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V trenutkih preizkušnje smo odprti 
za pomembna življenjska vprašanja. 
Takrat najbolj čutimo, kako drug 
drugega potrebujemo, kako 
pomembna je medsebojna pomoč in 
kako dobro je, če so naši medsebojni 
odnosi pristni, iskreni in urejeni.  
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1 Veselje brez trplenja, Stegovo sankanje, Grajs-
ka vas, Koroška 1, foto: Jerneja Golob
2 Tudi DA je rekel ja in se spustil, SKVO duhovna 
obnova, Ljubelj, Komenda 1, 
foto: Jakob Stele
3 Je dobr cejgu!, srečanje IV, Šranga, Loška doli-
na 1, foto: Ema Avsec
4 Blišč, glamur, eleganca, Rafažur, Selca, Železniki 
1, foto: Nika Tolar
5 Kdo je lačenn, zimovanje IV, Cajnarje, Loška 
dolina 1, foto: Ema Avsec 
6 Letemo drvemo, SKVO duhovna obnova, 
Ljubelj, Komenda 1, foto: Jakob Stele
7 Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca, 
stegov sprejem LMB, Idrija, Idrija 1, 
foto: Mariana Medic

8 Četica, zimovanje PP, Veliki vrh, Brezovica 1,
foto: Marko Rus
9 Vse je lažje z dobrim razgledom, Srečanje PP, Križki grad, 
Komenda 1, foto: Jakob Stele

Fotografije vaših skavtskih dogodkov nam lahko pošljete na zala.dimc@skavti.si. 
Navodila za oddajo voditelji najdete na Skavtskem portalu.
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Uvodnik

Dragi bralec!

V marčevski številki ti želimo približati 
Roberta Badna-Powella – ustanovitelja 
svetovnega skavtskega gibanja, izjemnega 
človeka, po zaslugah katerega je nastalo 
tudi naše Združenje. Si lahko zamisliš, da 
je imel pred malo več kot 100 leti nekdo 
idejo, ki se je uresničila v tako velikanskih 
razsežnostih? Neverjetno, kako se je po-
buda enega človeka razširila tako široko, 
da lahko skavtsko gibanje najdemo prak-
tično povsod po svetu. Priznam, meni se 
vse skupaj zdi nepredstavljivo in seveda 
občudovanja vredno. 
Piše: Urša Šega, Ready-steady puma 
Fotografira: Boštjan Podlogar

Od nekdaj občudujem ljudi, pri katerih lahko 
vidim, da v svoji okolici povzročajo spremem-
be. Seveda prevečkrat opazim samo tiste, ki 
s svojimi idejami in dejanji povzročajo kaj res 
velikega. Kot Bi-Pi.

Všeč mi je Baden-Powellova ideja o tem, da je 
za povzročanje sprememb primeren  prav vsak. 
Vsak ima priložnost, da v svoji okolici pušča 
sledove, pa naj bodo gromozanski kot njegovi 
ali nekoliko manjši. Bi-Pi-jev poziv k temu, da 
naj mladi postanemo aktivni sooblikovalci 
družbe in to ostanemo skozi celotno življenje, 
mi je blizu, ker od posameznika ne zahteva, 
da postane narodni heroj, ki je neprekosljiv na 
vseh področjih. Zahteva (samo) aktivno držo in 
samoiniciativnost ter dopušča, da svet spremi-
njamo v svoji čudoviti povprečnosti. 

V tokratni številki vas čaka veliko vsebin, ki so 
povezane z Bi-Pi-jem. Najdete lahko katehezo, 

ki jo je pripravil Matej Gnidovec, čaka vas opis 
letošnje akcije ob Dnevu spomina, pa razmi-
šljanje ob vstopu v postni čas. V tokratni šte-
vilki se nam je pridružilo kar nekaj novih piscev, 
imamo pa tudi novega urednika fotografije, 
kot vedno pa se najde prostor tudi za nove 
sodelavce. Vsekakor je na naslednjih straneh 
ogromno zanimivosti, ki bodo znale pritegniti 
vsakega izmed vas.

Preden se poslovim, pa v imenu uredništva 
izrekam še opravičilo. V prejšnji številki smo 
pri članku Skavti vzgajamo vodje navedli 
napačnega avtorja. Odličen članek je napisal 
Domen Turk iz Postojne 1. Domen, hvala ti za 
prispevek.

Sedaj pa, dragi skavt, skavtski starš, skavt po 
duši. Vesela sem, da ti je Skavtič prišel pod 
roke. Želim ti veliko veselja ob listanju tokratne 
številke. Imej prekrasno pomlad in se slišimo 
kmalu.

Bodi pripravljen!

SKLEP AKCIJE LUČ MIRU IZ 
BETLEHEMA 2021

22. februar je bil zares dober dan! Ne samo, 
da smo skavti po vsem svetu praznovali Dan 
spomina, slovenski skavti smo na ta dan 
naredili še, sedaj že tradicionalno, dobro 
delo.

Na sedežu ZSKSS smo LOGOUTU - centru 
pomoči pri prekomerni rabi interneta - 
podarili del zbranih sredstev dobrodelne 
akcije Luč miru iz Betlehema 2021, v 
vrednosti 2.200 evrov. 

Znesek vseh zbranih sredstev akcije LMB 
2021 je tokrat dosegel 14.800 €.

Hvala vsem skavtom, ki ste pomagali širiti 
plamen in njegovo poslanico. Hvala staršem, 
babicam in dedkom ter vsem, ki ste Luč miru 
sprejeli in jo ponesli na svoje domove. Hvala 
vsem, ki ste darovali kakšen novčič ali dva in 
nam pomagali, da smo lahko tudi akcijo LMB 
2021 zaključili s ponosom in hvaležnostjo v 
srcu.

Komu ste namenili svoj dar?
Z darovanimi sredstvi akcije Luč miru iz Betlehema 2021 ste podprli dva projekta na ravni 
(skavtskega) delovanja v Sloveniji:

V letu 2020 smo ustanovili dobrodelni sklad sv. Lucije, ki je v osnovi namenjen pomoči ob 
zdravstvenih težavah in stiskah naših članov. Ker se nam zdi, da se v teh časih med otroci in 
mladimi v Sloveniji nasploh kaže še toliko večja potreba po pomoči na področju duševnega 
zdravja, smo sklenili, da sredstva, namenjena skladu sv. Lucije, letos namenimo pomoči in 
zdravljenju otrok (nečlanov), ki se bojujejo z zasvojenostjo s tehnologijo. Del zbranih sredstev 
(15 odstotkov) smo zato podelili Centru za pomoč pri prekomerni rabi interneta – LOGOUT  
(www.logout.org).

Odločili smo se, da letos del (85 odstotkov) dobrodelnega namena akcije Luč miru iz Betlehema 
namenimo otrokom in mladim prihodnjih generacij v Sloveniji, ki nujno potrebujejo prostor, kjer 
se bo zanje načrtovala vzgoja in skavtske aktivnosti. Luč miru iz Betlehema je tako priložnost, 
da izrečemo prošnjo za majhen prispevek. Več o skavtski hiši: www.hisa.skavt.net.
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Kot skavti smo vpeti v župnijsko življenje 
prek sodelovanja pri skavtskih mašah, molit-
venih urah, procesijah, straži Božjega groba, 
organizaciji koledovanja ipd. V našem mestu 
delujemo kot člani civilne zaščite, ob prosla-
vah prinesemo prapor, predstavljamo se na 
prireditvah in dejavnostih na Vrhniki. Poma-
gamo tudi ostarelim iz doma upokojencev. 
Predvsem pa izvajamo skavtsko vzgojo za 
naše skavte - zato je iz našega stega izšlo že 
več uspešnih skavtinj in skavtov, ki so s svo-
jimi talenti in znanjem, ki so ga pridobili pri 
skavtih, velik doprinost naši družbi in Cerkvi.

se predstavi
Vrhinika 1

Iz opisa habitata se lahko preseli-
mo k naši prehojeni poti. Steg je 
bil ustanovljen leta 1998, ko so tisti 
Vrhničani, ki so bili člani stega Bre-
zovica 1, ustanovili naš steg. 
Najprej smo imeli le volčiče in 
klan, leta 2000 pa je svoj prvi 
tabor imela četa. V začetku 
smo imeli probleme predvsem z 
opremo, a nam je dosti pomagala 
vojska in steg Brezovica 1. Leta 
2006 smo dobili in blagoslovili 
tudi našo skavtsko 
sobo. Imeli smo 
tudi interno gla-
silo Mavrični izvir. 
P o ž r t v o v a l n o s t 
bivših voditeljev in 
članov se je obre-
stovala in steg je 
hitro rastel. 

Steg danes sestavlja 122 čla-
nov, razporejenih v štiri veje: 

VV, IV, 2x PP in SKVO. Člani prihajajo 
po večini iz vrhniške, pa tudi iz hor-
julske in borovniške občine.  

Naša rutka je sestavljena iz rjave 
podlage, na kateri se prepletata moder 

in rumen trak. Rjava predstavlja usnje, saj 
je Vrhnika bila usnjarsko mesto, modra 
pa predstavlja vodo – reko Ljubljanico z 

dvema izviroma, rumena pa predstavlja 
sonce, ki obseva 
stvarstvo. Druge, 
bolj nestvarne 
pomene barv, pa 
vam bo že razložil 
kakšen vrhniški 
skavt.

Samo enkrat se mi je zgodilo, da nekdo ni ve-
del, kje je Vrhnika. Vsak lahko ob svoji poti 
opazi to notranjsko mesto, ki je prvo večje, 
če se pelješ iz Ljubljane proti morju. Tu se 
združijo barjanska ravnica, predalpska hri-
bovja in kraški svet. Značilno veduto obliku-
jejo cerkev sv. Trojice s Cankrajevim klancem 

siromakov, reka sedmerih imen, Ljubljanica, 
in stolp na Planini. Tu so skalo zadeli grški 
mitološki junaki argonavti z Jazonom na čelu, 
a ti časi so že zdavnaj minili, ime pa še vedno 
ohranjamo najboljši skavti – mi, argonavti.

