
Glej daleč, kot so ga videli 

udeleženci pred taborom. 
Pri nas se je vse skupaj začelo že lansko poletje, ko smo izvedeli za to 
navdušujočo novico in smo komaj čakali dan, ko smo dobili pošto za tabor. 
S pripravami smo začeli decembra, ko smo na SKVO sestanku izbrali ime 
korenine (ljudske igre). Sprva naj bi se tabora udeležili vsi, a prijavila smo 
se samo dekleta. Korenino smo oddali, čeprav je sprva izgledalo bolj slabo, 
imeli pa smo tudi probleme, ker nismo oddali popolne prijave. Pa se je vse 
lepo končalo . Prišel je dan, ko se je 13. potovalna skupnost zbrala na 
Bledu, nato pa smo uživali v dneh, ki so prehitro minili. 

IJ Katarina Černe, Železniki 1 IJ 

• • • 
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eč, J(ot so ga videli ... 
1 udeleženci med taborom. 

Pa smo prišli med množico ljudi, med prijatelje. Čez dan je vsak 
obiskoval svoje delavnice, vsak se je lahko pogovarjal s svojimi 
dobrimi prijatelji , ampak zvečer smo se vsi člani naše potovalne 
skupnosti (29) spravili v en jamboree in imeli preverbo tako kot 
vse dni do sedaj. Občutek je bil najboljši, ta povezanost, 
pripadnost ob pogovorih, ob petju s kitaro. ln resnično se mi zdi, 
kako se je tukaj videlo, da vsak pravzaprav doda en majhen 
delček in na koncu lahko vsi dobimo ogromno ... in blato in 
dežne kapljice v nočno uspavanko in v šotorke oblečeni hobiti 
... bilo je dobro. 

11 Tina Vozelj, Ljubljana 5 11 

udeleženci po taboru. 
Tabor Glej daleč je bil zame pomemben, ker smo se ga udeležili skoraj vsi voditelji našega stega. Tako 
smo se povezali med sabo, kar se močno opazi tudi v novem skavtskem letu. Tabor mi je omogočil tudi , da 
sem spoznala nove in srečala stare prijatelje, tako da smo lahko izmenjali svoje izkušnje in ideje. Zdi se 
mi , da bom skavtsko navdušenje lažje prenesla na svoje klanovce, saj je pomembno, da sedaj , ko smo 
skavtske korenine pobliže spoznali v teoriji , to prenesemo tudi v dejanja. 

IJ Jerneja Mihelčič, Logatec 1 Il 

a. 
"Dolgo obdobje je minilo ... " 

če bi zdajle vrednotila samo svoje skavtsko obdobje, 
bi bil prostor v tej reviji lahko zgolj izhod i šče vsega, 
kar se je že zgodilo. Bodisi kot skavti nja udeleženka 
bodisi kot skavtska voditeljica. Koliko knj ig spominov 
bi po vsem takem lahko zapisala cela skavtska 
druščina ZSKSS? Ja, dolgo obdobje je za nami ... 
Vsota vsega skupaj je pri skavtih navadno večja od 
seštevka seštevancev, ki jo sestavljajo. Primer tega 
je zame izkušnja tabora za voditelje. Kot neaktivna 
voditeljica v stegu sem se pridružila tropu lansko 
jesen, ko sva z Gregam prevzela vodenje in se je 
počasi začela nabirati tudi kasnejša ekipa. 

Cilji so bili že znani, naša naloga je bila realizirati in, s svojo inovativnostjo, zastavljeno čim kval itetneje 
pripeljati do izvedbe. Počasi so se nam v podtropih pridružili novi ljudje in projekt je postopama dobival 
kasnejšo podobo. Vzporedno z našim delom se je tudi v stegih začela prebujati misel na ta dogodek 
Koordinacija korenin , sprejemanje prijav, usklajevanje z odjavami in pojasnjevanje na številna porajajo~ 
vprašanja so nam bila hkrati izziv in vez s stegi, ki nam je tudi pokazala, v katero smer naj gremo. 

