŠ pripravnik in tam smo se pogovarjali o ustanovitvi stega  
Brežice 1 ter ugotovili, da brez imenovanega voditelja ne bo šlo. Ker pa imamo brežiški 
skavti veliko željo po ustanovitvi v letu 2009, sem šel na TŠ metote PP. 
 
Na taborni šoli metode PP sva se z voditeljem Emanuelom pogovarjala o možni temi za 
korak voditelja in ugotovila, da bi bilo dobro, da bi skavti v Brežicah ponosno in 
navdušeno kazali skavtska znamenja in s tem po občini širili novico, da skavti sploh 
obstajamo in da smo prijatelji z vsakomer. Tekom leta pa bi se navadili točnega prihoda na 
srečanja in skavtskih veščin, ker smo vsi Brežičani v tem še pretežno sveži in nam to 
manjka. 
Na taborni šoli je bil tudi br. Janez Papa in sem ga prosil, da bi bil moj sopotnik, ker iz 
Brežic še ni nobenega imenovanega voditelja, on pa je kot nalašč zame, ker se, kolikor 
študijske obveznosti dopuščajo, udeležujem srečanj klana Maribor 1 in bi lahko na 
srečanjih o tem kakšno rekla. Br. Janez je sprejel mojo prošnjo in tako postal moj 
sopotnik.  
 
V preteklem letu smo srečanja načrtovali vsi popotniki in popotnice, in sicer vsako 
srečanje sta načrtovala 2 skavta. 
Letos pa sem načrtovanje prevzel jaz in mi drugi pri tem pomagajo. 
Pred prvim srečanjem smo se vsi, starejši od 18 let usedli in naredili analizo stanja ter letni 
in triletni načrt. Pred tem smo se posvetovali tudi z Alešem Rjavcem (Krško 1). 

 
Letni načrt 2008-2009 

Brežice 1 
 
ANALIZA STANJA 
 
V preteklem letu smo se začeli dobivati kot skavti vsako soboto zvečer v veroučni učilnici 
v Brežicah. Ta termin je bil ustrezen, ker nekateri že študiramo in smo edino takrat lahko 
prišli na srečanje. Bilo nas je 11 članov starih od 17 do 30 let, od tega 5 deklet in 6 fantov, 10 
nas je aktivnih. Nekatera srečanja so bila organizirana, nekatera pa so bila kar tako, brez 
rdeče niti. Kljub temu smo ostali zagreti in julija nas je 6 dalo obljubo pri Velenju 1 na sv. 
Križu nad Belimi vodami (3 -ž, 3 -m). DA pa jo ima že od prej, tako da nas ima zdaj 7 članov 
obljubo, 3 pa še ne. Ker želimo v letošnjem letu ustanoviti steg Brežice 1, smo Mateja, rok 
in Jurij šli na TŠ pripravnik, Jurij pa še na TŠ metode PP. 
V letošnjem letu pričakujemo, da se nam bo pridružilo še 10 novih članov starih od 16 do 
25 let od tega 4 fantje in 6 deklet. In bomo imeli 20 popotnikov in popotnic. 
 
1.letnik 
Primož Černelič*        *=pridružen na  
Bojan Kostanjšek*  novo 
 
2.letnik 
Matic Omerzu* 
 

3. letnik 
Jelka Zupančič* 
 
4. letnik 
Gloria Zaplatić 
Doroteja Černelič 
Mitja Gajski 
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2. letnik faksa 
Mateja Avšič 
Petra Humek 
Rok Černelič 
Jurij Žnideršič 
 

Starejši 
Filip Ferenčak 
Lenart Žnideršič  
Sandi Kolar* 
 
DA 
Janez Turinek 

 
 
NAMEN 
 
V letošnjem letu je naš namen popotnike in popotnice navdušiti za skavtstvo in jih s 
skavtstvom seznaniti, da bi skavtstvo ponesli naokoli po občini. 
 