Piše: Jošt Cankar, Komentatorski Netopir

 Znani smo po:

• neokrnjenemu skavtizmu

• svojih internih forah in 

»outsiderstvu«

• organizaciji Jazonovega 

nogometnega turnirja – letos si 

zanj rezerviraj 21. maj!

• osvojenih lovorikah na skavtskih 

športnih tekmovanjih

• zahtevnih, a svetovnih taborih

• vojaških sklecah

• obljubah na taboru
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 V prihodnje zaenkrat ne kaže, da bi se naše število manjšalo. Da bi čim več otrok lahko pre-
hodilo svojo skavtsko pot, razmišljamo o odprtju veje bobrov, širitvi stega in o tem, ali smo že 
dovolj zreli za nov steg. Vsekakor bo to pokazal čas. Zaenkrat ostajamo zvesti svojemu delu 
in naši povezanosti.

S skavtskim pozdravom, 

BODITE PRIPRAVLJENI!

Čudne in manj čudne zanimivosti:• Na tabor voditeljev smo se pripeljali s kanuji – no, vsaj do kjer je šlo.
• Nekoč smo skoraj sprožili mednarodni incident, ker smo posekali 

jambor na hrvaški strani reke Kolpe.• Na tabor čete smo pripeljali zvon.• Znan Jelenov kruh izhaja z Vrhnike.• Vsako leto ugibamo, ali bo tema tabora »televizorji« – since 2012.
• Pri nas si lahko sposodite kanuje za veslanje po Ljubljanici.

Ognjišče

Divjega zahoda

Čisto na zahodu naše lepe Slovenije se nahaja 
prekrasna Primorska, ki je domovanje Ognjišča 
Divjega zahoda. Čeprav prihajamo stegi iz še 
tako različnih koncev in krajev, sestavljamo 
pisano in zabavno skavtsko druščino. V naši 
družbi vam zagotovo nikoli ne bo dolgčas, 
lahko se boste načudili, kako se toliko različ-
nih naglasov uspe sporazumeti med seboj, se 
spraševali, kako se skuha kafe v kafetieri, ali pa 
opazovali našo zmedenost, ko nam kdo reče, 
da se dobimo ob pol dveh.
Piše: Domen Turk, Postojna 1  
Fotografirajo: Tilen Miklavčič, Matic Slemič, 
Rok Rakun, Jana Turel

Naše ognjišče je tudi geografsko precej pe-
stro. Naše stege lahko najdete tako na bre-
govih Soče kot ob morski obali, med sončnimi 
vinogradi, na varnem ujete med hribi ali med 
številnimi kraškimi jamami. Ravno takšna po-
krajinska različnost nas ob zabavnih večerih 
ob tabornem ognju še bolj poveže, saj nam 
zagotovo ne zmanjka zabavnih zgodb.

Ime našega ognjišča smo izbirali kar dolgo. 
Želeli smo si, da bi ime čim boljše opisalo 
značilnosti, ki jih prinaša vsak steg k našemu 
ognjišču, zato je bilo usklajevanje dolgotrajen 

proces. Divji zahod smo izbrali, ker opisuje 
našo geografsko lego, pa tudi vse, kar se je na 
našem območju dogajalo v preteklosti in se 
še dogaja, ter nas je izoblikovalo v takšne, kot 
smo. Divje tako lahko pomeni divje vihranje 
burje, divje razburkane valove, divjo neokrnje-
no naravo, pa tudi našega divjega primorske-
ga duha. Ko se ta pomeša s skavtskim duhom, 
je to dobitna kombinacija za zelo srčne, trdne 
in vesele skavte.

Ognjišče divjega zahoda sestavljamo:

• Ajdovščina–Šturje 1 

steg Razmršenih krošenj

• Ankaran 1 – steg Razburkanih valov

• Bovec 1 – Svizci

• Cerkno 1 – Mavrični hudourniki

• Dornberk 1 – steg Modrih levov

• Idrija 1 – steg Sončnih rudnikov

• Nova Gorica 1 – Skalne vrtnice

• Postojna 1 – Skavtaktiti

• Sežana 1 – Srečkov steg

• Škofije 1 – Z vetrom v jadrih

• Tolmin 1 – T'minski gamsi
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Kaj je najbolj značilno za skavte ognjišča Div-
jega zahoda? Verjetno je najbolj očitno to, 
da radi jemo dobro hrano. Verjetno ste že 
srečali primorskega skavta, ki vas je podučil, 
da se ne reče makaroni, ampak pašta, in kako 
se jo pravilno skuha, da je al dente. Novogo-
riški skavti so pašti celo napisali himno - kar 
pocukajte jih za rokav, da vas jo naučijo! Tudi 
zato naša srečanja najraje poimenujemo kar 
po hrani. Tako srečanju vseh voditeljic in vodi-
teljev našega ognjišča rečemo Mineštra. Zakaj 
ravno mineštra? Tako kot se v loncu zmešajo 
najrazličnejše sestavine z nekaj začimbami, da 
dobimo okusno mineštro, tako tudi voditelji 
iz našega ognjišča staknemo glave na kup in 
skuhamo načrte za aktivnosti čez leto. 

Ni pa mineštra edina jed, ki jo imamo zelo radi. 
Najraje imamo, ko se skupaj na nekajdnevnem 
taboru zberemo prav vsi skavti iz ognjišča Div-
jega zahoda. Marmeljada je tabor, ki se zgodi 
vsakih nekaj let, primorski skavti pa tam spoz-
namo kraje našega ognjišča in tkemo nove 
prijateljske vezi med nami. Brez skrbi, takrat 
ne jemo samo marmelade. Vsi primorski 
skavti že nestrpno pričakujemo naslednjo, do 
takrat pa si lahko nekaj utrinkov iz zadnje Mar-
meljade, ki je potekala poleti 2014 v Dolenjah 
pri Ajdovščini, lahko ogledate v videu.

Voditelji iz ognjišča Divjega zahoda ne spimo, 
temveč že kujemo plane za prihodnost. V 
naslednjem letu ali dveh nas čaka kar nekaj 
skupnih dogodkov. Prve med njimi bodo du-
hovne vaje za voditelje v začetku aprila, nato 
spomladanska Mineštra, kmalu zatem pa še 
srečanje za vse popotnike in popotnice iz og-
njišča. Upamo, da se letos decembra končno 
spet v večjem številu zberemo na ognjiščnem 
sprejemu Luči miru iz Betlehema pri enem od 
stegov doma. Potem pa bo kmalu že čas za 
novo Marmeljado, pustimo se presenetiti.

Zdej, ku nas malu buljše poznaste, bomo zelu 
kontenti, č' se ustavste kdaj na kšno šalco 
kafeta, da skjp kej počekulamo!

Ne bom polemiziral o tem, ali se Primorska konča pri Črnem Kalu ali 

Hublju. Ali vključuje nekaj obalnih mest in istrskih vasi ali sega do obron-

kov visokega Krasa in se nadaljuje po stari italijanski meji. 

Primorska ni zemljepisni pojem, Primorska je stanje duha. Je življenje ob meji. 

Življenje na robu. Je boj za slovenstvo v krempljih italijanskega fašizma, je boj 

Čedrmacov in Gregorčičev. Je pa tudi pogum pogledati čez rob, porušiti take 

in drugačne meje, iskati nove poti, odpirati nova obzorja. Je kljubovanje burji 

in srečevanje s skrivnostjo podzemlja. Je skrivnostna otožnost Istre in tršatost 

Krasa. Je iznajdljivost ljudi ob jamborni cesti in je vesela pesem mlinov 

in žag ob Veliki vodi. Je žlahtnost živega srebra in je žlahtnost vrtnice. 

Je klokotanje brhke hčere planin.
- Bogdan - Brihtni lubadar, Marmeljada 2000

Po vrsti poveži številke in ugotovil boš, kaj 
ne sme manjkati na primorskem taboru.
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Od: Robert Baden-Powell

Drage skavtinje, dragi skavti!Zadeva:

Za:

Novo sporočilo

bralci.skavtica@skavti.si

Od: Robert Baden-Powell

Drage skavtinje, dragi skavti!Zadeva:

Za:

Novo sporočilo

bralci.skavtica@skavti.si

Skavt si šteje v čast,
da si pridobi zaupanje

Kaj porečeš, če ti povem, da je skavtsko gibanje nastalo ravno zaradi zaupanja oziroma 
natančneje nezaupanja v dečke na prehodu iz 19. v 20. stoletje? Kar pogumna trditev, 
mar ne? Ampak po mojem mnenju ne nujno napačna. Predlagam, da si prebereš spodnje 
sporočilo, v katerem nam namišljeni Bi-Pi 21. stoletja na podlagi svoje zgodbe razloži 
povode za ustanovitev skavtstva.

Piše: Monika Golja, Breznica 1

Ja, kljub temu da skavtinje obstajate krajši čas kot skavti, vas danes naslavljam prve. Mor-
da ravno zato, ker se mi zdi, da sem vam v preteklosti storil manjšo krivico in si skavtstvo 
zamislil le za dečke. Pa saj mi ne morete zameriti, da sem pač živel v takšnih časih. 

Ideja o skavtstvu se je vendarle rodila ravno zaradi dečkov. Izjemno sposobnih, podcenje-
nih, a vseeno vrednih veliko več zaupanja, kot so ga bili deležni. Saj vsi poznate zgodbo 
o Mafekingu? Da ne? V tem primeru hitro preberite zgodbo mojega življenja, ki jo E. E. 
Reynolds tako natančno opisuje. 

