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1 »Peter Pan ne strelja v prazno, začetek skavts-
kega leta, Idrija, Idrija 1, foto: Mariana Medic 2 
2 Pozerji, DSV, Celje, Moravče 1, 
foto: Alenka Capuder
3 Ocenjevanje vodovih specialitet, poletni tabor 
IV, Zastava pri Črnomlju, Škofja Loka 1, 
foto: Mojca Prevodnik
4 Najlepši traktor na vasi, Skavtska vzgoja 6, 
Ponikve, foto: Mojca Prevodnik
5 Pripotovali v domače kraje, tabor PP, Slovenj 
Gradec, Koroška 2, foto: Petra Kramol 
6 Dogaja se, Skavtska vzgoja 3, Krim, 
foto: Marko Rus
7 Steg+steg+steg=skavti, IV poletni tabor, ambient-
ni dan, Podvolovljek, Prebold-Polzela 1, Velenje 1 in 
Slovenska Bistrica 1, foto: Mark Anton Ramšak

8 Bosonogi popotniki, Potovalc PP, Pohorje, Koroška 1, 
foto: Anej Roger
9 Tudi DA je potreboval komendsko rutko, tabor IV, 
Radovljica, Komenda 1, foto: Jakob Stele

Fotografije iz vaših skavtskih dogodkov nam lahko pošljete na zala.dimc@skavti.si. 
Navodila za oddajo voditelji najdete na Skavtskem portalu.
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10 VOČE se namaka v bazen(čk)u, tabor IV, 
Bohinj, Ljubljana 2 
11 Bobrsko sonce, tabor BB, Žirovniška planina, 
Breznica 1, foto: Vida Leskovar 
12 Kraja uspešna!, tabor IV, Radovljica, Komenda 
1, foto: Matevž Semprimožnik
13 Oranžni kupčki krasijo travnik (puščava), tabor 
IV, Bohinj, Ljubljana 2, foto: Neža Snoj
14 Volki, volki, volki!, tabor VV, Vojsko, Bovec 1, 
foto: Tilen Miklavič 
15 Odkupnina, skupni tabor IV, Ulake, Bovec 1 in 
Koroška 2, foto: Aljaž Perovnik
16 Naj ogenj gamsov zagori tudi v vaših srcih, 
Loke pri Mozirju, Kamnik 1, foto: Neža Pavlinič
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Pozdravljen, dragi bralec! 

Pred teboj leži sveže izdani Skavtič. Naš ti-
skani skavtski prijatelj. Sta v preteklih letih 
postala že stara znanca? Si ga z letošnjim 
oktobrom prvikrat prejel po pošti in ga boš 
imel tokrat prvič priložnost spoznati? V 
vsakem primeru me veseli, da si ga odprl in 
začel z branjem. Prepričana sem, da boš na 
naslednjih straneh našel kaj zase. Skavtič 
že komaj čaka, da s teboj in tvojimi prijatelji 
podeli svoje nove skavtske pripovedi. 

Piše: Urša Šega, Ready-steady puma

Tokratna številka naj bo popotnica za vse 
jesenske začetke. Za novo šolsko leto,  novo 
študijsko leto in, seveda, za  novo skavtsko 
leto. Si tudi ti vesel, da imamo letos priložnost 
začenjati skupaj – v živo? Sama se še predobro 
spomnim, kako smo lani konec oktobra že 
zoomali in si mahali od daleč. Saj je bilo lepo, 
ampak temu, da se srečamo in čas preživimo 
drug ob drugem, pa ne seže niti do gležnjev ...

Če boš polistal po reviji naprej, boš našel 
najrazličnejše vsebine. Pred teboj je nekaj 
utrinkov iz poletnega skavtskega dogajanja, 
čaka te kateheza, spoznaš lahko letošnjega 
prostovoljca leta (ki je skavt), najdeš namige, 
kako poskrbeti za svoje zdravje, na sredini 
revije pa tudi zmagovalno pesem letošnjega 
Skavtfesta (do novega leta jo lahko pojemo 
že vsi skupaj).

Ker je mesec oktober tudi mesec duševnega 
zdravja in ker je eno izmed področij vsebine 
vzgajanja, za katero si v našem združenju 
prizadevamo, vzgoja za zdravje, se nam zdi 
pomembno, da spregovorimo tudi o tej te-
matiki, zato smo ji v tokratni številki namenili 
nekaj strani. 

Te je premamilo, da bereš naprej? Krasno! 
Vzemi si čas in temeljito prelistaj. Upam, da 
ti kakšna misel iz tokratne številke polepša 
katerega izmed začetkov letošnje jeseni.

Bodi pripravljen!
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Dolgo smo čakali in ga končno dočakali! 
SkavtFest 2020 namreč. 

V soboto, 4. 9. 2021, se je v Postojni zbralo 
okoli 300 skavtov iz Slovenije in zamejstva, 
ki so na svojo priložnost, da predstavijo ali 
izberejo novo najboljšo skavtsko pesem, 
čakali prav zares predolgo. SkavtFest 2020 
bi moral potekati že konec oktobra 2020, a 
je postojnskim skavtom žal zagodla vsem 
dobro znana korona. Dogodek je bil potem, 
v upanju, da bo kmalu bolje, večkrat presta-
vljen, svojo luč pa je končno ugledal na prvo 
septembrsko soboto. Postojnski skavti so 

tako letos pod geslom »Hitro v kroj, z nami 
zapoj!« vendarle uspeli izpeljati 6. festival 
slovenske skavtske pesmi, katerega zgodo-
vina sicer sega vse do leta 1995, ko je prvič 
padla ideja, da bi spodbudili nastajanje 
novih skavtskih pesmi in hkrati praznovali 
tudi polovične in okrogle rojstne dni stega 
Postojna 1.
Piše: Teja Čeč, Prisrčna želva 
Fotografirata: Anja Halik, Trdoživa želva, Tomaž 
Lenarčič, »Za vse« netopir

Prvi skavti, nastopajoči pa tudi nekaj gledalcev, 
so se v Kulturnem domu Postojna zbrali že do-
poldne. Nastopajoči so se odpravili na tonsko 
vajo, ostali pa na poučno in zabavno raziskova-
nje Postojne, ki je kmalu postala skavtsko obar-
vana, saj je ulice preplavilo morje skavtskih 
rutic in dobro vzdušje, ki se je v zraku čutilo ves 
dan. Pozno popoldne so se vrata Kulturnega 
doma Postojna odprla še za vse ostale gledalce 
in navijače, ob 17. uri pa so postojnski skavti s 
himno SkavtFesta slovesno otvorili dogodek.

V Postojni ponovno zvenele ubrane skavtske pesmi

SkavtFest 2020

Steg Moravče 1 je za pesem 
Za boljši svet prejel nagrado 

za najboljši aranžma in najboljše 
besedilo, steg Ajdovščina – Šturje 
1 je za pesem Bober je dober dobil 
nagrado za najboljšo bobrovsko 
pesem, steg Ljubljana 2 pa si je 
s pesmijo Živet! priboril laskavo 
nagrado za pesem ognja. 

Vse zbrane sta v uvodnem nagovoru pozdra-
vila župan Občine Postojna Igor Marentič in 
načelnik ZSKSS Nejc Kurbus, nato pa je glav-
no besedo dobila dobra skavtska glasba. S 
svojimi pesmimi se je predstavilo 11 skupin, 
in sicer Zagorje 1, Črnomelj 1, Idrija 1, Mo-
ravče 1, Železniki 1, Ankaran 1, Brezovica 1, 
Ajdovščina – Šturje 1, Ljubljana 2, SZSO Trst 
in skup naveza stegov Rakova Steza 1 in Celje 
2. Vse nastope je budno spremljala strokovna 
žirija, ki so jo sestavljali Nejc Kurbus, Katarina 
Gomboc Čeh, Urban Koritnik, Patricija Pečar 
Kumar in Luka Mehle. Po dolgem in napor-
nem premlevanju so nagrade za najboljše 
pesmi podelili naslednjim izvajalcem: steg 
Moravče 1 je za pesem Za boljši svet prejel 
nagrado za najboljši aranžma in najboljše be-
sedilo, steg Ajdovščina – Šturje 1 je za pesem 
Bober je dober dobil nagrado za najboljšo 

bobrovsko pesem, steg Ljubljana 2 pa si je s 
pesmijo Živet! priboril laskavo nagrado za pe-
sem ognja oziroma najboljšo pesem po izbo-
ru žirije in publike. Po razglasitvi in ponovnem 
nastopu zmagovalnega stega Ljubljana 2 je 
praznovanje popestrila še glasbena skupina 
Ana in pou, ki je težko pričakovani SkavtFest 
2020 pripeljala do konca.