 
CILJI 
-popotnike in popotnike seznaniti s skavtstvom ter jih naučiti osnovne skavtske veščine 
-ustanoviti steg (v marcu ali aprilu) 
-pripraviti 4 ljudi za TŠ metode 
-navdušiti nove PP, da bodo šli na taborno šolo pripravnik 
-naučiti se načrtovati kot organiziran SKVO 
-sodelovati z občino (na raznih prireditvah kot prostovoljci – reklama) 
-izpolnjevati vzgojni namen, ki je izbran za obdobje 2008-2011 
-vpeljati skavtsko disciplino 
 
Razdelili smo skavtsko leto na 4 dele in za vsakega na grobo naredili načrt. 
 
Razdelitev skavtskega leta: 
- 1.(od 1.10. do 30.11.) 
- 2.(od 1.12. do 31.12.) 
- 3.(od  1.1. do 1.4.) 
- 4.(od 1.4. do 30.6) 
 
 
1.del: 
Rdeča nit srečanj so skavtski zakoni. Ob tem spoznavamo tudi skavtske veščine (vozli, 
ognji, postavljanje bivaka). Na vsakem srečanju je tudi pot.  
Ta del končamo z jesenovanjem od 29.11. do 30.11. na še neznani lokaciji. 
Na jesenovanju bodo dobili tisti, ki so letos na novo prišli, kroj. 
 
 
2.del: 
Na srečanjih se pripravljamo na LMB. Pevske vaje, priprava igre ali skeča, dogovori z 
župniki okoliških župnij, priprava srečanja s hrvaškimi skavti na Obrežju itd. 
 
 
3.del: 
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Na srečanjih se pripravljamo na ustanovitev, ki bo konec marca, ko bo Jurij Ž. imenovan 
voditelj (pogoj za ustanovitev). V tem času bi tudi Jurij izvajal korak voditelja (predvidoma 
bo to izdelava pravilnika klana, uvajanje discipline, rednega nošenja kroja in rutke…- ni še 
popolnoma dorečeno). 
V tem delu leta bi imeli tudi en nenapovedan nočni izhod. 
Ta del okronamo z ustanovitvijo stega predvidoma od 27.3. do 29.3. na ustanovitev bi 
povabili tudi Velenje 1 in ostale, ki so nam pomagali pri tem procesu. 
 
Opomba: Ustanovitev stega smo prestavili na datum od 17.4. do 19.4.2009. 

 
 
4.del: 
 
Na srečanjih se pripravljamo na tabor, ki bo na koncu leta (konec junija oz. začetek julija), 
in bo bolj podoben taboru čete, zato da doživimo tudi malo čete, ker je ni bil nihče od nas 
deležen. Na tabor bi povabili voditelje iz drugih stegov. 
 
PROGRAM IZVAJANJA KORAKA VODITELJA 
 
Korak voditelja sem začel z jesenovanjem in nadaljeval s srečanji v decembru, januarju in 
februarju. 
 
Najprej moram omeniti, da vsi, za katere smo pričakovali, da se nam bodo pridružili, niso 
prišli, ampak prišlo jih je le pet od desetih. Dva od teh sta na nižjem nivoju razmišlajnja kot 
ostali, zato sem moral nekatera srečanja malo spremeniti in celotna skupina ni 
napredovala tako hitro, kot sem na začetku načrtoval, vendar smo pa vsi ostali stopili 
skupaj in tema dvema pomagali pri napredku. 
 