Vrnimo se v čas druge burske vojne, ko sem služil v Južni Afriki. Katastrofalni prvi meseci 
za nas Angleže. Povsod je šlo vse narobe, razen ene svetle izjeme – obleganje mesta 
Mafeking. Si predstavljate 9000 Burov, ki so v le nekaj dneh obkolili celotno mesto, v 
katerem sem bil nastanjen s svojimi možmi. Govorim o letu 1899. Buri so nas želeli bom-
bardirati in počakati, da se vdamo. Si lahko predstavljate, kakšna bitka vzdržljivosti je to 
bila? Seveda ne bi bil jaz jaz, če si ne bi v težavah zažvižgal in zapel. Bitko vzdržljivosti sem 
tako spremenil v igro prevar in zvijač. Če poznate mojo zgodbo, se boste zdaj brez dvoma 
spomnil kakšne od njih. Moji vojaki so bili zelo obremenjeni, zato sem ustanovil skupino 
kadetov – dečkov, ki so raznašali sporočila in opravljali razna druga opravila. Dečki so 
dokazali, da znajo biti kdaj še bolj sposobni kot marsikdo od starejših. Premalo zaupanja 
smo polagali vanje. Nihče (no, razen mene) niti pomislil ni, da so dečki pripravljeni spre-
jemati odgovornost, z malenkost usmeritve.

Ideja o urjenju dečkov mi ni in ni dala miru. Še ko sem se leta 1903 vrnil nazaj v Anglijo, 
sem veliko razmišljal o tem in kmalu se je izkazalo, da nisem bil edini. Na domačih tleh 
so se začele ustanavljati fantovske brigade z namenom, da bi dečkom vcepili disciplino 
in pravo krščansko moškost za vojaško urjenje. Ne razumite me narobe, seveda sem bil 
navdušen nad tem, da so se sploh začeli ukvarjati z urjenjem dečkov in mladih fantov, a 
so me njihove stroge metode odvračale. Vedel sem, da bi bolj domiseln program privabil 
več dečkov in jih na področju osebne rasti pripeljal dlje. Pa sem leta 1907 organiziral 
tabor za dečke na otoku Brownsea. No, za ta otok ste pa menda že slišali, drugače recite 
svojim voditeljem, naj kar malo bolj naštudirajo mojo zgodbo. 

Na otoku Brownsea sem dečke uril v ogledništvu in tam dobil še stotero idej. Začel sem 
predavati o skavtstvu po vsej deželi, spodbudil sem izdajanje časopisa Skavt in ga polnil 
s svojimi članki. Ta časopis se je kmalu razširil tudi v druge države, in še preden sem sam 
vedel za to, naj bi se ravno na podlagi tega časopisa marsikje samoorganizirali skavti. 
Napisal sem tudi knjigo Skavtstvo za fante, in ko so ostali narodi vso to literaturo prejeli 
v roke, se je skavtstvo začelo širiti po celotni Evropi in širše.

Nisem si predstavljal da bo Skavtstvo za fante ena izmed najbolj priljubljenih knjig med 
dečki 20. stoletja. Skavtstvo sem si zamislil kot dodatno dejavnost, ki bi jo lahko izvajala 
že obstoječa društva, a me je presenetilo, da so dečki vzeli stvari kar sami v svoje roke. 
Očitno jim je bilo dovolj zgolj branja o skavtstvu, pa so šli v akcijo. Začeli so se zbirati v 
manjše skupine, naredili vode, kot sem zapisal v knjigi, in začeli z izvajanjem skavtstva v 
naravi. Občudovanja vredno, če vprašaš mene. Seveda so si ti dečki želeli vodenja, zato 
so sami začeli prepričevati starejše, da bi postali njihovi voditelji. 

Kaj pa dekleta? Ja, res sem vam storil krivico, da nisem tudi sam pomislil na vas. Ne boste 
verjeli, kaj se je zgodilo. 4. septembra 1909 sem v londonski Kristalni palači gostil shod 
enajst tisočih skavtov. Kar naenkrat na ta shod vkorakajo dekleta in zahtevajo skavtstvo 
tudi zase. Seveda sem bil šokiran in ideja mi sprva ni bila všeč. Saj veste, dekleta so v 
mojih časih učili drugačnih navad kot dečke. Pa sem se vseeno naslednje leto odločil, da 
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Od: Robert Baden-Powell

Drage skavtinje, dragi skavti!Zadeva:

Za:

Novo sporočilo

bralci.skavtica@skavti.si

omogočim skavtstvo tudi njim, vendar se mi je zdelo pomembno, da gibanji ostaneta 
ločeni, zato sem vodstvo dekliške organizacije prepustil kar svoji sestri Agnes. 

Zares vesel sem, da so ljudje sprejeli skavtstvo tako, kot so ga, in da so se skavtske skupi-
ne zgolj na podlagi knjige in časopisa samoorganizirale po vsej državi in širše. Res je, da 
sem si skavtstvo zamislil zgolj za dečke od 11. leta naprej, a sem še toliko bolj vesel, da je 
vase potegnilo tudi vse ostale. Za začetek dekleta, kasneje pa celo volčiče in popotnike, 
kot jim rečete pri vas.

V bistvu sem bil skoraj prisiljen zagotoviti skavtstvo tudi dečkom od 7. do 11. leta in tako 
so leta 1916 nastali volčiči. A za njih je bil potreben drugačen program. »To so dečki polni 
domišljije«, sem razmišljal, »njim bodo sigurno najbližje zgodbe«. Izposodil sem si Knjigo 
o džungli od svojega sodobnika Rudyarda Kiplinga, dečke poimenoval volčiči (Wolf cubs), 
vodenje pa prepustil svoji dragi ženi Olave. No, vidite, kako lepo družinsko smo si vse 
razdelili. 

Ko se je bližal konec prve svetovne vojne, se je izkazalo, da v skavtskih vrstah primanjkuje 
odraslih moških voditeljev, zato je bil potreben program, ki bi omogočil mladim odraslim, 
da se izučijo za življenje in voditeljstvo. Poleg tega pa sem želel tistim, ki so že prerasli 
volčiče in izvidnike, ponuditi nadaljevanje vzgoje za odgovorno državljanstvo. Zato so se 
začele ustanavljati različne oblike organizacij mladih, starejših od 18 let. Odločil sem se, 
da jih poimenujem popotniki (Rover Scouts), in zanje napisal knjigo Popotovanje k sreči. 

Danes slišim, da imate celo še mlajšo vejo od volčičev. Bobri in bobrovke jim rečete, 
mar ne? Ja, še bolj domiselni znate biti od mene. Slišal sem, da začetki segajo v 60. leta 
prejšnjega stoletja. Spet naj bi ideja prišla ravno od otrok, ki še niso bili dovolj stari za 
v krdelo. Res neverjetno, kako je moja presoja o zaupanju v dečke prerasla v svetovno 
mirovno gibanje. Presrečen sem, da je tako.

Celo svoje življenje sem posvetil skavtstvu. Ne samo v svoji deželi, ampak po celem svetu. 
Nikoli ne bom obžaloval svoje odločitve. Drage slovenske skavtinje in slovenski skavti, 
ali se sploh zavedate, da bo letošnjega 22. oktobra minilo 100 let, odkar se je na vašem 
ozemlju organizirala prva skavtska skupina? Tako je, leta 1922 je ta začela delovati in nas-
lednje leto so že imeli Župo skavtov za Slovenijo (tako se je takrat imenovalo združenje). 
Seveda je nastopila 2. svetovna vojna, ko se je vse skupaj razpustilo, pa čas po vojni, ko 
so ravno ti, predvojni skavti, ustanovili tabornike. Za tem je še cela štorija, morda kaj več 
kdaj drugič. Ponosen sem, da imate danes čisto svoje združenje in da se vaše vrste še 
naprej širijo. Upam, da sem vam s tem pismom uspel približati svojo idejo in da ste se o 
skavtstvu naučil kaj novega. Hvala, da živite skavtsko obljubo.

Trden jez! Dober lov! Bodite pripravljeni!  In srečno pot!

Vaš prijatelj, 

Robert Baden-Powell
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Ustanovitelji skavtstva in programa MEPI so 
bili torej pomembni možje, ki so želeli s svo-
jim znanjem in izkušnjami pomagati mladim. 
In vsi so bili Britanci :).

Namen
Vsi štirje ustanovitelji so imeli enak namen: 
spodbuditi mlade k aktivnosti, k skrbi zase, za 
okolico in za svet:

Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati 
k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovne-
mu in družbenemu razvoju otrok in mladih, 
da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgo-
vorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in 
mednarodnih skupnosti.

MEPI mlade spodbuja k vsestranskemu razvo-
ju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, 
pripravljene na izzive življenja.

Udeleženci
Kaj pa udeleženci? Kdo je lahko skavt in kdo 
mepijevec?

MEPI je namenjen vsem mladim med 
14. in 25. letom. Kasneje se lahko prid-
ružijo “zlatnikom” v društvu Gaha ali 
postanejo mentorji.

Skavt je lahko vsak od 6. leta naprej. Ko 
dopolni 21 let, lahko stopi v voditeljske 
vrste ali med odrasle skavte. Skavti ved-
no rečemo: “Enkrat skavt - vedno skavt!”

Osebno napredovanje
Pri MEPI-ju si mladi zastavijo cilje na področjih 
športa, veščin in prostovoljstva, ki so z vsa-
ko stopnjo težji in za vedno daljše časovno 
obdobje. Na ta način posameznik osebno 
napreduje. Poleg zadovoljstva ob doseženem 
cilju, ki je največja nagrada, dobi v roke še bro-
nasto, srebrno ali zlato priznanje. In tudi pri 
skavtih je osebno napredovanje pomembno, 
v vseh vejah. Veliko MEPI programa je v 

Ko je Bi-Pi ustanovil skavte in s tem posadil 
majhno seme, si zagotovo ni predstavljal, da 
bo to postalo eno najpomembnejših svetovnih 
gibanj. Ampak mladi potrebujejo izzive, nara-
vo, prijatelje in dogodivščine, zato je skavtsko 
gibanje lahko zraslo v mogočno drevo. Njegova 
ideja, da bi mladi svoj čas koristno preživeli in s 
tem osebno napredovali, hkrati pa skrbeli tudi 
za svet okoli sebe, se je izkazala za odlično.