Postojnskim skavtom je tako že šestič zapored 
uspelo pod eno streho zbrati številne glasbe-
no nadarjene skavte in pričarati nepozaben 
večer, ki bo v srcih, predvsem pa v ušesih vseh 
prisotnih odmeval še dolgo. V upanju, da se 
bodo nove skavtske pesmi naslednja štiri leta 
prepevale na čim več skavtskih dogodkih in 
čim več zabavnih večerih, že navdušeno pri-
čakujemo naslednji SkavtFest.



98  |  Združenje

17.00, ob 18.00 imam običajno kakšen sesta-
nek, potem je pa ura 21.00 in naredim še kaj 
za skavte. Včasih si spočijem ali pa grem na 
kakšno pijačo. Za konce tedna je pa več časa 
še za kaj drugega, ne samo za skavte. Sem 
tudi pri gasilcih in bolničar pri Rdečem križu, 
tako da sem aktiven tudi tam. Ali pa grem v 
hribe. Vedno pa se najde tudi čas za druženje.

Kot bolničar pri Rdečem križu, član ekipe 
prve pomoči, sem aktiviran v času večjih ne-
sreč. Ekipa je bila aktivirana že med begunsko 
krizo in tudi lansko jesen, med koronakrizo. 
Jaz sem delal na ortopedski kliniki na COVID 
oddelku. Tam sem praktično nadomeščal 
zdravstvene delavce, morda v malo manjšem 
obsegu. To pomeni stik s pacienti, pri čemer 
sem bil oblečen v vso varovalno opremo. 
Delo je vključevalo zdravstveno nego, pre-
oblačenje, deljenje zdravil, hranjenje in tudi 
pogovor. Poleg tega pa sem za ZSKSS skupaj 
z ekipo (Luka Novak, Primož Mekuč, Florijan 
Kocbek) koordiniral akcijo, v kateri je bilo 
združenje aktivirano s 
strani Civilne zaščite in 
Urada za dolgotrajno 
oskrbo. Veliko vodi-
teljev je pomagalo v 
domovih za starejše 
občane in tudi drugje.

Prišel je dan, ko si izvedel, da boš dobil nagra-
do. Kako je to potekalo? Kakšni so bili občutki 
ob tem? 

Vedel sem, da bom predlagan, saj sem moral 
pomagati pri kandidaturi. Potem sem dobil 
e-pošto, da sem vabljen na zaključno priredi-
tev, ampak e-pošta še ne pomeni, da dobiš 
nagrado. Naknadno sem dobil klic s strani 
Mladinskega sveta Slovenije, da bom verje-
tno moral na oder (smeh). Sem bil kar vesel, 
da ne grem “za brezveze” na prireditev.

Na prireditev, ki je potekala 26. avgusta. 
Kako je bilo pa tam? Si predstavljam, da je bila 
zanimiva izkušnja.

Takrat smo imeli tudi v službi piknik, če te za-
nima. Prireditev je potekala na Brdu pri Kra-
nju, tam sem bil prvič. Že iz tega pogleda je 
bilo nekaj posebnega. Potem pa se je zgodila 
še ena stvar, ki je še nikoli nisem doživel. Ko 
sva prišla z Mirjam tja, sva pokazala potrdilo 

o izpolnjevanju pogoja 
PCT, potem pa je gospa, 
ki je to preverjala, rekla, 
da morava s hosteso. 
Hostesa naju je sprejela 
in pospremila do prve 
vrste, kjer je bil sedež 

Luka Mehle

Koliko služiš?

5 ur na dan!

5€ na uro, 
koliko pa ti?

Pridružil se mi je Luka. Prišel je naravnost iz 
službe. Dogovorila sva se, da se dobiva na pol 
poti. Na Trojanah. Naročila sva in pogovor je 
stekel.

Naj prostovoljec leta si … Kako si pa tak naziv 
prislužiš? Kako je videti tvoj dan?   

Moj dan. Ne vem, težko opišem en tipičen 
dan, ker so si med sabo zelo različni. Zadnja 
leta grem dopoldne v službo in sem tam do 

Na jesenski torek 
sem stopila skozi drsna 
vrata in v trenutku mi je v 
obraz butnil vonj po sveže pečenih 
krofih. Natakarici sem pokazala QR kodo, 
se sprehodila do terase in se usedla za 
mizo z  razgledom. Razmišljala sem o pro-
stovoljstvu. O nesebičnosti in razdajanju, 

ljubezni do 
bližnjega in o 

tem, da je ljubezen 
v resnici edina stvar, ki se množi, ko 
jo deliš. Ljubezen, ki ima toliko različnih 
imen. Kliče se tudi služenje.
Piše: Julija Vačovnik, š. ovca. Mozirje 1 
Fotografira: Andrej Peunik

Jaz sem delal na 
ortopedski kliniki na COVID 
oddelku. Tam sem praktično 
nadomeščal zdravstvene 
delavce, morda v malo 
manjšem obsegu.
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že rezerviran zame. Čisto v prvi vrsti. Bilo je 
zanimivo, ker ljudje, ki niso dobili nagrade, 
niso dobili takšnega spremstva. Tako da sem 
se počutil zelo pomembnega. Prišel je tudi 
gospod Pahor kot častni gost,  prišel pa je čez 
stranska vrata BREZ spremstva. Tako da … v 
bistvu sem jaz več kot Pahor (smeh). Povsod 
so nas slikali. Na odru sem se počutil po eni 
strani nerodno, ker nikoli ne veš, kdaj in kam 
in kako se postaviti, po drugi strani pa ponos-
nega nase. Med recimo 
stotimi v dvorani sem 
bil prepoznan, dobil 
sem nagrado. Podeli 
se šest nagrad za naj 
prostovoljca, če se ne 
motim, 3 za moške, 3 
za ženske, in od teh 
za moške samo eno v kategoriji 21 - 30 let. 
Tako da to je en poseben občutek. Kot neka 
nagrada za delo. Sicer nagrada seveda ni cilj 
prostovoljnega dela, je pa potrditev.

Si doma to nagrado potem postavil na kakšno 
posebno mesto?

V vitrino za steklo, kjer sem imel prej verje-
tno sliko od maturantskega plesa (smeh). Ne, 
saj ne. Dal sem jo v vitrino. Tako da jo lahko 
vidim vsak dan, če jo hočem.

Po skavtski Sloveniji se je za časa podelitve 
šušljala še ena novica o tebi. Namreč da si se 
za prireditev posebej uredil. Morda kakšen 
komentar na to?

Ja ja, obril sem se. Komaj sem se spomnil na 
to. Prepričan sem, da so ti drugi rekli, da me 
moraš to vprašati. A sem se tudi postrigel? 
Mislim, da ne. Sem šel pa v trgovino. Ker sem 
prejšnje skavtske hlače ponosil do konca in 

se mi je zdel to pravi 
trenutek za nakup no-
vega para. Čevljev si pa 
nisem kupil novih pa 
kroja tudi ne.

Pomemben del skavt-
skega načrtovanja je 

tudi praznovanje. Si si za svoj dosežek privo-
ščil kaj posebnega? Razen tega, da si šel po 
prireditvi na piknik s sodelavci? 