Mesečna srečanja tropa in podtropov, mnogo e-dogovorov, ogromno časa in tudi prenakateri zapleti 
(odpoved kuhanja) so se na koncu izkazali v obliki tega dogodka, pomembnega za vse skavte. Včasih 
časovno nismo zmogli odgovoriti na vsa vprašanja, saj smo bili vsi poleg tega tudi v službah in vključen i še v 
številne druge aktivnosti. Bolj se je bližal julij, bolj se je zadeva stopnjevala. Telefoni so brneli non-stop. 
pisarna je postala naš drugi dom in narejenih je bilo ogromno kilometrov za zadnjie finese, ki so bile ključnega 
pomena za tabor(obiski tabornega prostora, zadnja srečanja tropa ... ). 30. julija se je vse skupaj začelo . 



Glej daleč, kot so ga videli 
Odgovornost za izvedbo potoval nega dela je bila pre 
voditelje potovalnih skupnosti, ki jim je bilo v po 
izobraževalni dan o namenu tega dela. 13 potovalnih 
skavtov se je potepalo po Sloveniji in se počasi pri 
taborjenja. Po besedah tistih, ki so se ga udeležili, je ila to močna izkušnja 
povezovanja SKVO-jev med seboj in krepitve njih kot občestev. 

• • • 

Sam stacionarni tabor je izstopal s svojimi lastnostmi, pa vendar je bil hkrati v ••.-:'·:-o::c 
nekaterih stvareh tudi podoben potovalnemu delu. Dnevno nas je pričakalo 
nešteto dežnih kapljic, mnogo dogovarjanj za kvalitetno iz~ljavo dnevnega reda, 
usklajevanj z domačini in izvajalci programa, odpad š a turnirja ter otro 
navdušenje nad blatnimi dejavnostmi. S skupnimi m 
ovire in svoj pogled usmerili daleč naprej za 
za skupno prihodnost ZSKSS. 

Srečevanje z voditelji mi je vlivalo pogum, saj ni bilo človeka, ki bi na 
postopal naokoli ali tarnal nad vremenom, ampak so bili to ljudje, ki so 
začeli z aerobiko, si privoščili pravo skavtsko savno, !<ljub dežju igrl.fi 
suvereno izvedli delavnici o korenini in skavtski metodi, pokailli 
pripravljenosti pri pomoči postavljanja palet in kar dolgo časa čakali v vrsti za hran 
ter le-to zaužili v jedilnici, ki je občasno prijetno zamočila naše zadnjice in 
Noro. Hvala vsem, saj smo v tropu tudi zaradi te taborne energije hitreje in 
odreagirali na same potrebe udeležencev. Preverbe so potekale dolgo v 
včasih smo neprespani izvajali program, ampak med na ije bila tesna vez, ki seje 
pokazala v dopolnjevanju in medsebojnem zaupanju. je bil na taboru zame 
res opora, kjer sem dobila ogromno zase in se h 
Spoznala, kaj vse je potrebno pri velikih projektih uvrstiti 
lotiti dela s financami, pripraviti zabavne večer, o 
tehnično pripravo, kako lahko v delo vtkemo tudi osebne stike ... 
tesno povezani tudi PP na služenju, brez katerih bi bili večkrat » 
fantastično , da imamo med nami mlade, ki darujejo 14 dni sv<Jiih počitnic, da 
služijo za druge? 

Moje služenje v tem projektu še ni končano, še v no p a·o preverbe, 
kopičenje materiala za arhiv, ampak vem, da me je to delo lskfe. eselilo, 
obogatilo in dalo ponovno potrditev v tem, da prostovoljno služenje J~1Jsto',D'kartje 
enostavno del mojega življenja. Da bi le tako ostalo! 