Piše: Katarina Škufca, Vztrajna opica, Kranj 1

Ko sem se zaposlila v srednji šoli, so mi 
predstavili program MEPI: “Veš, to je res su-
per program, kjer si mladi zastavljajo izzive 
in napredujejo na področju športa, veščin 
in prostovoljstva ter nabirajo kondicijo na 
pohodih, da gredo na koncu še na odpravo.” 
Moja prva misel je bila, da je to nekaj takega 
kot skavti v šoli. Sčasoma pa sem spoznala, da 
je med programom MEPI in skavti vendarle 
ena pomembna razlika. Skavtska organizacija 
skrbi za človeka kot celoto, za njegov telesni, 
duševni in duhovni vidik. Vpne ga v skupnost, 
ki diha in raste skupaj, kjer smo skavti drug 
drugemu opora in spodbuda. MEPI pa je 
program, dobro izdelano orodje za vsakega 
posameznika, da mu pomaga doseči cilje, 

ki si jih zastavi. Je program, ki ga katera koli 
organizacija, tudi skavti, lahko vključi v svoje 
delo, če se le sklada z njenim poslanstvom, s 
tem pa tudi razširi skupnost, doda nove vezi 
in omogoča nove dogodivščine.

Pa imamo skavti kaj skupnega s programom 
MEPI? No, poglejmo:

Ustanovitev
O Robertu Baden-Powellu, ustanovitelju 
skavtov, vemo že veliko, o ustanoviteljih pro-
grama MEPI pa malo manj. MEPI so ustanovili 
trije pomembni možje:

• Britanski princ Filip, mož kraljice Eliza-
bete II., ki se je v starosti 99 let poslovil v 
preteklem letu.

• Kurt Hahn, zagovornik izkustvenega uče-
nja in soustanovitelj številnih organizacij. 

• John Hunt, vojaški častnik in vodja odpra-
ve na Everest, na kateri sta Edmund Hil-
lary in Tenzing Norgay kot prva zemljana 
osvojila najvišjo točko sveta.

Skavti in MEPI

V tebi je več, kot si misliš.
 -Kurt Hahn
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skavtstvu že vključenega v redne dejavnosti, 
program pa omogoča, da skavt ne pozabi na 
nobeno področje, svoj napredek pa zapisuje v 
elektronski indeks.

Skavta pri osebnem napredovanju spremlja 
voditelj, mepijevca pa mentor. Lahko pa to 
tudi sestavimo. Skavta-mepijevca pri oseb-
nem napredovanju spremlja voditelj-mentor. 
Tako skavti kot tisti, ki se odločijo, da bodo de-
lali program MEPI, potrebujejo nekoga, ki jih 
spodbuja in podpira in to je lahko ista oseba, 
MEPI pa lahko zaradi svojega načina spremlja-
nja in beleženja obema delo olajša.

Zastavljanje ciljev
Skavti si pri osebnem napredovanju zastav-
ljamo cilje. Brez ciljev namreč ne moremo 
vedeti, kam sploh gremo. Naši cilji so jasni, 
dosegljivi, primerni za tistega, ki jih poskuša 
doseči, časovno določeni in tako zastavljeni, 
da lahko na koncu rečemo: “Uspelo mi je, 
cilj sem dosegel.” Temu rečemo pametni 
(SMART) cilji. In MEPI program ravno tako 
spodbuja zastavljanje pametnih ciljev.

Kaj bi pa ti rad dosegel?

Vsi, ki smo že skavti, se moramo 
odločiti, da postanemo še boljši.

 -Bi-Pi

ROBERT BADEN-POWELL JE USTANOVITELJ SKAVTSKEGA GIBANJA IN JE 

MED SKAVTI ZNAN KOT BI-PI. RODIL SE JE 22. FEBRUARJA 1857 V LONDONU. 

NA TA DAN SKAVTI VSAKO LETO PRAZNUJEMO DAN SPOMINA.

BI-PI JE BIL ŽE V ŠOLI NAVIHAN IN RADOVEDEN FANT. PROSTI ČAS JE 

IZKORISTIL ZA ISKANJE ŽIVALSKIH SLEDI IN SPOZNAVANJE GOZDA. 

NAUČIL SE JE PRIPLAZITI V ŠOLSKI PARK, NE DA BI GA KDO OPAZIL, PRAV 

TAKO SE JE NAUČIL ZAKURITI OGENJ. ŠOLA GA NI PREVEČ ZANIMALA, RAD 

PA JE NASTOPAL V ŠOLSKIH PREDSTAVAH IN IGRAL NOGOMET.

PO KONČANI SREDNJI ŠOLI JE ŠEL NA VOJAŠKO AKADEMIJO IN SE PO 

KONCU ŠOLANJA VKLJUČIL V VOJSKO. KER SE JE V VOJSKI IZKAZAL, 

JE ŽE PRI 26 LETIH DOBIL ODLIKOVANJE “KADIR POKAL” (LOV NA DIVJE 

SVINJE NA KONJU).

KASNEJE SE JE V AFRIKI UDELEŽIL BOJEV PROTI RAZNIM AFRIŠKIM 

PLEMENOM. DOMAČINI SO SE GA BALI ZARADI NJEGOVEGA POGUMA IN 

SPRETNOSTI V BRANJU SLEDI. POIMENOVALI SO GA IMPEESA, KAR POMENI 

VOLK, KI NIKOLI NE SPI. SLAVEN JE POSTAL, KO JE Z NEKAJ VOJAKI 

UBRANIL MESTO MAFEKING. TAKRAT JE NAPREDOVAL V GENERALMAJORJA.

ROBERT BADEN POWELL – 
USTANOVITELJ SKAVTOV
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KO SE JE VRNIL V ANGLIJO, JE NAPISAL MNOGO KNJIG. UGOTOVIL JE, DA 

DEČKI V ŠOLAH RADI BEREJO NJEGOVE KNJIGE, ZATO SE JE ODLOČIL, DA 

BO USTANOVIL SKAVTE. POLETI LETA 1907 JE Z 21 FANTI ODŠEL NA OTOK 

BROWNSEA, KJER JE PRVIČ PREIZKUSIL SVOJO IDEJO SKAVTSTVA. TO 

JE BIL PRVI SKAVTSKI TABOR, KI JE SUPER USPEL. ZATO SE JE ODLOČIL 

IZDELATI NAVODILA ZA IZVAJANJE SKAVTSTVA. PO NEKAJ LETIH SO 

SE SKAVTI TAKO RAZŠIRILI, DA JE PUSTIL SLUŽBO V VOJSKI IN POSTAL 

VODJA SKAVTOV.

BADEN-POWELL JE SPODBUDIL SVOJO SESTRO AGNES K USTANOVITVI 

SKAVTSTVA ZA DEKLETA. KMALU PA JE BI-PI SPOZNAL SVOJO BODOČO 

ŽENO OLAVE, KI JE POMAGALA AGNES PRI VODENJU SKAVTINJ. OLAVE IN 

BI-PI SI DELITA ROJSTNI DATUM (22. FEBRUAR). IMELA STA TRI OTROKE.

BI-PI JE STAROST PREŽIVEL V NIGERIJI, KJER JE PRI 84 LETIH UMRL. 

PRED SMRTJO JE NAPISAL

PISMO MLADIM SKAVTINJAM IN SKAVTOM. 

V TEM PISMU JE TUDI NJEGOV NAJBOLJ 

ZNAN STAVEK: »POSKUSIMO PUSTITI SVET 

ZA KANČEK BOLJŠI, KOT SMO GA PREJELI.«

VODORAVNO:
4. IMPESSA POMENI     , 

KI NIKOLI NE SPI.

5. MESTO, KJER SE JE RODIL BI-PI.

6. NJEGOVA ŽENA SE JE IMENOVALA?

8. RODIL SE JE 22.   .1857.

NAVPIČNO:
1. VSAKO LETO NA DAN NJEGOVEGA 

ROJSTVA (22.2.) SKAVTI PRAZNUJEMO 

DAN     .

2. KAKO JE BILO IME NJEGOVI SESTRI, 

KI JE USTANOVILA SKAVTINJE?

3. BI-PI JE USTANOVIL     .

7. LETA 1907 SE JE Z 21 FANTI ODPRAVIL 

NA PRVI SKAVTSKI      .

9. BI-PI-JEVO IME JE?

1 2

7

9

5

3

4

6

8
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Dober lov, draga volkuljica, dragi volčič.

Zate imamo posebno nalogo. Po deževnem tednu se je v džungli končno pokazalo sonce. 
Akela in Mavgli sta bila dogovorjena, da bo Mavgli v naslednjih dneh opravljal plen pri Akeli. 
Akela je zato risala po džungelskem blatu. Risala je obris pomembne osebe. In ravno ko je 
Mavgli skoraj ugotovil, kdo je na risbi, so prišli banderlogi in pobrisali sliko. Ostalo je le nekaj 
točk, ki jih je Mavgli s prstom naredil v blato. Če točke povežeš med sabo, po vrsti od najmanj-
še številke do največje, boš tudi ti lahko videl/-a, kdo se skriva na sliki.
Si končal/-a?

Ali poznaš gospoda, ki si ga narisal/-a? Ime mu je sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell. 
Kar zapleteno ime, kajne? V resnici je bilo zapleteno le njegovo ime, on pa je bil zelo preprost 
človek. Rad je imel naravo, pustolovščine, veščine …

Baden-Powell se je rodil leta 1857 v Angliji, to je kar dolgo časa nazaj, pred več kot 150 leti! 
Po poklicu je bil vojak. Kot vojak je imel priložnost opaziti razlike med starejšimi dečki, ki so 
zgodaj postali vojaki, in med tistimi, ki so večino časa počeli neumnosti na ulicah. Opazil je, da 
so dečki, ki so v vojski napredovali v disciplini, učenju veščin, pomoči drugim, postajali mnogo 
bolj zanesljivi, močnejši in veseli možje. Ugotovil je tudi, da so te vrline nujne za vsakogar, tudi 
za mlade, ki ne gredo v vojsko, in zato je ustanovil skavte. 