JESENOVANJE 29.-30. 11. 2008 
Nad Blanco 
 
Pripomočki: 

- 2 nova kroja 
- šotorka z Jamboreeja 
- hrana 
- kitari 

- pesmarice 
- vrvi (različne debeline) 
- sekira 
- žaga 

 
Kronološka preglednica: 
 
 
sobota 
 
 
7.00   zbiranje pred žel. postajo Brežice 
7.10  odhod vlaka 
 molitev in petje na vlaku 

7.30 prihod vlaka in iskanje nastavljenega 
zemljevida ter odhod na pot 

9.30 skupni zajtrk na poti in opravljanje 
naloge, ki nas je čakala na poti 

 - posneti Jamboree bans 
10.30 prihod na cilj in raztovarjanje 
11.00 punce so začele pripravljati za kosilo 
 fantje smo šli v gozd pregledat 

teren za naš projekt… ter postavili 
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vrv za spuščanje med dvema 
drevesoma. 

12.30 kosilo 
13.30 odhod vseh skupaj v gozd, kjer smo 

naredili naš projekt 
 spuščanje po vrvi 
16.00  odhod nazaj v prenočišče  
16.15 malica, čaj 
16.30 skupno učenje vozlov 
18.00 slovestna predaja kroja Primožu in 
 Sandiju 
18.15 večerja - priprava in peka twista na 

štedilniku  
19.00 krški skavti in naš DA ugrabijo Roka 

– začetek nočne igre 
20.30 najdemo Roka in povabimo krčane 

na čaj, ter skupni večer z petjem in 
igrami 

22.00 odhod krčanov in priprava na 
počitek 

22.30 počitek 
 
nedelja 
7.00 vstajanje 
 telovadba 
 molitev 
 zajtrk 
8.00 pospravljanje – pustimo lepše, kot 

smo dobili 
9.30 odhod k podružnični cerkvi 
10.00 sv. maša pri Sv. Ahacu 
12.00 prihod nazaj in priprava kosila 
12.30 kosilo 
13.30 pospravljanje po kosilu 
14.00 odhod 
16.55 odhod vlaka 

 
 
IZVEDBA JESENOVANJA 
 
Pot smo pripravili skupaj z skavti iz Krškega, ki so nam tudi tisti dan zjutraj po poti nastavili 
listke z nalogami, ki smo jih opravljali po poti. Ko smo prišli na cilj, smo se raztovorili in 
zakurili v peči, da smo se malo segreli. Nato sta dekleti začeli pripravljati kosilo, fantje pa 
smo se odpravili v gozd najti primeren prostor za naš projekt – napeljati vrv iz enega 
drevesa na drugega tako da se bo možno po njej spusustiti. Za tak projekt sem se odločil 
zato, da bi se tekom postavljanja naučili čim več vozlov, vezav in skavtskih spretnosti, kot 
so plezanje na drevo, zategovanje vrvi, izdelava vrvne lestve in plezanja po njej ter 
podobne stvari. ko smo to postavili, smo šli na kosilo. Po kosilu smo se vrnili v gozd in 
vsak je lahko pokazal zaupanje v gradbenike tako da se je spustil po vrvi, za kar je bilo 
potrebno kar precej poguma. ko se je stemnilo, smo šli nazaj na toplo in tam sem vsem 
predstavil moj korak voditelja. Vsak je moral pokazati 3 nove vozle, ki se jih je tisti dan 
naučil in zato je dobil našitek WAGGGS, nato sem še razložil, kaj ta našitek pomeni. Dva 
skavta, ki sta se nam letos pridružila, sta še slovestno dobila kroj. Po večerji je bila 
načrtovana ugrabitev enega izmed nas in nočno iskanje ugrabljenega. Namen tega je bil 
utrditi naše orientacijske sposobnosti ter iskanje znamenj. Po uri in pol iskanja smo le našli 
pogrešanega in nato smo povabili krške skavte (ugrabitelje) na čaj in doživeli lep večer ob 
skavtskih pesmih in igrah. Kmalu po tem, ko so krčani odšli, smo se odpravili spat. 
 
V nedeljo nismo imeli svoje sv. maše, ker naš DA ni uspel najti zamenjave v svoji župniji, 
zato smo šli k nedeljski sv. maši k sv. Ahacu. Nato smo imeli kosilo in se po kosilu odpravili 
proti železniški postaji. 
 