Il Simona Mušedinovič Il 

1 po preverbi. 
Tabor je imel štiri glavne cilje: ozaveščanje korenin, razprava o skavtski metodi, krepitev SKVOjev in 
poglabljanje lika voditelja. Opažamo, da se je najbolj uresničeval cilj krepitve SKVOjev, med tem ko bo 
potrebno delo na ostalih treh ciljih še nadaljevati. 
Družabni večeri na taboru so si bili morda nekoliko preveč podobni, medtem ko so bile izobraževalne 
delavnice zelo raznolike in je vsak voditelj lahko našel nek~j zase. Športni turnirji so zaradi slabega 
vremena odpadli. Po zaslugi projekta Drzni.si, ki ga je steg Skofja loka 2 izvedel v letu 2005 na istem 
prostoru in ob pomoči nekaterih istih partnerjev (vojska, domačini ... ), velikih zapletov glede tehnike ni 
bilo. Edini večji zaplet je predstavljala odpoved kuhanja s strani vojske tri tedne pred taborom, kar je 
pomenilo tudi velik finančni udarec za projekt. Pod področje komunikacije je spadalo ogromno zelo 
različnih nalog, od tiskanja majic, našitkov, knjižice, do odnosa z mediji, vabljenja gostov, prilog v Skavtiču 
in komunikacije z voditelji. Delo bi bilo bolje razdeliti na dva podtropa. Pozitivno je bilo, da je duhovnost 
izhajala iz duhovnosti, ki smo jo imeli na Viharju upanja, ter da je pri pripravi le-te sodelovalo veliko 
duhovnih asistentov. Natančnejši arhiv preverbe je dostopen na Združenju. 



Korenine imamo kaj pa zdaj? 

daleč je vsak SKVO prejel 
m Zbornik Glej daleč 2006. Na 
ladkov v slikovni in zvočni obliki 

renin, 7 razmišljanj o skavtski 
nt o liku voditelja v ZSKSS. 

h, ki so takoj po vrnitvi domov sedli za 
liže ogledali vsebino zgoščenke. Tudi 

rugje, pri praznovanju doseženega, 
bnih čudežih, ki se takrat dogajajo. Gre 

motivacije«, ki te na takšnih 
drži največ pol leta in potem popusti. ln 

če bi organizatorji (izvršni odbor in organizacijski trop) od tabora voditeljev pričakovali le »tabletka 
motivacijo«, se ga ne bi splačalo pripravljati. Samo za to ne bi bilo vredno porabiti 5 milijonov SIT, 
kolikor je imel tabor proračuna. če na taboru prav zaradi prisotnosti večine voditeljev ne bi na novo 
odkrivali svoje poklicanosti in Gospodovega glasu, če ne bi skušali zaživeti kot občestvo, poenotiti 
svojih stališč in pogledov na skavtstvo in če ne bi odkrivali korenin, bi bilo gotovo bolje pripraviti več 
manjših in organizacijsko enostavnejših dogodkov. 

Zgoščenko s koreninami sem si pobliže ogledal šele pred kratkim. Bil sem navdušen. Koliko 
bogastva! Spoznal sem Piere Jacques Sevina, skavtskega svetnika in francoskega jezu ita (iz 
korenine Koroške 2). Dobil sem idejo za izvajanje slovenskih ljudskih iger (Železniki) na kakšnem 
dogodku, opazil dnevni red prvega tabora (Brezovica in Škofljica) in razmišljal, kako bi ponovitev 
prvega tabora izvedli v praksi, prebral duhovito pripombo Frana Milčinskega na skavtski kroj 
(Bovec), izvedel, da obstaja panonsko narečje (Breznica), bil presenečen nad množico idej za ~ 
aktivnosti v različnih slovenskih pokrajinah (Ajdovščina šturje) in še in še! 