Po več kot 100 letih se je skavtska organizacija razširila po vsem svetu, tudi v Slovenijo, kjer 
delujemo že več kot 30 let! Kaj pa ti? Na črto napiši odgovore. 

Si se pri skavtih že česa naučil? Česa?
Si spoznal/-a kakšnega prijatelja ali prijateljico, ki ga sicer ne bi? 
Ali si pri skavtih naredil/-a ali doživel/-a kaj posebne- ga, 
zabavnega? 
Ali lahko izračunaš, koliko let bi bil Baden-Powell   
star danes?

Te odgovore pokaži svojim staršem ali pa svojim 
starim volkovom! 

Upamo, da si preživel/-a lep dan spomina!

DOBER LOV!

Poveži odtise
Mavglijevih prstov

1

2

3

4
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do go
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œ œ œ œ .œ
je len zdaj po di.

b G
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Be li

%
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A
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.˙ œ œ
A ce

œ œ jœ œ jœ
prav nam je mr zlo

D D4 A4

.˙ ‰ jœ
na

œ œ œ œ .œ
sme hi so po vsod.

b G

.˙ œ œ
Ker te- - - - -

Beli jelen
Tadej Velenšek

©Tadej Velenšek
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b

.œ jœ jœ œ jœ
vil. Po ka zi se

G

˙ jœ œ jœ
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œ œ jœ œ jœ
stva ril je Go spod,

b G

˙ Ó jœ œ jœ œ œ
ki jo u stva ril
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Naši IV-jevci so me povabili na svoj poletni 
tabor ob reki Kolpi. Tam smo imeli sveto 
mašo in po pridigi obred obljub. In kot je 
v obredu obljub v navadi, mora izvidnik 
povedati deset skavtskih zakonov, preden 
položi svojo roko na zastavo in zapriseže. 
Moram reči, da jih je tisti »obljubnik« po-
vedal rahlo prestrašeno in kakor da ne bi 
bil prepričan, ali jih je povedal prav ali pa 
je mogoče kakšno izpustil.

Piše: Matej Gnidovec, Šentjernej 1 
Fotografija: Ema Avsec, Zabavna Tigrica, LD1

Spomini se mi ob pisanju teh vrstic vračajo na 
TZV-je ali pa na čisto običajna četina srečanja v 
»času med letom«. Zdi se mi, kakor da izvidniki 
in vodnice tistih deset skavtskih zakonov na 
začetku dneva ob dvi-
gu zastave ali ob začet-
ku srečanja preprosto 
zdrdrajo. Kot duhovni 
asistent, ki nisem poz-
nal skavtskih zakonov, 
jih nisem razumel, kaj 

šele da bi vedel, o čem govorijo. Vedno se 
mi zdi, da so skavtski zakoni pospravljeni na 
varnem v nekem predalčku in jih uporabim le 
za slovesen obred obljub, v čisto vsakodnev-
nem življenju pa malo pozabim nanje. Kako že 
grejo?

»Skavt si šteje v čast, da si pridobi zaupanje, 
skavt je zvest Bogu in domovini, skavt pomaga 
bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro 
delo, skavt je prijatelj vsakomur in vsem skav-
tom brat, skavt je plemenit, skavt uboga starše 
in predstojnike ter vestno opravlja svoje dolž-
nosti, skavt si v težavah žvižga in poje, skavt je 
delaven in varčen, skavt je čist v mislih, besedah 
in dejanjih.«

Grem stavit, da si 
tele vrstice kar malo 
preskočil, ker jih že – 
razumljivo – poznaš 
na pamet. Kaj pa, če 
bi ti rekel, da je vmes 
napaka? Bi jo poiskal?

Kateheza

Saj vem, da znaš deset 
Božjih zapovedi na pamet. Vem, 
da znaš vseh deset skavtskih 
zakonov na pamet. Zakaj? Zato, 
ker jih potrebujemo v vsakdanjem 
življenju. 

Res je, da so skavtski zakoni uporabljeni za 
slovesne obljube, ampak so prav v enakem 
slovesnem tonu povedane na vsakem če-
tinem in vodovem srečanju. Prav tako so 
slovesni, če jih poveš zjutraj ali zvečer. Še več: 
skavtski zakoni so ti lahko smerokaz in prava 
pot v nebesa. Pripeljejo te iz puščave življenja 
v obljubljeno deželo. 

Tako kakor Izraelci bi tudi mi radi iz suženjstva 
prišli v svobodo. Tam v puščavi je Bog Moj-
zesu in izraelskemu ljudstvu dal deset Božjih 
zapovedi, da bi dobili pravo smer. Ti imaš 
skavtske zakone, da bi v življenju imel pravo 
orientacijo. Nič hudega, če se v življenju kdaj 
počutiš kot v puščavi: če kdaj dobiš v šoli ali 
na fakulteti slabo oceno, če doživiš kakšen 
športni neuspeh, če si koga prizadel ali razža-
lil, če ti je kdo povzročil krivico, če tvoje delo 
ne prinaša sadov in ciljev, ki si si jih zadal. Če 
se nahajaš v takih puščavnatih situacijah, si 
se pripravljen spremeniti. V trenutkih preiz-
kušnje smo odprti za pomembna življenjska 
vprašanja. Takrat najbolj čutimo, kako drug 
drugega potrebujemo, kako pomembna je 
medsebojna pomoč in kako dobro je, če so 
naši medsebojni odnosi pristni, iskreni in 

urejeni. Ni naključje, da so Izraelci prav 
v puščavi dobili deset Božjih zapovedi. 
Ni naključje, da imaš ti, dragi skavt in 
skavtinja, te skavtske zakone za čisto 
vsakdanje življenje. Božje zapovedi in 

skavtski zakoni te želijo popeljati iz sužnosti 
skozi puščavo v obljubljeno deželo.

Saj vem, da znaš deset Božjih zapovedi na 
pamet. Vem, da znaš vseh deset skavtskih 
zakonov na pamet. Zakaj? Zato, ker jih potre-
bujemo v vsakdanjem življenju. Zapovedi in 
zakone sem se naučil na pamet zato, da bi jih 
imel v svojih mislih, ker nam nudijo orientacijo 
in nam povejo, kaj je dobro za nas. 

Božje zapovedi in skavtski zakoni pomenijo 
neke vrste ustavo ali temeljna pravila za skup-
no življenje. 

Saj vem: v prihodnje se boš potrudil, da boš 
ta pomembna pravila na naslednjih srečanjih 
in taborih govoril jasno, glasno, razločno … 
Tako da bo tudi tisti duhovni asistent, ki pride 
na srečanje ali tabor, razumel, kaj je v tvojem 
srcu in tvojih mislih.
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V marcu smo vstopili v postni čas. Čas 
odrekanja in priprave na veliko noč. Si 
si za letos zadal kaj posebnega, ali ti v 
hitrem tempu življenja še ni uspelo raz-
misliti, kaj je tisto, kar te ovira pri hoji 
k Njemu? Naj bo ta članek spodbuda, 
da si vzameš nekaj časa in se odločiš, 
katero pot boš izbral.
Piše: Lucia Bečan, Janez Kobal, Modri 
n. delfin, Boštjan Čerin, Ognjeni sokol, 
Luka Mehle,  Abnormaln bober 
Fotografirata: cottonbro, RODNAE

Postni čas se začne s pepelnično sre-
do in traja do velikega četrtka zvečer. 
Nedelje niso postni dnevi, ker so sva-
tje veseli, ko je ženin pri njih. Tako dobimo 40 
dni, kakor se je Jezus 40 dni postil v puščavi 
in kakor je izvoljeno ljudstvo 40 let hodilo iz 
sužnosti v Egiptu. Post je torej pot 40 dni iz 
sužnosti v svobodo. Katere so skušnjave, zara-
di katerih je treba iti na pot k svobodi, za moje 
pojme, najbolje pove evangelij o Jezusovem 
postu in skušnjavah.

1. Slast: 
»Reci temu kamnu, naj postane kruh.« (Lk 
4,3) Sem spadajo užitki brez odgovornosti. 
Zadovoljevanje lastnih potreb, brezčutno in 
brezobzirno. Hitre rešitve brez misli na po-
sledice. Razvajenost je nekaj, kar zahteva vse 
takoj zdaj in samo zame. Edino merilo je moj 
užitek. Skavt je preprost. Požrtvovalen!

2. Last:
»Tebi bom dal oblast nad vsemi kraljestvi.« 
(prim. Lk 4,5-8) Skušnjava lasti in oblasti, ki 
te postavlja nad druge ljudi. Last potrebuje 
varovanje in oblast potrebuje stražo, iz tega 
pa nastanejo vojne. Post je čas preverjanja, 
kaj imamo. Kje imamo oblast. Ali je oblast v 
služenju človeku in Bogu. Imamo tudi čas, ki 
ga sebično hočemo držati zase. Post je pot 
preverjanja lasti in oblasti. Skavt se znajde in 
si s svojim delom zasluži vse, kar potrebuje za 
skavtsko udejstvovanje (kroj, nož …).

3. Čast:
»Vrzi se dol z vrha templja in angeli te bodo 
nosili« (prim. Lk 4,9-12) In množica zbrana na 
tempeljski ploščadi te bo občudovala. Postal 

boš zvezda, osebnost leta, vsi se ti bodo kla-
njali. Gorje tistemu, ki dela dobro zato, da bi 
ga občudovali in hvalili. Skriti dar uboge vdo-
ve in tiha dobrota, ki je neimenovana, je edina 
vredna dobrota. Farizeji s širokimi molitvenimi 
jermeni in čipkasto opravo, pravi Jezus, so že 
prejeli občudovanje in plačilo. Ne pričakujem 
druge zahvale, kakor zavest, da vršim Tvojo 
sveto voljo.