 
 
PREVERBA JESENOVANJA 
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Po izvedenem jesenovanju lahko ugotovim, da smo se udeleženi zelo povezali in se 
navdušili za skavtstvo. 
 
Dva nova skavta sta težko pričakovano prejela kroj, ki sta ga ponosno oblekla. 
Naučili smo se novih skavtskih veščin in spretnosti. 
 
DECEMBER 
 
Decembra smo imeli priprave na raznašanje LMB po župnijah v občini Brežice. Ker smo v 
klanu po večini zagreti pevci, smo se odločili, da bomo pri sv. mašah sodelovali tudi s 
petjem. Pripravili smo tudi uvod v sv. mašo, v pozdrav miru in v očenaš.  
Uvode in pesmi smo pripravljali na srečanju 6. dec, LMB pa smo raznašali 14. dec v dveh 
skupinah in 21. dec v treh skupinah. 
 
LMB smo odnesli tudi v dom ostarelih v Brežicah, brežiško bolnišnico in na občino, kjer 
nas je tudi župan lepo sprejel. Pri vsakem obisku smo prebrali poslanico in zapeli nekaj 
pesmi, da smo malo popestrili prihod LMB in Božičnih praznikov. 
 
Odločili smo se tudi, da bomo LMB, tako kot prejšnje leto, nesli tudi na Obrežje 
slovenskim in hrvaškim carinikom, da bi na nek način prinesli mir na to ''nemirno'' mejo. 
Ta naš cilj smo tudi izpolnili in LMB po polnočnici odnesli carinikom in jih zelo razveselili – 
naredili smo pravo veselico (celo plesali smo)! Žal se hrvaški izviđači niso odzvali, da bi 
tudi oni prišli izmenjat LMB. Naslednje leto jih bomo zopet povabili in upam da se bodo v 
tretje odzvali. 
 
Decembra sta Jelka in Matic dobila kroj in sicer: 
14.12 ob 1.00 zjutraj, ko sva prišla z Jelko z domov, so jo naši skavti slovestno pričakali s 
krojem. 
Isti dan popoldne pa je Matic mogel najti kroj na vlaku, ko smo šli v Ljubljano na sprejem 
LMB. 
 
PREVERBA DECEMBRA – LMB 
 
Z delom in napredovanjem skupine v decembru sem zelo zadovoljen, ker smo dejansko 
začeli nekaj ustvarjati in to kazati navzven, med ljudmi. 
Sv. maše, pri katerih smo sodelovali, so zelo dobro izpadle in ljudje so bili navdušeni, da 
smo mladi tako lepo sodelovali s petjem in uvodi. Bil je pa tudi izjemen napredek za 
nekatere naše skavte, saj so prvič tako aktivno sodelovali pri maši npr. z branjem beril oz. 
uvoda. 
Zelo pomemben obisk je bil obisk župana, saj smo ga seznanili, da skavti v Brežicah sploh 
obstajamo in bil nas je zelo vesel ter nam je obljubil finančno podporo občine pri naših 
projektih. Pristal je tudi na povabilo na ustanovitev stega. 
Pomemben obisk je bil obisk doma za ostarele, saj smo upokojencem lepo popestrili dan 
in dobil sem čudovit odziv od naših skavtov – začutili smo, koliko pomeni to ostarelim. 
Le obisk bolnišnične kapele bi bil lahko bolje obiskan. Prišli so štirje bolnišnični uslužbenci 
in direktor. Dogovorili smo, se, da bomo drugo leto bolj in prej obvestili ljudi v bolnišnici. 
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Moram reči tudi nekaj besed o obisku šengenske meje. O dogajanju sem napisal tudi 
članek in ga poslal na uredništvo Družine in Posavskega obzornika, kjer so ga objavili. Z 
člankom na skavtnetu pa sem imel žal nekaj težav in ga nisem uspel poslati.  
 