Mislim, da ne. Ne spomnim se. Ni bilo časa, pa 
tudi nisem “praznovalski” tip človeka, v smis-
lu, da bi si nekaj zares organiziral. Sem dobil 
pa veliko čestitk, kar me je presenetilo. Tega 
nisem toliko oglaševal in nisem jih pričakoval. 
Čestitk je bilo kar precej z vseh strani. Celo iz 
službe.

Tako da to je en poseben 
občutek. Kot neka nagrada za 
delo. Sicer nagrada seveda ni 
cilj prostovoljnega dela, je pa 
potrditev.

Pa za zaključek morda še eno vprašanje za v 
razmislek. Kakšen misliš, bi bil svet, če bi bili 
vsi ljudje naj prostovoljci?

Za kanček lepši. Ampak verjetno ne popoln, 
ker tudi jaz velikokrat rabim pomoč. Tudi, če 
bi bili vsi naj prostovoljci, bi vsi rabili pomoč. 
Nihče ne zmore vsega sam. Verjetno bi bilo 
manj pritoževanja in nerganja, česar se mi zdi, 
da je vedno več. Prostovoljstvo te izpolnjuje 
in ti daje zadovoljstvo in notranjo umirjenost. 
Obogati te za hvaležnost za vsako malenkost 
in naučiš se gledati ne samo na slabe strani, 
ampak tudi tut na dobre.

Zagotovo je tak svet čista utopija. Ampak 
lahko pa si ti tisti, ki prvi stopi korak naprej. 
Morda ti bo kdo stopil naproti, te srečal na 
polovici poti. Na Trojanah. Morda bo kdo šel 
vštric s tabo prav do cilja.

Luka ti sporoča še tole:

Primož Mekuč je rekel, da je prostovoljstvo privilegij. Ne, sej ne. No, mogoče pa. Kot 

prostovoljci se moramo zavedati, da je to privilegij, nimajo namreč vsi te možnosti iz 

takšnih in drugačnih razlogov. Poizkusi to izkoristiti. Pa rad bi poudaril tudi to, da sem v 

bistvu v vseh teh letih prostovoljstva srečal mnogo ljudi, ki so mi pomagali. Pa ni nujno, 

da so to samo mentorji ali voditelji, mislim tudi mlajše skavte. Pri prostovoljstvu je pomoč 

obojestranska. Rad bi se zahvalil vsem, ki sem jih srečal, in rad bi poudaril tudi to: vsak, 

ki tole bere, je že zagotovo pomagal. Morda že s kako malenkostjo. Marsikdo od vas pa je 

pomagal tudi meni. Tako da je nagrada v bistvu naša.

Zatorej bodi ti tisti, ki stopi prvi. Srečno pot!
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Jesensko državno
srečanje voditeljev

Rdeča nit letošnjega državnega srečanja vo-
diteljev je bila Na zdravje! Na zdravje duha, 
na zdravje stega, na zdravje duše, na zdrav-
je združenja. Voditelji iz celotne Slovenije 
smo se zbrali v Celju, kjer nas je pozdravilo 
tudi sramežljivo sonce. Mesto smo obarvali 
s preko 400 skavtskimi ruticami in čeprav 
smo se, razdeljeni na mehurčke, izogibali 
fizičnemu stiku, se je v zraku čutil močan 
duh skavtske povezanosti.
Piše: Maja Krajnc, fotografirajo: Matic Dolenc, 
Marko Pleterski, Marko Rus

Zbrali smo se pri štirih župnijah: sv. Danijelu, sv. 
Ceciliji, sv. Duhu in sv. Jožefu. Poudarek je bil 
predvsem na povezovanju znotraj SKVO-ja, na 
nabiranju moči in motivacije ter pridobivanju 
znanja z različnih področij zdravja. Pripravili 
smo 8 delavnic. Na začetku je bilo mišljeno, da 
si jih bodo voditelji prosto izbirali, potem pa 
smo bili primorani zaradi, khm, saj vsi vemo, 
česa, vsaki lokaciji dodeliti le dve delavnici. 
Ravno s tem razlogom si lahko danes prebere-
te kratek opis dogajanja na vseh delavnicah in 
jih postavite v mozaik minulega dogodka. 

Požirek za dušo, poglabljanje 
osebne vere
David Zagorc, Luka Tul

Najprej so se udeleženci odpravili na kratko 
puščavo, kjer so premišljevali ob odlomku iz 
Janezovega evangelija (Jn 5,2-9). V pomoč so 
jim bila sledeča vprašanja: Si privoščim kdaj 
»kopel za dušo«? Na koga se obrnem, ko sem 
v stiski? Se pustim nagovoriti Jezusu, ko sem 
»ohromljen« in v težavah? Kateri so izzivi glede 
duhovnosti v veji, ki jo vodim?

Nato so si po skupinah podelili sadove svojega 
razmišljanja in skupaj sestavili molitev, prošnjo, 
zahvalo ali izbrali pesem za Jezusa. Na koncu so 
se vsi skupaj zbrali pred ikono Jezusa in Petra, 
zapeli izbrane pesmi in prisluhnili napisanemu.

»Dejmo se poslušat«, delavni-
ca komunikacije v skupini
Neža Repanšek

Neža se je z udeleženci delavnice lotila komu-
nikacije malo drugače. Najprej so preverili, 
kako različne okoliščine lahko vplivajo na zelo 
preprosto nalogo risanja v paru. V nadaljevanju 
pa je sledila igra vlog z intenzivnimi pogajanji 
ob škatli mandarin, kjer so se še posebej izka-
zale komunikacijske spretnosti posameznih 
vlog v skupini. Ob koncu delavnice so nova 
spoznanja prenesli v prakso in pripravili pripo-
ročila za delo v svojih skupnostih voditeljev.

Predstavitev priročnika za 
zdrave tabore
Maja Krajnc

Maja je predstavila Priročnik za zdrave ta-
bore, ki je voditeljem v pomoč pri načrtova-
nju prehrane, gibanja in skrbi za trajnost. Na 
delavnici so udeleženci najprej sestavili obrok 
iz naključnih sestavin (kot se dostikrat zgodi, 
če nakupujemo nepripravljeni), potem pa ga 
z majhnimi popravki poskušali uravnotežiti. 
Debatirali so tudi o smislu in namenu jutranje 

telovadbe, raztezanja na potovalnih taborih 
ter krepko premigali svoje okončine. Te zanima 
več? Prelistaj priročnik in ga s pridom uporabljaj 
čim večkrat! Najdeš ga v Skavtskih novičkah.

Vidne sledi pustijo le odločni 
koraki
Nuša Maver

Skavtski voditelji se zavedamo pomena giba-
nja za krepitev zdravja in radi prenašamo zgled 
aktivnega življenjskega sloga na mlajše gene-
racije. To je še posebej pomembno v času, ko 
lahko pomembno prispevamo k odpravljanju 
posledic zaprtja v času epidemije. Udeleženci 
so se tako preizkusili v različnih vajah, gibalnih 

odmorih, kreativnih jutranjih telovadbah – 
predvsem takšnih, kjer je potrebnih malo 
pripomočkov ali pa jih lahko najdemo v naravi. 
Naučili so se, kako lahko preproste igre, kot 
so tri v vrsto ali človek, ne jezi se, spremenijo 
v gibalne igre. Predvsem pa je Nuša s svojo 
zagnanostjo predala naprej misel, da je najbolj 
pomemben zgled. Nušina razmišljanja najdete 
na blogu z naslovom Drobni trenutki dneva, 
na njenem YouTube kanalu pa je kar nekaj 
odbitih gibalnih idej. 
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Komunikacija z mladostniki 
Zdenka Švaljek

V delavnici so udeleženci pridobili osnovne in-
formacije o digitalni zasvojenosti, duševnem 
zdravju in komunikaciji, ki so jih preko prime-
rov smiselno povezali z delovanjem skavtov 
in vlogo voditeljev. Najprej so se dotaknili 
koronačasa, ki nam je z omejitvami gibanja pri-
nesel tudi spremenjen način komuni-
kacije.  Ob razmišljanju o lastni 

uporabi zaslonov so rešili test prekomerne 
uporabe zaslonov (www.logout.si). Vprašal-
nik jih je preko vprašanj o odnosih in socialni 
mreži povezal s temo duševnega zdravja, kjer 
so ozavestili vlogo skavtov kot varovalnega 
dejavnika pri duševnem zdravju mladostni-
kov ter izvedli vajo prepoznavanja lastnega 

stresa in umirjanja. V zadnjem delu 
delavnice je Zdenka predstavila, kako 

lahko s poznavanjem 
osnov komunikacije kot 

voditelji uspešno krmarijo 
med obveznostmi, pravili in željami 
udeležencev skupine.