Res bogato! ln kaj zdaj z vsem tem? Na poverjeništvu za program (POPR) smo se že pred 
začetkom obdobja namena odločili, da bo prvo leto vzgojnega namena posvečeno pre 
voditeljem (zato tudi tabor), naslednji dve leti (20062008) pa bomo skušali unl"'lc·ra,t-:.r 
tabora, ki pravi: »povej še mlajšim, ker zorijo; beseda tvoja naj v-nji 



or n"ne 1mamo, kaj p 
Vz o"ni namen ZSKSS • 
V ZSKSS bomo v letih od 2005 do 2008 z ozaveščanjem 
o skavtskih koreninah vzgajali v dejavne skavtinje in skavte. 

Kako torej širiti poslanstvo vzgojnega namena med mlade? V POPR-u želimo voditeljem in 
voditeljicam pri tem delu stati čim bolj ob strani, ne želimo pa pametovati, v negativnem smislu 
besede, in deliti nepotrebnih nasvetov. Radi bi, da bi vsi voditelji poti do uresničitve vzgojnega 
namena odkrivali skupaj. Kljub temu sledi nekaj misli o tem, kako zgodbo s koreninami nadaljevati. 

Oddaja popravljenih verzij korenin. 
Nekateri SKVOji ste na taboru 
spraševali, ali lahko svojo korenino 
dopolnite še kasneje. Drugi ste ob 
izvajanju delavnice morda odkrili kakšno 
napako. Tretji ste dobili še nekaj novih 
idej za uresničevanje vaše korenine v 
praksi. O možnosti za dopolnitev 
korenin boste SKVOji še dodatno 
naprošeni, že zdaj pa vas vabimo, da 
nam morebitne dopolnjene dokumente 
pošljete na popr@skavt. net. 

BP-jeve knjige. 

Priporočila in skupni dogodki posameznih vej. 
Uresničevanje vzgojnega namena bo gotovo od veje do 
veje nekoliko različno. Državna vodstva vej že razmišljajo, 
koliko in katere skupne dogodke pripraviti. Več informacij 
na državnih srečanjih voditeljev. 

Naj mladi korenino doživijo ali se o njej 
pogovarjajo? 
Gotovo ni dobro, če se o koreninah le 
pogovarjamo. Najbrž pa tudi ni dobro, da 
jih le doživljamo. Potrebna je kombinacija 
obojega. Le tako bomo lahko svoja 
skavtska doživetja prenašali tudi v 

Večina knjig našega ustanovitelja naj bi luč sveta ugledala že pred taborom. Zaradi težav različnih vrst 
(usklajevanje prevodov, pomanjkanje kadra, rebalans proračuna, čakanje na avtorske pravice) se to ni 
zgodilo. Na POPR-u se moramo vsekakor potruditi, da bodo knjige čim prej izšle! Knjige ne bodo 
namenjene le voditeljem in bodo zato izredno dober vzgojni pripomoček (pa ne le za tolčenje po glavi!) 

Kako s koreninami v stegu? 
Predlagamo, da vsak steg (lahko skupaj, lahko pa vsaka veja 
posebej) izbere eno ali več korenin, za katere čutijo, da so v 
njihovem stegu najmanj prisotne, in jih poskuša udejanjiti. V 
nekaterih koreninah je veliko nasvetov za konkretne 
dejavnosti, o drugih bo potrebno še malo razmišljati. 

Ne pozabimo, da želimo vzgajati aktivne skavtinje in skavte! 
Ena od temeljnih korenin skavtstva je prenos odgovornosti z voditeljev 
na mlade. Skavtstvo, kot ga poznamo iz naših korenin, daje ini·llii lilliill'-!11• 
mladim, ne voditeljem! če mladim vse pripravimo in prinesemo na 
pladnju, smo se od korenin oddaljili. S tem pa tudi od uresničevanja 
vzgojnega namena! 

V nasprotju z večino ostalih zgoščenk , je pri 
zgoščenki s skavtskimi koreninami zaželeno, 
da jo kopirate čim več voditeljem! še enkrat 
pa vas prosimo, da razmislite, ali bi svojo 
korenino še v čem dopolnili ter na 
popr@skavt.net pošljete dopolnjene 
dokumente. Več novosti pa kmalu na 
http://korenine.skavt.net! 