December je bil res zelo poln aktivnosti in mislim, da se je vsak začutil pomembnega pri 
raznašanju LMB. Naredili smo tudi zelo veliko reklamo za naš steg in moram reči, da se 
pozna pri občanih. Dobil sem že kar nekaj pohval za naša dejanja (predvsem za obisk 
hrvaških carinikov). 
 
JANUAR, FEBRUAR 
 
Čeprav imamo srečanja redno ob sobotah, ga v soboto 3.1.2009 nismo imeli, ker smo 3 
skavti tisti dan pozneje prišli iz taizejskega srečanja v Bruslju, kot je bilo načrtovano. 
 
11.1.2009 
 
Čeprav sem imel pripravljeno uvodno srečanje v nov del skavtskega leta, to je izbiranje 
barv rutke in priprava na ustanovitev, sem to prestavil na naslednjič, ker so nas Černeliči 
(3 naši skavti) povabili na domov drsanje, kjer imajo jezero za zalivanje zelenjave in je 
zamrznilo.  
 
17.1.2009 
 
To je bilo prvo pravo naše srečanje v letu 2009, na katerem naredili preverbo decembra in 
uvod v novo poglavje našega klana, to je rutka. 
Na preverbi decembra in LMB sem dobil pretežno dober odziv – skavti so bili navdušeni 
nad obiskom carinikov in doma za ostarele. Nekaterim ni bil všeč obisk bolnišnične kapele. 
Kot sem že omenil, smo januarja začeli z izbiro barv rutke. na prvem srečanju sem kot 
uvod pojasnil kaj naj bi barve rutke predstavljale in predstavil idejo iz začetka naših srečanj 
leta 2007 in 2008, ko smo razpravljali o barvah rutke, da bi bile lahko barve brežiškega 
grba. Nato smo vsi dobili nalogo, naj do naslednjega srečanja narišemo največ dve varianti 
rutke in jih prinesemo na srečanje. Na srečanje nas je prišel pogledat tudi župnik in malo 
smo se pogovorili o našem napredku. Dogovorili smo se tudi, da lahko uporabljamo in 
uredimo sobo, v kateri je bil bivši župnijski mladinski center. Tako smo dobili skavtsko 
sobo, katero moramo pač korenito urediti. 
 
24.1.2009 
 
Vsak je prinesel svoje ideje o barvi rutke, ki so bile v barvah brežiškega grba ali pa tudi ne. 
Te naše ideje smo tudi predstavili in začela se je debata in razmišljanje o barvah rutke. Na 
tem srečanju so se rodile tudi nove ideje, ki smo jih sproti risali na papir in komentirali. 
Vseskozi pa so vladale enake želje – barve brežiškega grba, vendar v kakšni kombinaciji??? 
Na tem srečanju nismo uspeli skleniti kompromisa in smo zbiranje barv prestavili na 
naslednje srečanje. To sem tudi pričakoval, da ne bomo tako hitro izbrali barv. Zopet smo 
dobili nalogo čez teden razmisliti o tem. 
 
31.1.2009 
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Ker smo čez teden aktivno mislili, je na srečanju prišla ideja glede barv rutke, ki je bila 
vsem všeč:  

 
Rutka stega Brežice 1 bi naj zgledala nekako takole. Možni so še manjši popravki oz. 
spremembe odtenkov barv. 
Poleg tega, da so to barve brežiškega grba, pomenijo naslednje: 
 
rumena – barva žit, ki jih je na rodovitnem Brežiško-krškem polju veliko ter barva 
plamenov, ki jih je Sveti duh dal apostolom (Cerkev Sv. duha je v Artičah, kjer se je rodila 
ideja o skavtih v Brežicah) 
zelena – barva brežičkov, po katerih so dobile Brežice ime 
temno-modra, skoraj črna – barva reke Save ki je globoka in temna 
svetlo-modra – barva reke Krke ki je bolj plitva in svetla 
Ti dve barvi prideta skupaj na rutki – to predstavlja sotočje obeh rek, kjer so Brežice 
 
Na tem srečanju smo zaključili glavno zgodbo glede rutke in se začeli pripravljati na 
projekt ustanovitev. Dogovorili smo se, da se naslednjič dobimo na travniku, na katerem 
bomo imeli ustanovitev. 
 