Duševno zdravje in zasvoje-
nost z digitalnimi tehnologi-
jami pri mladih
Urška Mikolič

Urška je na predavanju govorila o različnih vi-
dikih razumevanja zasvojenosti in o vplivih na 
njihov razvoj. Na področju zasvojenosti z digi-
talnimi tehnologijami je izpostavila prepozna-
vanje internetne zasvojenosti, ločevanje med 

pretirano uporabo interneta in zasvojenostjo 
ter kako ta vpliva na duševno zdravje mlado-
stnikov. Predavanje je bilo začinjeno z izsledki 
njene lastne znanstvene raziskave, udeleženci 
pa so dobili vpogled v psihoterapevtsko delo 
s tistimi, ki so zasvojeni z digitalnimi tehnolo-
gijami, in dobili odgovore, zakaj je to izjemno 
težka oblika zasvojenosti. (www.psihoterapi-
ja-mojaizbira.si)

Korenine ZSKSS
Janez Kobal

Janez je navzočim predstavil zgodbo o začet-
kih našega združenja, o povezovanju z drugimi 
organizacijami in o naši povezavi s Cerkvijo. 

Govoril je tudi o tem, kaj pomeni duhovnost 
pri skavtih in zakaj imamo tisti K v ZSKSS, v 
čem se razlikujemo od ostalih organizacij in 
zakaj je to dobro. Seveda je pripoved popestril 
z mnogimi osebnimi izkušnjami in udeležence 
večkrat nasmejal.

Poleg delavnic je potekala tudi velika igra po 
vzoru Journey to the end of the night. SKVO 
kot celota je dobil vlogo iskalca ali lovilca in se 
je med igro po mestu gibal kot eno. Cilj iskalcev 
je bil, da po Celju najdejo čim več kontrolnih 
točk, cilj lovilcev pa je verjetno jasen – loviti 
iskalce! Vsakič, ko je bil SKVO ujet, je moral 
predati lovilcu enega izmed kuponov. Te so 
iskalci lahko pridobili na kontrolnih točkah, ki 
so predstavljale varno zatočišče pred lovilci. Na 
ta način so udeleženci dobro spoznali mesto, 
se srečali s sovoditelji iz celotne Slovenije in pri 
tem nabrali kar nekaj kilometrov. Med lovilci je 
bil najboljši steg Šentjernej 1, med iskalci pa so 
kar štirje stegi dosegli maksimalno število točk: 
Maribor 1, Litija 1, Zagorje 1 in Nova Gorica 1.

Izvršni odbor, tehnična ekipa in pisarna smo 
izjemno veseli, da se je toliko dobre energije 
spet lahko nabralo na enem kupu. Dokazali 
smo, da je tudi z upoštevanjem vseh omejitev 
možno izvesti tako velik dogodek, čeprav ni 
majhen zalogaj. Predvsem pa smo z voditelji 
vred ponovno začutili, kaj pomeni pristen stik 
v živo. Kljub vsej uporabnosti tehnologije ga ne 
more nadomestiti noben ekran ali telefonski 
klic. Zato z veseljem in iznajdljivostjo krmari-
mo med odgovornostjo in navihanostjo in se 
veselimo dne, ko se bomo spet lahko čisto vsi 
nagnetli skupaj.

Zahvala in pohvala vsem voditeljem, ki to 
počnete vsak dan!

Slovenija oživlja, 
prva pomoč

Včasih se znajdemo v si-
tuaciji, ko so sekunde 

ključnega pomena in 
je pomembno, da 
znamo odreagi-
rati. Načeloma 
smo se že vsi 
srečali vsaj s 

teorijo glede pomoči nezavestnim osebam in temeljnimi postopki oživljanja. Vendar pa je 
redno obnavljanje takšnega znanja nujno, da odreagiramo pravilno, kadar smo postavljeni 
v dejansko situacijo, saj je ta navadno kaotična in stresna. Na delavnici so zato udeleženci 
osvežili in dopolnili svoje znanje o temeljnih postopkih oživljanja ter prvi pomoči.
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Dobrodošli v Hiški!

28. avgusta leta Gospodovega 2021 je svoja 
vrata uradno otvorila Hiška. To je domova-
nje, ki so si ga v letih truda, vlaganja in dobre 
volje zgradili postojnski skavti in taborniki.
Piše: Jerneja Srebot, Barvica želva, Postojna 1 
Fotografira: Anja Halik,  
Avtorica logotipa je Pija Šarko

Pod skupno streho
Da, prav ste slišali! Naša hiška je prva svoje 
vrste na več področjih. Gre za naše prvo pravo 
skupno stegovo prebivališče, prvo tovrstno 
domovanje za mlade v lokalnem okolju in prvo 
družno bivanje skavtov in tabornikov v 
Sloveniji.

Postojnski taborniki, 
Rod kraških vihar-

nikov, so letos 
praznovali 70. 

obletnico delo-
vanja, z njimi 

pa smo leta, 
p r e d e n 

smo se lo-
tili tega 

g r a d -

benega zalogaja, redno sodelovali pri pripra-
vah lokalnih čistilnih akcij, pomagali v Kriznem 
centru v času žleda, nekajkrat pa smo se pove-
zali tudi za lokalni sprejem LMB.

»Z mnogimi delovnimi akcijami, kjer smo s 
skupnimi močni obnavljali naše nove prostore, 
so se spletla nova prijateljstva in okrepila pred-
hodna. Lepo je imeti svoje prostore, predvsem 
pa je nekaj posebnega, če si jih lahko tako po-
dobni organizaciji, kot smo taborniki in skavti, 
delimo skupaj,« pravi njihova starešina, Pija 
Šarko.

Če smo se v preteklosti gledali bolj od daleč, 
nas je ta projekt združil in nam odprl oči ob 
spoznanju, da je med nami veliko več podob-
nosti kot razlik. Naše skupno poslanstvo je 
namreč to, da mladim omogočimo čim več 
pristnega druženja v naravi, kot dve največji 
mladinski organizaciji v lokalnem okolju pa s 
skupnim stališčem tudi veliko lažje pristopamo 
do občine in lokalnih mladinskih vprašanj.

Poleg tabornikov in skavtov Hiška v svojih pro-
storih gosti tudi lokalno izpostavo Mladinskega 
sveta Slovenije, v kateri smo skavti in taborniki 
pomembni in dejavni člani.

Dolgo smo jo zidali
Hiša, v kateri zdaj prebiva nadobudna po-
stojnska mladina, ima za sabo že kar nekaj 
slikovitih zgodb. Leta 1841 je bila zgrajena 
kot kovačija, 1853 pa jo je občina odkupila in 
jo preuredila v prvo postojnsko bolnišnico. 
Kasneje je še nekaj časa služila kot materinski 
dom, nato pa je več let malce postavala in ni 
čisto vedela, kaj bi sama s sabo.

Hiško nam je leta 
2015 v uporabo 
podarila občina Po-
stojna, ki je njena 
lastnica, kasneje pa 
je financirala tudi 
menjavo strehe in 
fasade. Kljub vse-
mu je bila zgradba ob prvih delovnih akcijah 
le malo več kot stara podrtija in nismo si ravno 
znali predstavljati, kako jo bomo spravili sku-
paj, niti kako bomo v njej živeli tako taborniki 
kot skavti.