JI Matej Cepin JI 



Kdo sem skavtski voditelj -
lik ska skega voditelja 

Ta članek bi lahko začel takole: ... z izvedbo sklopa Lik 
voditelja na taboru voditeljev Glej daleč smo želeli 
uresničevati cilj ... A mislim, da je dialoški pristop do vas, ki 
prebirate te strani, mnogo bolj primeren način odkrivanja 
pomena tega področja kot podajanje suhoparne analize 
izsledkov dveurne petkove delavnice. Čeprav morda na 
prvi pogled ne izgleda tako, je tema Lik skavtskega 
voditelja osrednja točka, ko govorimo o zagotavljanju 
kvalitete izvajanja poslanstva ZSKSS. Program, struktura, 
finance, mednarodna dejavnost ipd. so področja, ki lahko 
ustvarijo še tako briljantne pogoje za delo voditeljev, a 
brez odločenih voditeljev se vse skupaj hitro zavrti v 
začaran krog, kjer ni dovolj voditeljev, ki bi te pogoje 
ustvarjali. Pustimo sedaj ob strani profesionalizacijo, ki 
lahko v pretiranem posegu ustvarja ravno obratne učinke 
od želenih pogoje kjer voditelj postane le izvajalec in ne 
ustvarjalec. 

Kaj je tisto, kar nas voditelje in voditeljice prepričuje, motivira in vodi, da 
počnemo to, kar počnemo? Motivov je nedvomno veliko in so različni. Morda je 
bolje postaviti vprašanje: kaj pomeni BITI skavtski voditelj. Kakšno držo moram 
zavzeti, da lahko iskreno priznam, da sem se odločil ali odločila za služenje. 
Zadnje čase lahko opazimo, da se ta plemenita beseda vse bolj oddaljuje od 
našega skavtskega besedišča. Sedaj je tudi zaradi aktivnosti in razvoja civilne 
družbe, v katero se aktivno vključuje naša organizacija, bolj moderno govoriti o 
prostovoljstvu kot pa o služenju. Morda bi si morali bolj prizadevati za to, da bi 
ta izraz služenja »izvažali«, ne pa se mu odpovedovali. Pomeni ta odnos do 
besede tudi dejanski odnos do vloge voditelja v ZSKSS? Vsekakor ni smiselno 
dramatizirati trenutne situacije, a dejstvo je, da bi voditeljice in voditelji v ZSKSS 
morali prepoznavati situacije in čas, v katerem živimo. Da bi ugotovili, kaj 
pomeni lik voditelja, je potrebno odgovoriti na dve temeljni vprašanji: Ali je 
potrebno skavtstvo prilagajati zahtevam časa ali pa je potrebno s skavtstvom 
odgovarjati na zahteve časa? 

že samo ukvarjanje s prvim vprašanjem nas bo hitro odpeljalo s prave poti in 
odgovore bomo začeli reševati s pravili, ki jih sodobni čas določa. To pa pomeni 
razčiščevanje, kaj se mi splača, kje bom več zaslužil, kako si bom pridobil 
pomembnejši status, katera izvenštudijska dejavnost mi bo prinesla več koristi itd. 
Skratka, hitro nasedemo na sodobno potrošniško logiko, kjer skavtski voditelj v 
vsakdanjiku svoj položaj meri z merili užitka in egoističnega dobička. Na drugi 
strani pa je ukvarjanje z drugim vprašanjem samo po sebi užitek in neegoistični 
dobiček, ker pomeni, da se kot voditelj odločim za skavtstvo in ne za potrošništvo. 
Tako nam ostaja samo še vprašanje: kako naj kar najbolje služim drugemu, kako 
naj izvršujem svoje poslanstvo in poslanstvo organizacije. 