Svojo vero lahko v postnem času, tako kot v 
preostalih delih leta, krepiš na več načinov. 
Z branjem Svetega pisma, molitvijo rožnega 
venca ali katere druge molitve. Še ena mož-
nost je molitev križevega pota doma ali v 
župnijah. Navadno se v tem času tudi odpo-
vemo kateri od svojih razvad. Plemenitemu 
namenu navkljub pa se je postiti včasih težko, 
zato nam pri tem lahko pomagajo različne 
postne akcije. Spodaj najdeš nekatere poti, ki 
nam lahko pomagajo na poti iz sužnosti v svo-
bodo. Povabljen si, da se kakšni od naštetih 
pridružiš, ali pa si poiščeš povsem svojo.

Duhovne vaje za skavtske 
voditelje
Kdaj si bil nazadnje na duhovnih vajah? Če si 
moral ob tem vprašanju vsaj malo napeti mo-
žgane, je mogoče čas, da se jih zopet udeležiš. 
Včasih je težko narediti prvi korak, saj nas je 
strah neznanega, ali pa si je težko vzeti čas, 
zato letos skavti organiziramo duhovne vaje 
le za nas. Odlična priložnost za osebno duhov-
no rast v družbi duhovnih asistentov in prijet-
ni skupnosti sovoditeljev iz stega ter ognjišča, 
ki bo spremljala svetega Pavla na njegovi poti 
spreobrnenja, hkrati pa si nabirala moči za 
nadaljnje služenje otrokom in mladim.

Duhovne vaje bodo potekale od 1. do 3. aprila 
2022 po ognjiščih. Več informacij in prijavnico 
boš prejel v Skavtskih novicah. Že sedaj pa imaš 
nalogo, da takoj pokličeš svoje sovoditelje v 
SKVO-ju in jih povabiš, da se ti pridružijo na du-
hovnih vajah za voditelje! Saj se vidimo, kajne?!

#deli Jezusa

Namen akcij #deliJezusa je, kot že ime pove, 
podeliti Jezusa in katoliško vero med ljudi. 
Ekipa #deliJezusa na leto pripravi dve akciji. 
Eno v postnem času in eno v adventnem času. 
Obe akciji potekata na spletni strani in na 
socialnih omrežjih. V času akcije objavljamo 
videe različnih pričevanj in katehez, ki jih po-
snamemo in oblikujemo sami. Jezus nas k svo-
jim pričevalcem vodi povsod po Sloveniji. Pri-
čevanja, kako se je Jezus dotaknil slovenskih 
src, najdemo tako med mladimi, starejšimi, 
družinami, znanimi Slovenci ali posvečenimi 
osebami kot tudi med vsakdanjimi kristjani.

Eksodus 90

Exodus 90 je duhovni program za fante in 
može, ki hrepenijo po večji svobodi. Čeprav 
živimo v svobodnem svetu, pa smo pogosto 
sužnji nezdrave uporabe pametnega telefo-
na, pornografije, samozadovoljevanja, prena-
jedanja, nadzora, denarja, alkohola … Tekom 
90 dni, kolikor traja program, se zavežeš k 
molitvi, askezam in bratstvu.

Exodus 90 je lahko odlična priložnost, da 
osebno napreduješ. Program lahko uporabiš 
tako za poglobitev svoje duhovnosti, ob enem 
pa ti bo vaja v odrekanju pomagala, da boš 
zmogel napredovati tudi na osebnostnem 
področju.

Post ≠ slast, last, oblast;
post = duhovne vaje, molitev, premagovanje

www.instagram.com/deliJezusa www.facebook.com/deliJezusa

www.twitter.com/deliJezusa www.youtube.com/c/Pridicom-deliJezusa

www.pridi.com
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Čeprav največ skupin s programom prične 
90 dni pred veliko nočjo, lahko s programom 
pričneš tudi poljuben dan med letom.

Če se odločaš, ali bi se vključil, te spodbujam, 
da si vzameš čas in vprašaš Njega.

Za vsa vprašanja v zvezi s programom se obrni 
na support@exodus90.com.

exodus90.com/sl

Fiat 90
Program Fiat oziroma »Hčere, ki pričajo za 
Marijo« je za samske, poročene, poklicane, 
ki želijo živeti v svetu, ampak ne iz sveta. Teh 
90 dni zbirajo veliko DA-jev. Četudi se ti izzivi 
zdijo večji kot gore, ni možno, da ne bi od njih 
ničesar odnesla. Med ogledovanjem seznama 
je normalno, da se počutiš preobremenjeno, 
vendar ko Marija kliče, greš na pot. S seboj pa 
vzameš toliko DA-jev, kolikor jih lahko nosiš ti. 
V 90 dneh programa se velikokrat počutiš vse 
prej kot odlično, ko pa prideš na 91. dan, vidiš, 
da se resnično lahko povzpneš na katero koli 
goro.

fiat90.si
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Bomo Zemljo

ali vlagali vanjo?

Novica o tem, da prihodnost našega plane-
ta ni najbolj svetla, nas je verjetno že vse 
dosegla. Kaj pa naredimo s tako informaci-
jo? Jo vložimo v kozarec za kisle kumarice 
in pospravimo za eno leto na najvišjo polico 
v shrambi? Ali se s težavo soočimo, iščemo 
in vlagamo v rešitev in jo s skupnimi močni 
tudi dosežemo?

Pišejo: Julija Vita Glas, Spogledljiva ovca, 
Jerneja Rovtar, Odbeata lisica, Katarina Novak, 
Zamišljena orka 
Fotografirajo: Katarina Novak, Zamišljena orka, 
Pixabay

Kako se je vse skupaj začelo …
Dan Zemlje. Mednarodni praznik prizadevanja 
za čistejši in bolj zdrav planet, ki ga vsako leto 
praznuje kar vsak sedmi zemljan. Kako pa se je 
vse skupaj začelo?

Amerika, šestdeseta leta. Nihče zares ne dvo-
mi v to, da bo svet rešilo kaj drugega kot razvoj 
vedno večjih in vedno močnejših strojev, ki jih 
poganja čudežno gorivo – nafta. Povprečen 
Američan z  največjim veseljem 'cruisa' v svo-
jem velikem in glasnem avtomobilu, onesna-
ženje zraka, ki ga pri tem ustvarja, ponosno 
poimenuje 'vonj prosperitete'; odpadke eno-
stavno odloži nedaleč od svojega prebivališča 
(kjer se kopiči vse – od gospodinjskih smeti, 
baterij, do ostankov pesticidov in čistil), sploh 

pa ga navdušuje odkritje traktorja in oranja, ki 
mu omogoči, da na stotinah hektarov in na ra-
čun tisočletnega ustvarjanja kvalitetne zemlje 
goji neskončne količine hamburgerjev, krofov 
in kokakole. Kdo bi si lahko želel kaj boljšega?

Onesnaženje pa postaja vedno večji problem, 
ki ga ni več mogoče spregledati. Politiki in 
aktivisti, vplivni in preprosti ljudje se začnejo 
spraševati, ali je to res svetla prihodnost, ki jo 
je obljubljal tehnološki napredek. Tako se je 
rodil prvi dan Zemlje, ko so mladi 22. 4. 1970 
napolnili ameriške ulice z maskami na obrazih 
in cvetjem v laseh. Plakati, ki so jih nosili, in go-
vori, ki so se predvajali po televiziji, so svarili 
pred zadušitvijo človeštva v smeteh in smogu.

Od takrat se je spremenilo marsikaj – okoljska 
problematika pa postaja le še kompleksnejši 
problem, niti malo omejen na Ameriko, prav 
tako ne na smeti in onesnaženje zraka. In tako 
je dan Zemlje vedno pomembnejši dogodek, 
ki vsako leto združuje več kot milijardo ljudi v 
želji po boljši prihodnosti planeta.

Skavt spoštuje naravo in vidi 
v njej božje delo
Zakaj ta dan praznujemo tudi skavti? Ker je – 
poleg naše skupnosti –  Zemlja največje darilo, 
ki smo ga dobili. Težko si je zamisliti tabor 
brez bližine čiste reke, pa sence dreves, med 
katera lahko napnemo viseče mreže. Je že 
res, da ni ravno videti, da bo tega bogastva v 
času našega življenja zmanjkalo. Vsaj v našem 
okolju ne. Ampak v času, ko se kljub večdese-
tletnim prizadevanjem za Zemljino zaščito še 
vedno dogajajo okoljske katastrofe, kopičijo 
smeti in izumirajo živalske vrste, lahko svojo 
hvaležnost zanjo izrazimo tako, da teh infor-
macij ne vložimo v kozarec za kisle kumarice 
in jih postavimo na najvišjo polico v shrambi, 
ampak se spravimo v akcijo. Ne tako, da nase 
vzamemo vso odgovornost in se celo življenje 
sekiramo, da ne moremo ustaviti globalnega 
segrevanja, lakote v Maliju in poplav v Bangla-
dešu – ampak da naredimo to, kar lahko.

Vlagajmo v naš planet
Letošnja tema dneva Zemlje je “Vlagajmo v 
naš planet”. Kaj to pomeni? Lahko si predsta-
vljamo takole: imamo Aljaža in Ireno. Vsake-
mu damo 1000 €. Irena si s tem denarjem kupi 
slaščičarski tečaj, s tem znanjem gre delat v 
znano slaščičarno, po nekaj letih nabiranja 
izkušenj odpre svojo, kjer peče pistacijeve 
rogljičke, polnozrnate mafine in piškote za 
mačke. Tako zasluži veliko denarja, s svojimi 
otroki tudi doma vedno ustvarja v kuhinji, 
ko umre, jim zapusti celo premoženje – pa 
tudi znanje, kako z njim premišljeno ravnati. 
Poglejmo še, kaj s tem denarjem naredi Aljaž: 
najprej gre v Mercator in si kupi dve vreči 
sladkarij, nato si privošči iPhone za 800 €, os-
talo shrani za obnavljanje zaloge bonbonov. 
Telefon mu čez tri mesece pade na tla in se 
razbije, čez nekaj let dobi diabetes, umre brez 
prijateljev. Otrokom zapusti le nekaj vrečk 
haribojev, kmalu se znajdejo na ulici.

vložili
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Kot človeštvo smo v podobnem položaju: 
dana nam je vrednost (neizmerljiva v denar-
ju) v obliki narave, časa, sposobnosti. In naša 
odločitev je, kaj bomo z njo naredili: lahko 
jo – kot je to naredil Aljaž – potrošimo in na 
koncu ostanemo brez vsega: izčrpamo ne-
obnovljivo rodovitnost zemlje, v tekstilni (in 
drugi) industriji onesnažimo vodo (samo zato, 
da smo lahko vedno oblečeni po zadnji modi), 
uničimo raznovrstnost življenja z gradnjo tr-
govskih centrov; ali pa – kot Irena – vlagamo v 
prihodnost, kjer je vsega dovolj za vse, tudi za 
te, ki smo jim predniki. Kako pa to naredimo?