A leta so tekla, mi pa smo malo po malo podi-
rali, zidali, vlačili, oblačili, vrtali, strgali, rajhali, 
belili … Občasno smo negodovali in vzdihovali, 
a smo bolj pogosto kramljali, se smejali in vsa-
ke toliko tudi zapeli.

Tako taborniki kot skavti smo se v svoje prosto-
re vselili še preden je bila Hiška čisto končana 
in po šestih letih trdega dela smo jo vendarle 
tudi uradno otvorili.

Kar naprej!
Ob otvoritvi sta 
stegovodja stega Po-
stojna 1 Domen Turk, 
Zavzeti netopir in sta-
rešina Rodu kraških 
viharnikov Pija Šarko 

povedala takole: »Lepo je biti nekje doma, ime-
ti kakovostne in velike prostore, da imajo lahko 
mladi prostor za kvalitetno preživljanje proste-
ga časa in za širjenje taborniških in skavtskih 
idej – in to pod isto streho!«

Lepo je biti nekje doma, 
imeti kakovostne in velike prostore, 
da imajo lahko mladi prostor za 
kvalitetno preživljanje prostega časa 
in za širjenje taborniških in skavtskih 
idej – in to pod isto streho!

Najbolj všeč mi je to, da smo hiško sami 

zgradili in ima zato neko svojo dušo, 

kar je posledica dela naših rok.

- popotnik Jan, Dobrohotni sokol
Od prostorov mi je najbolj všeč mansarda, ker je lepa sončna, odprta, in krasen prostor za druženje. Sicer pa sem na splošno zelo vesela, da imamo nove, lepe, udobne prostore in komaj čakam, da jih napolnimo z novimi spomini.

- voditeljica Lea, Karizmatična levinja
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Kaj vse pa lahko najdete pod 
streho naše Hiške?
• Mansarda

Velik prostor, kjer se lahko družimo tudi 
večje skupine, na projektorju pa si pogleda-
mo kakšen film.

• Skavtska soba
Naš štab, kjer imamo spravljene glavne 
potrebščine za redna srečanja in kjer se 
dobivajo vodi in manjše skupine.

• Taborniška soba
Domovanje naših cimrov, ki nam pogosto po-
sodijo kakšen stol, olfa nožek ali dobro idejo.

• Čajna kuhinja
Za kramljanje ob hrani in pijači, predvsem pa 
za kuhanje kave (imamo ta veliko džezvo).

• WC s tušem
Za uravnavanje intenzitete »skavtskega 
duha«. Ponuja tudi razgled na vrtiček in 
glavno ulico!

• Stopnišče
Fotogalerija, ki nas popelje skozi utrinke s 
skavtskih in taborniških dogodkov.

• Skladišče
Prostor za opremo, ki ni v redni uporabi in 
bi bila sicer v napoto, tu pa nikakor ni.

• Soba Mladinskega sveta Obči-
ne Postojna
Prijeten prostor, ki ga vodstva lahko upo-
rablja za razne sestanke in načrtovanja.

Meni so všeč slike, ko greš po 

stopnicah.
- bobrovka Mirjam

Všeč mi je, da imamo svoj dom, kjer bomo lahko imeli naslednje skavtsko leto. Pa ker je več prostora, se lahko tudi po vejah razdelimo in imamo po mehurčkih srečanja, tudi več vej hkrati.
- volkuljica Tereza

Pri obnovi smo sledili elementu skavtske vzgoje – učenje z delom – saj se je vsak od nas naučil kaj novega: knaufati, beliti, vrtati, brusiti, polagati laminat ... To se sicer pozna na kvaliteti opravljenih del, je pa zato hiša bolj naša, saj je marsikdo pustil svoj unikaten »podpis« v njej..
- bivši voditelj Klemen, Srčni fazan

Na vodovih srečanjih je super, ker 

se imamo kam dat in imamo nek 

prostor, kjer vemo, da se lahko 

družimo in smo zaželene.
- vodnica Klara, Ognjena levinja

Želim, da bi se v tej hiši, kot je bil njen 

prvotni namen, kovali značaji oseb, ki bodo 

delale svet boljši, kot so ga prejele.

- bivši voditelj Andrej, Modri sokol

Meni je super, ker se v tej skavtski hiši lahko 

dosti družimo, se igramo, se zabavamo in je 

super, da smo jo dobili. Dobro je tudi to, da več 

skavtskih hiš kot bo, bolj bodo ljudje vedeli 

za nas in bolj bodo prihajali k nam in bo tudi 

vedno več skavtov.
- volkuljica Blažka

Meni je všeč, koliko zgodovine nosi s sabo, ker smo jo toliko časa delali in pripravljali. Še vsaka okenska polica ima svojo zgodbo za tem, kako je nastala.
- voditeljica Zala, Mega levinja

Meni je všeč tale tram (na mansardi), 

ker lahko čez njega skačeš.
- bober Pavel

Prav je, da imamo tudi mi, skavti, svoj 

dom. Tudi ob deževnih dneh lahko 

rečemo: »U, zdaj gremo pa mi v to 

skavtsko hišo!« in bomo lahko tudi tam 

notri kaj delali, če bo lih fajn lilo. Sem 

prebral v Skavtiču, da gradijo tudi v 

Ljubljani, in je prav, da naredimo kar 

čim več teh skavtskih hiš!
- volčič Jakob
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Mozirje

vabi te iz doline tja v hladno gozdovje
Normalna stvar. 
Zdravo! Kako si kaj? Jaz sem super! Letos 
namreč praznujem svoj 20. rojstni dan! To je 
pa kar veliko, kajne?

Pišeta: Anja Purnat, Odgovorna ovca in Klara 
Slemenšek, Pustolovska uška 
Fotografira: Rok Rakun

Morda zame še niti nisi slišal. Naj se ti preds-
tavim, sem steg Mozirje 1. Pokrivam območje 
vse od slapa Rinke v Lo- garski dolini, 
kjer izvira reka Savinja (ki temno 
modra teče po rutki m o j i h 
skavtov), in segam prav tja 
do začetka Spodnje Savinjske 
doline. Ustanovila sta me Činka 
in Sandi 30. sep- t e m b r a 
leta 2001. P o 
nedeljski 
m a š i 

v Mozirju se je pred cerkvijo sv. Jurija (katerega 
rdeča barva tudi krasi rutko mozirskih skavtov) 
prvič srečala skupina mladih, ki jih je zanimalo 
skavtstvo. Takrat sem bil še  majhen, saj sem 
imel le klan netopirjev, ki je štel nekaj več kot 
30 članov, a so bili zelo zagnani. Že prvo leto 
so ob božiču prvič ponesli luč miru iz Betlehe-
ma po Zgornji Savinjski dolini.

V letu 2002 so mi nadeli mojo rutko. Se še 
spomniš, da sem že omenil 
temno modro barvo Savi-
nje in rdečo barvo far-
nega zavetnika 
sv. Jurija? Rdeča 
b a r -
v a 

ima še en pomen. Naj ti ga zaupam. Na des-
nem bregu Savinje se v Mozirju nahaja prav po-
seben cvetlični raj, ki se imenuje Mozirski gaj. 
Prav gotovo si ga že obiskal s starši, ali morda 
celo s kom, ki ti je še prav posebej pri srčku. 
Gaj je namreč kraj romantike in zaljubljencev. 
Tam je cerkvica sv. Valentina in stotine in sto-
tine rdečih tulipanov, prav tako rdečih, kot je 
rdeča obroba moje skavtske rutice. V osnovi 
pa je moja rutica svetlo modra. Moji volčiči s 
ponosom nosijo enobarvno rutico, ki odseva 
prečudovito modro nebo nad Goltmi. Tudi za 
Golte si morda že kdaj slišal. Tja lahko greš 
pozimi smučat! Domačini Golte imenujejo kar 
Mozirska planina. Moja rutica, svetlo modra, 
temno modra in rdeča, objema moj rojstni kraj.  