To je prava svoboda, kjer je status nepomemben, kjer se kot voditelji vsi trudimo za to, da svojo vlogo 
kar najbolje opravimo in pri tem uživamo, kjer se korist meri v izrazu sreče drugega, kjer je dobiček 
veselje in sreča skupnosti voditeljev ter ostalih članov in njihovih staršev. Seveda se nam takoj postavi 
dvom v tako romantično poeti ko lika skavtskega voditelja. Sodobni čas od nas zahteva izobraževanje, 
zabavo, telekomunikacije, »mama« Evropa zahteva participacijo in mobilnost. Vse to in še več so 
dejanski izzivi za vsakega izmed nas. Zato je danes umetnost pravilno izbirati in pravilno izbrati. 
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ik s 

em sk vtski 
av ske 

Ta razdvojenost med prilagajanjem in odgovarjanjem ali, ..........-
če rečemo drugače, izbiranje se kaže tudi iz zapiskov, ki so 
jih ustvarili člani skupin v razpravah pri delavnici Lik 
voditelja. Povzetki so polni nasprotji. Hrepenenja na eni 
strani in nemoči na drugi, zavedanja odgovornosti in 
iskanja bližnjic, poudarjanja pomena dela na sebi in 
pomanjkanja časa zase, zavedanja pomembnosti 
skupnosti voditeljev in različnosti, ki včasih razdira ... Kar 
se jasno kaže, je tudi to, da se voditelji zavedamo ideala, ki 
naj bi ga lik voditelja postavljal. Iz zapiskov veje optimizem, 
veselje in odločenost, a na drugi strani tudi strah, 
nesigurnost in relativiziranje. Jasno je, da skavti ne 
moremo ostati zaprti sami vase, biti izolirani. Vsakdanje 
obveznosti in naloge, ki jih mora vsak izmed nas 
uresničevati za to, da se sanje prihodnosti lahko 
uresničujejo, predstavljajo neizogibno realnost. Ta 
navidezno nudi ugodje in mnoštvo izbir, a razlikovanje in 
odločitve so nujne. Kakšne so te odločitve in predvsem na 
čem temeljijo, je bistvo zorenja skavtskega voditelja. že 
sama odločitev BITI skavtski voditelj naj bi temeljila na 
»Fantu in dekletu odhoda FIDO«. Tudi to je lik, ki mu 
sledijo popotniki in popotnice vse do točke ceremonija 
odhoda. Ta je obvezen, a smiselen le, če predstavlja 
posamezniku globlje odločitve, če nudi posamezniku 
doživljanje globine skavtstva, ki ga je do sedaj živel, in 
možnost razločevanja različnih zunanjih inpulzov, ter nudi 
čas izbiranja nadaljne življenske poti. če je odhod zgolj 
dogodek veselja, je to lepo in pomembno, a ni dovolj. Iz 
zapiskov delavnice se jasno kaže zamik odločanja v čas 
voditeljstva. Seveda je potrebno vsakokratno 
izpraševanje, kaj mi pomeni voditeljstvo in kakšen voditelj 
sem. 

A najpomembnejše je odkriti: Kako lahko jaz kot skavtski voditelj 
kljub vsem mojim napakam in slabostim odkrivam vse dobro v 
meni, vse skrite talente in gledam daleč preko mojih slabosti v 
smer sveti/nika, ki je vstali Krisus, ki me odrešuje in kaže pravo pot, 
ter s tem prispevam k uresničevanju pastoralnega poslanstva 
Cerkve, kijo sestavljam v Kristusu. Ob tem iskrenem, plemenitem 
spoznanju in delovanju skavtstvo ne more ugasniti. Ravno 
obratno. Skavtski voditelj tako lahko odgovarjam na zahteve časa 
in ga oblikujem, medtem ko svet okoli mene kriči in se zahtevam 
časa le brezglavo prilagaja. 

Il Primož Ferjančič Il 
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