Opomba:  
Na jesenovanju smo se med potjo pogovarjali, kaj bi lahko naredili za ustanovitev, da bi nam bilo v lep 
spomin. Prišli smo do ideje, da bi se lahko podali v zgradbarstvo in postavili nekaj lepih zgradb na prostoru, 
kjer bo ustanovitev. S tem se bomo še dodatno izurili v skavtskih veščinah. Odločili smo se torej, da to 
uresničimo in s februarjem smo s tem projektom začeli. Povprašal sem mojega strica, ki je kmet, če bi lahko 
na enem od njegovih travnikov imeli ustanovitev in je privolil. Ko sva se pogovarjala o tem, kje bi lahko dobili 
material za zgradbe, sva prišla do ideje, da bi posekali grmičevje ob travniku in s tem dobili material in hkrati 
preprečili zaraščanje travnika – dve muhi na en mah! 

 
7.2.2009 
 
Dobili smo se na travniku, kjer bo potekala ustanovitev in začeli razmišljati o tem, kakšne 
zgradbe bi vse lahko postavili. Ugotovili smo, da bomo verjetno potrebovali kar dosti lesa, 
vendar bi ga bilo potem škoda kar tako skuriti. Ko so ostali razmišljali o zgradbah, sem jaz 
prišel do super ideje glede lesa za zgradbe. Ker bo ustanovitev v sredini aprila, potem ne 
manjka več dosti do kresovanja, zato bi lahko popestrili vaški dogodek (kurjenje kresa) in 
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iz zgradb naredili lep visok kres v obliki piramide. To bi bila tudi odlična reklama za nas. To 
bo torej naš projekt po ustanovitvi. 
 
14.2.2009 
 
To srečanje nisem pripravljal jaz, ker se je ponudila Jelka, da pripravi nekaj o Sv. Valentinu. 
Preko vprašanj, skritih po travniku, smo spoznali življenje Sv. Valentina in odkrili geslo 
PRIZADEVAJTE SI, DA BOSTE IMELI LJUBEZEN!  
Na tem srečanju sem pripravil le nekaj o ognjih in proti koncu srečanja smo poskusili 
zakuriti ogenj brez papirja in vžiglic (z lokom), vendar ni uspelo, morali smo uporabiti 
vžigalice. 
S tem smo se naučili, da je potrebno za vžig z lokom veliko več truda, kot smo pričakovali. 
 
21.2.2009 
 
Ta dan sem bil zadržan, da nisem mogel priti na srečanje, zato sem pripravil nalogo, ki so 
jo morali izpolniti.  
Kot sem prej omenil, smo dobili skavtsko sobo. Na tem srečanju so naredili velik plakat z 
molitvijo PP in jo obesili v to sobo, tako da je v tej sobi vsaj nekaj skavtskega, dokler ne 
uspemo obnoviti ometa in jo narediti uporabno.  
Naslednja njihova naloga pa je bila napisati scenarij za reklamo z ustanovitev našega 
stega, ki jo bomo posneli in jo dali na Youtube, da jo bomo priložili vabilu na ustanovitev. 
 
28.2.2009 
 
Končno je bilo vreme res primerno, da ni bilo blata, da smo lahko šli na travnik, kjer bo 
ustanovitev in točno določili, kaj bomo postavili. 
V drugem delu srečanja pa smo že posneli 2 kadra reklame. 
Zopet sem pokazal, kako se zakuri ogenj brez papirja in od zdaj naprej bo vsak sam mogel 
na enem srečanju zakuriti ogenj, tako se bomo naučili še zadnje skavtske veščine, ki sem 
jo predvidel v koraku voditelja. 
 