V letu 2002 se nam je pridružil noviciat po-
potnikov in popotnic, ki so se poimenovali 
škorpijoni. V klanu sem imel goreče skavte, ki 
so se odločili za voditeljstvo in omogočili odpr-
tje veje izvidnikov in vodnic. Na prvo srečanje 
jih je prišlo kar 67, zato sem jih razdelil na alfa 
in beta četo. Leta 2006, na moj 5. rojstni dan, 
so mi za darilo podarili vejo volčičev in volkuljic. 
Mladiči še danes razposajeno skačejo po moji 
skavtski sobi in jo krasijo s svojo iskrenostjo, 
radovednostjo in pogumom. 10. rojstni dan 
smo praznovali s skupnim taborom vseh vej v 
SOC-u. Medvedov nismo videli. 

Če si že kdaj slišal zame, si me morda prepoznal 
iz naj odbojkarskega dogodka. Moji skavti se 
namreč radi ukvarjajo s športom (večinoma) in 
zabavajo (to pa čisto vsi), zato sem maja 2012 
povabil sosednje stege na obisk, da smo skupaj 
igrali odbojko. Tekmovanje smo poimenovali 
Odbitek, dogodek pa je postal tradicionalen 

projekt mojega klana. Dokler nas ni presenetil 
okronan virus, je bilo na tekmovanju že čez 
100 udeležencev! 

Moji skavti so nadarjeni tudi glasbeno. Za Skav-
tfest leta 2015 so napisali pesem Skavt živi, ki 
jo je izvajal moj super skavtbend Budeča Neža, 
ki deluje še danes. Razbijajo na vseh dogodkih, 
še pri mašah. Ljubezen gre skozi želodec, pra-
vijo. Se strinjaš? Jaz se. In moji skavti tudi. Klan 
je namreč leta 2017 osvojil brbončice častne 
komisije in osvojil prvo mesto na lokalnem tek-
movanju Golažijada! Premagali smo kmečke 
gospe, gasilce, upokojence, vinogradnike. Če 
je kdo slučajno mislil, da je skavtom vseeno, 
kaj jemo…  

Nekdaj se je naš steg nahajal v Mariborski regi-
ji, danes pa se povezujemo s sosednjimi stegi 
znotraj ognjišča Rutke od putke. Če še ne veš, 
zakaj takšno ime, geografsko je naše ognjišče 
postavljeno tako, da objema vrat Slovenije 
(ki je v obliki putke), kot rutka objema skavte. 
Torej, ognjišče rutke od putke! Ljubko, da bolj 
ne more bit!

Letošnjega skavtskega leta se še posebej vese-
lim. Zrasel bom namreč še za eno vejo, za vejo 
bobrov in bobrovk. Hvaleženi za prijateljstva, 
norost, gorečnost, ljubezen in zaupanje, grejo 
moji skavti naprej po 
Njegovi poti.

Prideš na obisk?

P.S.: Ustavi se na IG strani  
@panoramci_mozirje_1 
za kvalitetne vsebine.
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go

pomoč pri reševanju stisk

 uporaba tehnologije

občutek varnosti

vzpodbuda

podpora

vera

dejavnosti v naravi

ljudje, ki jih spoznaš pri skavtih

povezanost z drugimi - občutek pripadnosti

pomoč pri

omejena

stvari, ki pri skavtih pozitivno 
vplivajo na duševno zdravje

število skavtov in skavtinj, 
izraženo v odstotkih

Skavtske aktivnosti so na področju duševne-
ga zdravja zelo pomembne tudi na področju 
preventive. Pomembni so odnosi, ki jih 
razvijemo drug z drugim, in podpora, ki si jo 
med seboj izkazujemo. Ugotovila sem, da je 
tudi čas, ki ga skavti preživimo v naravi, zelo 
pomemben preventivni dejavnik na področju 
duševnega zdravja. Pomembni pa so tudi 
tabori in drugi večdnevni dogodki, saj tudi ti 
blagodejno vplivajo na naše zdravje.

Skavtinje in skavti zelo cenimo dobre odnose 
s prijatelji in družino, pomembno pa nam je 
tudi to, da imamo dovolj prostega časa in 
da smo spočiti, kar nam omogoča, da lahko 
razvijamo kvalitetne odnose z našimi bližnji-
mi. Vse to namreč potrebujemo za dobro 
duševno zdravje.

Ugotovila sem tudi, da je zanimanje za teme 
povezane z duševnim zdravjem med skav-
tinjami in skavti precej visoko in da bi si pri 
skavtih marsikdo želel, da bi bilo temu name-
njenih več aktivnosti.

Skavti - varno zavetje
Zdravo. Sem Maja, »upokojena« voditeljica 
iz stega Maribor 2, ki je pred kratkim pos-
tala magistrica socialnega dela. Ker sem v 
svoji magistrski nalogi raziskovala, kakšna 
je vloga skavtov pri krepitvi duševnega 
zdravja mladih, in ker je oktober mesec 
duševnega zdravja, so me uredniki skavtiča 
povabili, da ti na kratko predstavim ugoto-
vitve svoje raziskave, obenem pa podam 
nekaj nasvetov za to, kako lahko sam/a po-
skrbiš, da bo tvoje duševno zdravje kar se 
da dobro!

Piše: Maja Kurbus 
Fotografira: Miha Rekar

Pa sploh veš, kaj je duševno zdravje? 

Duševno zdravje je tradicionalno pojmovano 
kot stanje, ki je ločeno od duševnih motenj, 
sodobnejše pa kot kontinuum od pozitivne-
ga duševnega zdravja, kjer se posameznik 
počuti dobro, zadovoljno in optimistično, do 
negativnega duševnega zdravja, ki že pred-
stavlja različne duševne težave ali duševne 
motnje. 

Obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na naše 
duševno zdravje in nanj učinkujejo na raz-
lične načine – ogrožajoče ali pa varovalno. 
Imenujemo jih dejavniki tveganja in varovalni 

dejavniki. Dejavniki tveganja so tisti, ki pove-
čujejo verjetnost, da bo posameznik razvil 
določeno motnjo, varovalni dejavniki pa to 
zmanjšujejo in hkrati pozitivno vplivajo na 
naše duševno zdravje. Isti dejavniki nimajo 
nujno enakega učinka na vse posameznike 
in lahko v določeni situaciji nastopijo kot de-
javnik tveganja, v drugi pa kot varovalni de-
javnik. Strokovnjaki med dejavniki, ki vplivajo 
na duševno zdravje mladih, najpogosteje 
izpostavljajo spol, družino, šolo, vrstnike in 
vrednote. 

V raziskavi, ki sem jo izvedla, sem na začet-
ku opravila šest intervjujev s skavtinjami in 
skavti. Na osnovi naših pogovorov sem nato 
oblikovala anketni vprašalnik, ki sem ga pos-
redovala vsem v SKVO-ju in vsem v veji PP 
(če si ga rešil/a tudi ti, ki to bereš – en velik 
HVALA). Skupaj je anketni vprašalnik rešilo 
320 skavtinj in skavtov. 

Glavna ugotovitev moje raziskave je, da imajo 
dejavnosti pri skavtih pozitiven vpliv na naše 
duševno zdravje. Pri tem igrajo pomembno 
vlogo predvsem občutek pripadnosti skupini 
in povezanosti z drugimi, pa tudi ljudje, ki jih 
spoznamo na skavtih, ter podpora in spodbu-
da, ki smo je pri skavtih deležni.