Pomislimo na vse, kar imamo – svoj čas, ener-
gijo, domišljijo, sposobnosti svojega telesa, 
odnose, denar … Vse to lahko vlagamo –  čas 
v vožnjo s kolesom, ustvarjalnost v izdelavo 
stvari, ki bi jih sicer kupili v trgovini, svoje telo 
namesto v fitnesu lahko razgibamo pri preko-
pavanju babičinega vrta … Najboljši del tega 
je, da nič od tega ne izgine, ampak na dolgi 
rok pridobimo še več! 

Da pa se ne bomo trudili le vsak zase, ampak 
bomo premike dosegali s skupnimi močmi, 
imamo za vas pripravljene aktivnosti za stege, 
ki vam lahko prinesejo bogato nagrado! 

1 točka

V šolo grem pešV šolo grem pešSvoj čas in energijo lahko vložiš v pot v šolo, na faks ali v službo. Na-
mesto, da se odpelješ v udobju avtomobila, pojdi peš, s kolesom ali 
z javnim prevozom. Kakšen je dolgoročni dobiček? Gibanje bo dobro 
delo tvojemu telesu, Zemlja pa ti bo hvaležna za manjši ogljični odtis.
Ena pot v šolo in nazaj prinese tvojemu stegu 1 točko.

2 točki

Smrdi smrdi, kako smrdi

Smrdi  smrdi,  kako smrdiČeprav skoraj gotovo vsak ve, da smeti sodijo le na eno mesto – 
koš za smeti, se te kar kopičijo v naši okolici. Te lahko poškodujejo 
živali in sproščajo nevarne snovi v vodo in tla. Plastenka v naravi 
razpada več kot 400 let. V stegu v mesecu aprilu organizirajte 
čistilno akcijo.
Vsaka 150 L velika vreča prinese stegu 2 točki. Pri tem pa ne 
pozabite ločevati.

30 točk

Da bom poleti čist in dišečDa bom poleti  č ist  in dišeč
Na poletnih taborih uporabljamo različna mila in praške. Čeprav smo skavti, popolnoma 
umazani pač ne moremo hoditi naokoli. Nekatera mila in praški vsebujejo snovi, ki sicer 
omamno dišijo po tropskem sadju in ustvarijo goro milnih mehurčkov, vendar škodujejo 
vodnim organizmom. V veji eno srečanje namenite delavnici izdelave naravnih mil in pra-
škov za poletni tabor. Navodila najdete na spletni strani Skavtskega okoljskega centra 
(Program - Uporabno) oz. v zgibanki Globalnega učenja “Domača čistila”.
Delavnica prinese stegu 30 točk.

10 točk

Več glav več veVeč glav več veVeliki modreci so vedeli, da več glav več ve. Ve-likih, kompleksnih problemov, kot so podnebne spremembe, ne more rešiti en sam človek. Tre-ba je združiti moči in najti skupno rešitev za vse. Z višjim vodom, noviciatom ali klanom organizi-rajte debato o vlaganju. Kaj lahko posameznik naredi, da zmanjša vpliv na naš planet? Kaj lahko vložimo vanj? Povzetka vaših ugotovitev bomo zelo veseli na soc@skavti.si.
Debata prinese vašemu stegu 10 točk.

5-10 točk

Prvi korak je 
kreativnost

Pr vi  korak je kreativnost

Z najmlajšimi člani vašega stega naredite plakat z 

naslovom “Kako lahko pomagam Zemlji?” Pri izdelavi 

ne skoparite z domišljijo, več materiala kot uporabi-

te, bolj bo plakat zanimiv. Plakat obesite v skavtski 

sobi, njegovo sliko pa pošljite na soc@skavti.si.

Izdelava plakata lahko stegu prinese 5–10 točk.

3 točke

Bzzzzz bzzzzz 
– nekaj bren-
či okoli moje 
glave

Bzzzzz bzzzzz –  nekaj  brenči 

okoli  moje glave

Številne živali in rastline izginjajo z naše-

ga planeta, med njimi tudi opraševalci, ki 

so zelo pomembni za naš obstoj. Tri od 

štirih svetovnih poljščin, iz katerih prido-

bivamo hrano, so vsaj delno odvisne od 

njih. Doma z družino posadite medovito 

rastlino.

Vsaka posajena rastlina prinese stegu 

3 točke.
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 Kdaj in kako?
Zgoraj si lahko že opazil omenjene točke. Je okolju prijazen način življenja tekmovanje? 
Seveda ne. Vseeno pa smo se s tropom za okoljsko vzgojo odločili, da dvema stegoma, ki 
zbereta največ točk, podarimo bogato nagrado – vikend v skoraj neokrnjeni naravi za cel 
steg. Zbiranje točk bo potekalo od 1. do 22. aprila 2022. Navodila, kam sporočiti opravlje-
no aktivnost, najdete na spletni strani Skavtskega okoljskega centra (Program - Kako pa 
ti skrbiš za svoje okolje? - April). Seveda pa bomo zmagovalci vsi, ki se bomo potrudili in 
naredili vsaj eno aktivnost in tako vlagali v našo Zemljo.

Praznovanje ob dnevu spomina

V februarju ti je na uho sigurno prišla no-
vica o točkah, ki smo jih skavti posuli po 
celi Sloveniji in so bile skoraj 10.000-krat 
razlog, da je nekdo obul superge in se 
odpravil na izlet.
So spodbudile tudi tebe, ali sploh ne veš, o 
čem je govora? 
Oboje je odličen razlog, da bereš naprej.

Piše: Maja Krajnc, koordinatorka projekta

Da bi dan spomina obeležili kot se spodobi, 
smo praznovanje začeli že v začetku februar-
ja. 33 stegov je v svoji okolici našlo zanimive 
lokacije za izlet in na njih postavilo točke. Na 
točkah je vsak mimoidoči lahko prebral Bi-Pi-
jevo misel in se lotil izziva. Dan spomina je 
tradicionalno dan dobrih del, zato so se izzivi 
osredotočali na dobro - zame, zate, zanjo in 
zanj. Za vse nas. Tako smo v 22 dnevih: 

•  objeli 355 dreves
•  razveselili 250 ljudi, ki so bili v karanteni
•  pripravili presenečenje za 330 sosedov
•  se 223 krat postavili na glavo
•  vsaj 65 krat rekli hvala svojim staršem
•  in še mnogo več.

Med potepom je marsikdo pobral smeti, ki so 
mu prekrižale pot, še bolj pa nam je v veselje, 
da ponekod smeti niti ni bilo potrebno pobira-
ti, ker je bilo vse čisto. Naj bo takih poti čim več! 

Skavtski zakon nas nagovarja, da naredimo 
vsak dan vsaj eno dobro delo. Vseeno pa kdaj 
potrebujemo še posebno spodbudo, da po 

svetu hodimo z odprtimi očmi ter izkoristimo 
vsako priložnost za pomoč drugemu, names-
to da pogledamo stran. Nuša je enega izmed 
izzivov simpatično komentirala: Izid izziva: 
umazane hlače, a veselo srce. 

Enako bi lahko rekli za skavte nasploh. Večkrat 
se pri dogodivščinah in pomoči drugim uma-
žemo, opraskamo, tudi zmotimo - a vselej 
nam ostaja veselo srce. In pesem veselega 
srca si hitro začnejo požvižgavati tudi mimoi-
doči, če jo spustimo na plano! Posebej lepo pa 
ta pesem zveni Bi-P-iju, ki na vse nas ponosno 
gleda iz višav in si jo na svoj rojstni dan brun-
da vbrk. Hvala vsem, ki ste se pridružili temu 
velikemu praznovanju. Zaradi vas je svet lepši. 
Vse najboljše, Robert!

Akcija je del projekta Izzivaj - uživaj, ki ga Skavti 
izvajamo pod okriljem Ministrstva za zdravje RS.

Po opravljenem izzivu sem občutil olajša-
nje, saj sem si že prej želel zgladiti nela-
godje s prijateljico. Ta izziv je bila odlična 
pobuda.

- David o koraku proti spravi.
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O Bog je biu to dobr izziv. Večkrat sm si že reku, da 
bom pobrisal to in ono stvar, pa nikol ne najdem moči. 
Očitno je trik v tem, da od odločitve do izpolnitve ne 
sme miniti več kot 3s.

- David o izzivu brisanja aplikacij, ki kradejo čas.

Slišala sem žvrgolenje ptic v kroš-
nji drevesa, čutila sem lubje, videla 
sem lišaje in mah. Čas mi je hitro 
minil. Bila sem zelo umirjena in 
sproščena. Uživala sem v tišini, 
miru in lepoti narave. 

- Sara o poslušanju narave

Palica ima rada gravitacijo. 

- Ajda o zakonih fizike (in držanju palice z enim 
prstom)

Počutila sem se, da lahko nekaj spremenim v svetu, 
čeprav nekaj čisto malega.

- Neža o spreminjanju sveta
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Langaš

Langaš za 8 oseb za super vodovo srečanje.
Piše: Neža Gabor

Sestavine: 
1 kg mehke (oz. gladke) moke

1 kvas (42 g)

2 dcl mleka

2-3 stroke česna

žlička soli

360 g navadnega jogurta

Priprava:

Stehtamo moko in jo presejemo, na 
sredini naredimo luknjo za kvas. 