PREVERBA JANUAR, FEBRUAR: 
 
V januarju srečanja sicer niso potekala tako, kot sem načrtoval, ker smo srečanje 3.1. 
izpustili ter se 11.1. šli drsat. Vendar smo barve rutke izbrali prej kot sem računal. Za to sem 
imel rezervirana 3 srečanja, vendar smo barve izbrali že na 2 srečanjih. Tudi srečanje 14.2, 
ki ga je pripravila Jelka, sem načrtoval v smislu Sv. Valentina, tako da tema ni bila 
spremenjena. Malo mi je zagodlo tudi vreme, ki nas ni pustilo na travnik, ker je bilo preveč 
blata. Imel sem plan B (da posnamemo reklamo za ustanovitev in urejanje skavtske sobe) 
in sem ga s pridom izkoristil. 
Kljub slabemu vremenu pa mi je uspelo, da smo pravočasno začeli z načrtovanjem in 
pripravo prostora, kjer bo ustanovitev. 
 
ZAKLJUČEK in UGOTOVITVE (PREVERBA) 
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Menim, da mi je kar uspelo uresničiti zastavljene cilje in namen, saj so skavti našega klana 
dosti bolj navdušeni za skavtstvo in naučili so se dosti skavtskih veščin.  
 
Kot sem že omenil, sem moral nekatera srečanja malo okrniti oz. prilagoditi dvema, ki sta 
na nižjem nivoju razmišljanja kot ostali. (To pomeni, da se težje učita vozle, skavtske 
zakone, orientacije... ) Mislim, da je to ostale skavte povezalo, ko smo jima pomagali pri 
napredku. Tako da je to ena dobra stran tega, da smo ta dva skavta sprejeli v klan. Vsi se 
zelo trudimo, da bi jima skavtstvo ostala vrednota in bosta rada hodila na srečanja in 
izhode. 
 
Tekom leta sem se tudi trudil, da bi skavti hodili redno na srečanja in točno ob uri, kar 
mislim, da mi je tudi uspelo glede na to, da je sedaj obisk srečanja dosti bolj točen kot je 
bil na začetku leta. 
 
Osebnega spremljanja sicer nimamo, vendar opažam napredke posameznikov od začetka 
leta do sedaj. Nekaterim so se vrednote zelo spremenile na bolje in radi hodijo na 
srečanja. Vidi se da so nekateri zreli in da želijo na TŠ pripravnik. Mateja in Rok, ki sta že 
bila na TŠ pripravnik, zavzeto sodelujeta v stegu Krško 1, Mateja ima sicer težave doma, 
vendar upam da se bodo kmalu uredile. 
 
Opazil sem tudi, da smo tisti, ki smo bili na jamboreeju zelo veliko odnesli od tam in te 
izkušnje z veseljem dajemo naprej. Jamboree nam je nekaterim dal zagona za celo leto. 
 
Vesel sem, da lahko rečem, da se naša skupina širi in napreduje in prepričan sem, da bodo 
nekateri od njih zelo dobri voditelji! 
 
Škoda je le, da naš DA nima toliko časa za nas in zato trenutno malo trpi naša duhovna 
plat, vendar pri stvari kaže na bolje, prosili smo Mateja Dečmana, župnika iz sosednje 
župnije, in upam da nam bo priskočil na pomoč. 
 
Moram pa še omeniti, da smo tekom leta ustvarili spletno skupino Brežice 1, kjer sproti 
objavljamo vse dogajanje, nastal je tudi spletni dnevnik http://skavtbreziski.blogspot.com, 
nekaj o nas piše tudi na www.alaluja.si, ter imamo stran z našimi fotografijami 
http://picasaweb.google.si/brezice1. 

http://skavtbreziski.blogspot.com/
http://www.alaluja.si/