Zdi se mi, da res veliko gradimo 
na področju tega, da smo med sabo v 
dobrih odnosih in se imamo radi. In tudi, 
da se spodbujamo. Da tudi, ko ima kdo 
kaj izven skavtov, tudi na tistih področjih 
stojimo drug drugemu ob strani. Torej, 
da dobi vsak posameznik občutek, 
da je sprejet, ne samo v času skavtov, 
ampak tudi drugače. Da vse, kar počne 
drugi, cenimo, oziroma podpiramo in da 
spodbujamo drug drugega. Res veliko 
delamo na skupnosti. Zagotovo pa so 
pomembni tudi tabori oziroma dogodki, 
na katerih več časa preživimo skupaj.

- Živa

Meni se zdi, da skavti ful 
prispevajo k duševnemu 

zdravju, vsaj k mojemu. Jaz jih 
doživljam kot neko varno zavetje, 
kamor se lahko zatečeš z vsemi svojimi 
težavami, in veš, da bo na koncu vse 
okej, ker ti vsi okoli tebe dajo vedet, da 
te ne glede na vse sprejemajo in da bodo 
vedno stali ob tebi.

- Neja
Seveda imam tudi potrebo 
po kvalitetnih odnosih in po 

tem, da delam nekaj, kar se mi zdi 
pomembno - da nekaj doprinesem. 
To se mi zdi zagotovljeno, tudi zaradi 
skavtov – zelo. Pa tudi to, da se lahko 
gibam in hodim v naravo – to mi je zdaj 
v času korone še posebej pomembno. 
Pomembno je, da imaš ob družini tudi 
prijatelje. Vsaj zame je zelo velik delež 
ljudi, ki mi veliko pomenijo, prišel od 
skavtov.

- Nejc

dru
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Nekaj idej, kaj lahko sam storiš, da bo tvoje 
duševno zdravje čim boljše. Preberi jih in 
»uporabi« tisto, kar se ti zdi dobro zate.

Jaz pa ti želim krasno jesen, s čim več sončni-
mi dnevi, iskrenimi nasmehi in toplimi objemi.

Društvo Altra, Društvo za nenasilno komu-
nikacijo, Društvo OZARA, Familylab, Krizni 
centri za otroke in mlade, Mladinski svet Slo-
venije (MSS), ŠENT, Zveza prijateljev mladine, 
Mladinsko svetovalno središču Slovenije 
(MISS).

Pokličeš lahko na Klic v duševni stiski, na TOM 
telefon za otroke in mladostnike, na Zaupni 
telefon Samarijan, SOS telefon za ženske in 
otroke, žrtve nasilja, in na krizni telefon Za-
voda Emma.

• Vzemi si dovolj časa za spanec – idealno 

je okrog 8 ur, seveda pa se to razlikuje 

od posameznika. 

• Postavi si omejitev za čas, ki ga preživiš 

na socialnih omrežjih! 

• Čim več časa preživi v naravi – to 

namreč pozitivno vpliva na naše 
duševno zdravje.

• Poskrbi, da dovolj časa nameniš 
fizičnim aktivnostim in da ješ kvalitetno 

ter raznoliko hrano (ja, tudi to ima vpliv 

na duševno zdravje).

• Preživljal čas z ljudmi, ki jih imaš rad in 

v družbi katerih se dobro počutiš!

• Veliko se smej.

• Bodi odziven na potrebe ljudi okoli 

sebe, pa naj bodo to so-skavti ali drugi 

ljudje, ki te obdajajo v življenju. Ne 

pozabi, da se dobro z dobrim vrača.

• Prosi za pomoč! Naj ti ne bo nerodno, 

če sam ne zmoreš rešiti vseh težav. 

Obstaja  ogromno organizacij in ljudi, 

ki ti lahko pomagajo. Ne pozabi, da nisi 

sam!

Tu smo, da ti 
pomagamo.
Če potrebuješ pomoč, lahko pišeš na 
nisi.sam@skavti.si ali obiščeš stran
https://skavt-kako.si/.

Za konec pa še najpomembnejše!

Pa še nekaj drugih organizacij, ki ti lahko pomagajo v primeru stiske:
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Živet!
PESEM OGNJA 2020

Živet!
PESEM OGNJA 2020 Ljubljana 2
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Na voditeljih

Združenje stoji!

Poglejmo, katere vrste usposabljanj pozna-
mo v našem Združenju in komu so ta uspo-
sabljanja namenjena:

Tečaj za vodnike (TZV)
TZV je namenjen bodočim vodnikom in vo-
dnicam, starim med 13 in 15 let. Na TZV-ju 
spoznavajo delovanje čete in voda, se urijo v 
skavtskih veščinah ter se učijo, kako postati 
dober vodnik/-ca. 

Mala šola življenja v džungli 
(MŠŽD)

MŠŽD je namenjen voditeljicam, voditeljem 
in PP (popotnikom in popotnicam), ki bodo 
vodili ali služili v veji volčičev in volkuljic in 
so stari vsaj 18 let. Tam spoznavajo zgodbe 
iz Knjige o džungli, doživijo raznolike ambi-
entacije in dobijo ideje, kako jih izpeljati in 
uporabiti v svojem domačem krdelu. 

Življenje v naravi 1 (ŽvN1)

ŽvN1 je namenjen voditeljicam, voditeljem 
in PP, ki so stari vsaj 17 let. Pri Skavtskem 
okoljskem centru v Kočevskem Rogu bivaki-
rajo in bosonogi živijo v Stvarstvu, se učijo 
varnega izvajanja osnovnih skavtskih veščin 
in odkrivajo danosti narave.

Osnovno  usposabljanje 
Skavtska vzgoja
OU SV je namenjeno vsem skavtinjam in 
skavtom, ki so se odločili za voditeljsko pot 
in so stari vsaj 19 let. Udeleženci se priprav-
ljajo na vlogo voditelja, spoznavajo skavtsko 
vzgojo in se pridružijo veliki skupnosti vo-
diteljev ZSKSS. V šestih dneh potovalnega 
tabora dobijo motivacijo in znanje za vodi-
teljsko pot.

Usposabljanje Metodologija 
(BB, VV, IV, PP)
UM (BB, VV, IV, PP) se lahko udeležijo vodi-
teljice in voditelji, ki so se že udeležili OU SV, 
opravili Korak: opazovanje v veji in so stari 
vsaj 20 let. Voditelji spoznajo način dela in 
starostno skupino v izbrani veji, se zopet 
srečajo z že poznanimi obrazi in spoznajo 
nove, s katerimi nato obujajo spomine na 
državnih srečanjih voditeljev.

Usposabljanje Vodja
UV je namenjen voditeljicam in voditeljem, 
ki so stari vsaj 21 let, so opravili Korak: opa-
zovanje vodstvene vloge in so se odločili za 
vlogo stegovodje, delo na državni ravni ali 
želijo napredovati na svoji voditeljski poti. 

5 TZV-jev 180 udeležencev

150

18

400 udeležencev18 usposabljanj za voditelje

voditeljev usposabljanj

DA-jev

Po lanskem skavtskem letu, ko smo se ve-
čino časa gledali preko ekranov in le malo 
časa preživeli skupaj v naravi, smo se pole-
ti še toliko bolj veselili vseh taborov. Poleg 
taborov, izhodov, kraj zastav in drugih 
skavtskih aktivnosti, pa smo se voditelji še 
posebej veselili tudi usposabljanj, ki smo 
jih izvedli poleti in jeseni.
Piše: Nastja Bojc, Vsestranski gams, 
poverjenica za voditelje 
Fotografira: Karmen Zalokar

Usposabljanja so prav posebni tabori, ki so 
namenjeni druženju, duhovnosti, spoznava-
nju sester skavtinj in bratov skavtov, delje-
nju izkušenj ter pridobivanju novega znanja 
in veščin. Tam udeleženci uživajo v skavtski 
družbi in se vrnejo v svoje stege polni moti-
vacije in zagona za nova skavtska doživetja. 
Kar vprašajte svoje voditelje, kako noro so se 
imeli na letošnjih skavtskih usposabljanjih!
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Vodje so na koncu usposabljanja vešči vo-
denja skupine skavtskih voditeljev, so dobri 
organizatorji in poznajo svojo vlogo v ZSKSS 
in širši družbi. 