Mleko segrejemo in ga vlijemo v 
luknjo na sredini moke. Vanj nato 
nadrobimo kvas in ga pustimo, da se 
vzdigne.

Okoli mleka po moki potresemo sol, 
nato pa vse skupaj mesimo 10 minut.

Testo razdelimo na manjše kupčke 
in jih postavimo počivat za najmanj 1 
uro.

Ko testo naraste, segrejemo olje. 
Testo  malo raztegnemo in damo 
cvret. Gotovo je, ko postane rjavkaste 
barve.

Na koncu nanj namažemo nasekljan 
česen, kislo smetano in sir (super 
je tudi s čokoladnim namazom ali 
kečapom).

Dober tek!
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Roverway je mednarodni potovalni tabor 
evropske regije, namenjen popotnicam in 
popotnikom med 16. in 22. letom starosti. 
Sam dogodek je praviloma sestavljen iz dveh 
delov, kjer prvi predstavlja potovalni del skozi 
pokrajine države gostiteljice, drugi pa skupni 
tabor z vsemi udeleženci. Vsak, ki omenjeno 
starostno skupino presega, se bo dogodka 
lahko udeležil kot član vodstva odprave ali 
mednarodnega osebja.

Svetovni skavtski Moot je dogodek v organi-
zaciji WOSM-a, ki vsaka štiri leta zbere okoli 
5.000 skavtskih voditeljev in mladih odraslih 
v skavtstvu. Udeleženci so v času dogodka 
stari med 18 in 25 let, vsi starejši pa lahko 
sodelujejo kot člani mednarodnega osebja.

Svetovni skavtski jamboree je dogodek, ki je 
organiziran vsaka štiri leta na različnih lokaci-
jah po svetu. Je izkušnja, ob kateri se zavemo 
veličine skavtske organizacije in gibanja ter 
pomembnosti medkulturnega razumevanja 
in spoštovanja. 25. svetovni skavtski Jambo-
ree, z geslom “Nariši svoje sanje” bo avgusta 
2023 potekal v Južni Koreji, naslednji jambo-
ree leta 2027 pa na Poljskem. Dogodka se 
lahko udeleži kot udeleženec vsak, ki v času 
dogodka šteje med 14 in 18 let, kot medna-
rodno osebje ali kot vodnik pa tisti, ki so na 
dan dogodka polnoletni.

Mednarodne poti

Ko si nekega meglenega jutra v šotoru odločno 
nadeneš nogavice, obuješ blatne teve in oble-
češ preostanek oblačil, si prišel že zelo daleč. 
Pravzaprav tako daleč, da je za teboj zagotovo 
že večer ob ognju ali dva, projektno umivanje 
tistega zažganega dela posode, ki je ostala še 
od kosila prejšnji torek, nekaj hrabrosti, dve 
neumnosti, odrgnjeno koleno in neprecenljive 
ure sobivanja s prijatelji - s skavtskimi sestrami 
in brati. Pred teboj je čas, poti in križišča, ki 
zate pišejo nove dogodivščine. Tudi že uhojene 
poti čakajo prav tvoje korake, da jih za vedno 
spremenijo. Nobena pot, po kateri boš hodil, 
za teboj ne bo ostala enaka. Vedi pa, da tudi 
ko se ti bo zazdelo, da ti jih primanjkuje, boš z 
Njegovo pomočjo vedno našel nove.
Piše: Hana Lobnik, Odkritosrčna žaba, Poverje-
nica za zagovorništvo 
Fotografirajo: Nina Kavčič, Hana Lobnik, 
WAGGGS

Naša dogodivščina skavtstva, ki je segala 
onkraj meja in združila poti različnih držav, 
se je začela leta 1920, z dogodkom, ki ga 
še danes poznamo pod imenom “svetovni 
skavtski jamboree”. Takrat prvič, se je med 
30. junijem in 8. avgustom, v organizaciji 
Združenega kraljestva v Londonu, srečalo 
nekaj več kot 8000 skavtov iz 34-ih različ-
nih držav. Prvič, ko je skavtstvo odmevalo 

dogodivščino mednarodne razsežnosti.

»Med narodi sveta obstajajo tako razlike v 
duhu in doživljanju, kot tudi v jeziku in telesu. 
Jamboree nas je naučil, da v kolikor smo med-
sebojno potrpežljivi, dajemo in prejemamo, lah-
ko uživamo sočutje in harmonijo drug drugega. 
Popolnoma predani in polni svetovnega duha 
skavtske bratovščine bomo lahko pomagali 
krepiti mir in srečo na svetu ter dobro voljo med 
ljudmi.”

Nekako tako je povedal naš Bi-Pi. Njegova 
ideja nas je popeljala že do 25. svetovnega 
skavtskega jamboree-ja, ki se bo leta 2023 
odvijal v Južni Koreji. Združeval bo preko 
50.000 skavtov iz vsega sveta, nekaj manj kot 
300 pa jih bo tja odpotovalo tudi iz Slovenije.

Poti polne dogodivščin pa bodo v prihodnjih 
letih vodile tudi na druge mednaro-
dne skavtske dogodke!

Pridruži se nam na 
poti!

 R O V E R W A Y  2 0 2 4  -  N o r v e š k a

M O O T  2 0 2 5  -  P o r t u g a l s k a

S V E T O V N I  S K A V T S K I  J A M B O R E E 
2 0 2 7  -  P o l j s k a
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z družino profesorja matematike

Na kavču

Si predstavljaš profesorja matematike, ki 
ima 14 otrok, 3 žene (ne hkrati, da ne bo 
pomote) in je povrhu vsega še vikar? Temu 
opisu popolnoma ustreza Baden-Powell, oče 
našega ustanovitelja.

Pišeta: Žuža Bajželj, Marljiva veverica, in Čarna 
Bajželj, Prikupna levinja

Oče Roberta Badna-Powella je bil profesor 
matematike in obenem še vikar. Poročen 
je bil trikrat. Prvi zakon je bil brez otrok, ko 
mu je žena Eliza Rivaz umrla, se je poročil s 
Charlotte Pope, s katero sta imela tri hčere in 
sina. Po njeni  smrti se je poročil še v tretje, 
tokrat s Henrietto Grace Smyth. Rodilo se 
jima je deset otrok, a jih je le šest dočakalo 
odraslo dobo. 

Dame in gospodje, predstavljamo štiri najpo-
membnejše Robertove sorojence:

• Warington - mornariški odvetnik, pomor-
ščak, kanuist najstarejši sin iz tretjega 
zakona. Že od malih nog se je navduševal 
nad čolnarjenjem, pri 24 letih pa se je z 
družabnikom odpravil na ekspedicijo s ka-
nujem po Baltiku. Ustanovil je pomorske 
skavte, v njegovo čast so po njem poi-
menovali jahto portugalskih pomorskih 
skavtov.

• Frank - oficir, slikar in odvetnik. Slikarski 
talent je podedoval po materi, prav tako 
kot njegovi sorojenci, a le on se je s tem 
tudi poklicno ukvarjal. Njegova umetniška 

dela so razstavljena v Royal Academy. Z 
ženo sta medene tedne preživljala na po-
tovanju okoli sveta.

• Agnes - ustanoviteljica ženskih skavtov, 
avtorica knjige za skavtinje, priredbe po 
Skavtstvu za fante. 

• Baden - pionir vojaškega letalstva, pred-
sednik Kraljeve letalske družbe (za 7 let), 
vodja letalskih skavtov. S starejšo sestro 
Agnes je izdelal toplozračni balon. Bil je 
gost na večerni zabavi lokalnega mogotca 
v Džakarti, kar se mu je zdelo tako ime-
nitno, da je o tem napisal knjigo.

Robert Baden-Powell je imel z ženo Olave tri 
otroke:

• Arthur Robert Peter, ime Peter je dobil 
po Petru Panu (njegov oče je bil velik lju-
bitelj tega knjižnega dela, Peter pa prav 
tako, zato je svojo hčer poimenoval Wen-
dy), Arthur po stricu, Robert pa po očetu. 

• Heather Grace (King), napisala knjigo A 
family album, z možem in dvema otroko-
ma je živela v San Franciscu.

• Betty (Clay), s staršema je potovala in 
obiskovala skavte po svetu, snemala je 
dokumentarne filme o skavtih. Z možem 
sta imela rojstni dan na isti dan, srečala pa 
sta se na ladji, prav tako kot njena starša, 
Olave in Robert.



10 Boj za roverčka, srečanje VV, Mozirje, Mo-
zirje 1, foto: Anja Purnat
11 Lovimo prve sončne žarke, srečanje PP, 
Ratitovec, Železniki 1, foto: Teja Prevc
12 Najraj mamo jame!, četin izlet, polhograjska 
okolica, Ljubljana 2, foto: Kris Flajs
13 Podiranje rekordov na veliki skakalnici, 
Stegovo sankanje, Grajska vas, Koroška 1,
foto: Jerneja Golob
14 Če imaš ob sebi prijatelja, gre tudi z zveza-
nimi nogami!, četin izlet, polhograjska okolica, 
Ljubljana 2, foto: Kris Flajs
15 Hopla, gremo! zimovanje PP, Veliki vrh, 
Brezovica 1, foto: Marko Rus 
16 Snežni photo bomb, srečanje PP, smučišče 
Gače, Črnomelj 1, foto: Nadja Kočevar
17 Gorišče LMB-ja, ognjiščni sprejem LMB, 
Gorenja vas, Poljanska dolina 1, 
foto: Meta Stanonik
18 Goram naproti, zimovanje PP, Veliki vrh, 
Brezovica 1, foto: Marko Rus
19 P!, srečanje IV, Šranga, Loška dolina 1,
foto: Ema Avsec
20 LMB osvoji prvi vrh na Koroškem, ognjiščni 
sprejem LMB, Slovenj Gradec, Koroška 1,
foto: Jerneja Golob
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