Usposabljanje Trener
UT je namenjen voditeljicam in voditeljem 
starim vsaj 22 let in želijo voditi različna 
usposabljanja v ZSKSS. Izkušeni voditelji se 
urijo v različnih načinih vodenja in podaja-
nja vsebin, so pripravljeni soustvarjati naše 
Združenje in čutijo odgovornost pri delu, ki 
ga opravljajo.

Življenje v naravi 2 (ŽvN2)

ŽvN2 je namenjen vsem, ki so uspešno opra-
vili ŽvN1 in so stari vsaj 19 let. V treh viken-
dih (pomlad, jesen, zima) nadgradijo svoje 
skavtsko veščinsko znanje in to navdušenje 
nad njim predajajo naprej  v svojem stegu. 
Po uspešno opravljenih nalogah se lahko 
pridružijo ekipi inštruktorjev ŽvN.

Letošnjih usposabljanj se je udeležilo re-
kordno število udeležencev! Na TZV je bilo 
sprejetih 180 vodnikov in vodnic, usposa-
bljanja za voditelje pa se je udeležilo več kot 
400 voditeljev in voditeljic. Največja zahvala 
gre dobrim 150 voditeljem usposabljanj in 
18 duhovnim asistentom, ki so namenili svoj 
prosti čas in talente za (bodoče) voditelje 
ZSKSS. V pripravo vsakega usposabljanja 
gre ogromno prostovoljnih ur, priprav, 
neprespanih noči na samem usposabljanju, 
vendar tudi veselja ob služenju, sodelovanja 
z odličnimi voditelji in veliko smeha.

Na koncu smo izvedli 5 TZV-jev, 1 ŽvN1, 1 
MŠŽD, 6 OU Skavtska vzgoja, 6 Metodologij 
(BB/VV/IV/PP), 1 Vodjo in 1 Trenerja. Jeseni 
nas čakata še dodatno usposabljanje Vodja 
in ŽvN2. 

V novem skavtskem letu, ki je pred nami, je 
čas, da osvojena znanja in motivacijo prene-
semo v svoje veje in stege. Bodimo hvaležni, 
da se lahko učimo drug od drugega in živimo 
v skupnosti ter se tudi skozi leto trudimo, da 
napredujemo in rastemo na svoji skavtski 

poti. Mi se že veselimo, da se srečamo na 
državnih srečanjih voditeljev in drugih pri-
ložnostih, ki nam jih ponuja Združenje skozi 
celo leto. In seveda na usposabljanjih 2022!

Bodite pripravljeni!

Skavtstvo ni nikakršna 
težka znanost; če ga gledamo v pravi 
luči, je igra, polna veselja. Hkrati 
pa je tudi vzgojna in – kar je dobro 
– koristna tistemu, ki vzgaja, in 
tistemu, ki je vzgajan.

- Robert Baden PowellVeč informacij o usposabljanjih najdete na spletni strani: voditelji.skavti.si/imenovanja 
ali v poverjeništvu za voditelje.
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SI ŽE SLIŠAL, KAJ SE DOGAJA V BIVALIŠČU VELIKIH BOBROV? BOBER ŠTEF 

NA VES GLAS RAZLAGA, KAKO JE KOT MLAD BOBER OB VSAKEM IZLETU 

OPAZOVAL RAZLIČNE OSEBE. OBČUDOVAL JE, KAJ VSE ZNAJO IN KAKO 

SPRETNI SO PRI SVOJEM DELU. ZAČEL JE RAZMIŠLJATI O TEM, KAJ PA BO 

ON POČEL, KO ODRASTE. PREDSTAVLJAL SI JE, KAKO BI BILO, ČE BI POSTAL 

PRODAJALEC, VRTNAR, UČITELJ, PILOT, ZIDAR, AVTOMEHANIK, KUHAR, 

NATAKAR, NOVINAR, ARHEOLOG IN ŠE MNOGO DRUGEGA. NAŠE BOBRIŠČE ŽE 

DOLGO NI POSLUŠALO TAKO ZANIMIVIH ZGODB. KAJ PA TI MISLIŠ?

KAJ BOŠ POČEL/A KO BOŠ VELIK/A? S KOM BOŠ ŽIVEL/A? ŽE VEŠ, KAJ 

SI ŽELIŠ BITI PO POKLICU? V KVADRATKE NARIŠI ALI NAPIŠI SVOJE 

ODGOVORE. KO BODO VSI KVADRATKI POLNI, PA STECI K SVOJIM STARŠEM 

ALI PRIJATELJEM IN JIM POVEJ, KAJ SI UGOTOVIL. ČE ŽELIŠ, LAHKO SVOJE 

IDEJE SPRAVIŠ IN JIH PONOVNO POGLEDAŠ NASLEDNJE LETO. KAJ PA VEŠ, 

MORDA SI BOŠ ŠE VEDNO ŽELEL/A ISTO, MORDA  PA SE BOŠ LE NASMEJAL 

SVOJIM IDEJAM, SAJ BOŠ IMEL/A ŽE NOVE NAČRTE.

DRAGI BOBER, DRAGA BOBROVKA! 

TRENUTNO SEM
STAR  LET

ČEZ 20 LET BOM 
STAR  LET

ŽIVIM SKUPAJ Z

ŽIVEL BOM SKUPAJ Z

KO NISEM V ŠOLI NAJRAJE POČNEM

PO POKLICU BOM

MED POLETNIMI POČITNICAMI GREM

KO BOM IMEL POČITNICE, BOM ŠEL
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In veš, kaj nama je povedal? 

Da vsak dan nabere nekaj kamenčkov, jih odnese domov in pospravi v različne ko-
zarčke. “Kakšne kozarčke?”, sva vprašala. Mavgli nama je odgovoril: “Poglejta, imam 
5 različnih kozarčkov, vsak ima svojo nalepko, ki opisuje, kako sem se počutil čez dan. 
Vsak večer pomislim, če sem bil čez dan kdaj vesel, žalosten, hvaležen, jezen, ali me 
je bilo kaj strah. Potem pa dam kamenčke v tiste kozarčke, ki opisujejo moje počutje. 
Konec tedna nato skupaj z mamo Rakšo pogledam, v katerih kozarčkih je bilo največ 
kamenčkov, in se pogovoriva, zakaj je bilo tako in ali mi lahko kaj pomaga.” Ideja se 
nama je zdela tako dobra, da sva jo morala deliti s tabo. 

Na naslednji strani lahko najdeš 5 krogcev, ki predstavljajo različna počutja in čustva. 
Prvi predstavlja jezo, kot je včasih jezna kača Kaja, ko ji nekdo stopi na rep, drugi ve-
selje, kot je vesel Mavgli, ko se druži z Balujem! Na tretji vidiš žalostnega Baluja, ki mu 
je zmanjkalo medu. Na četrti vidiš strah, ki ga občutijo prebivalci džungle, ko vidijo 
Širkanove kremplje. Na zadnji pa je hvaležnost mame Rakše, ko ji Mavgli pomaga 
pospraviti brlog.

Najprej doma poišči poišči 5 kozarčkov, škatlic ali kaj podobnega. Potem izreži krogce 
in na vsak kozarček ali škatlico nalepi en krogec. Vsak večer skupaj s starši, bratci, se-
stricami, ali s kom drugim, razmisli, kako si se počutil čez dan. Potem pa daj kamenček 
v tiste kozarčke oziroma škatlice, ki predstavljajo, kako si se čez dan počutil. Ob koncu 
tedna boš lahko s sovolčiči primerjal, kako ste se počutili in si med seboj podelite 
vesele in smešne zgodbice, ali pa si pomagate, ko bo komu težko in bo žalosten. Saj 
veš, volčič misli na drugega, kakor na samega sebe.

DOBER LOV!

Dober lov, draga volkuljica, dragi volčič.
Prejšnji teden sva se podila po džungli in si ogledovala Mavglija, kako je plezal po drevesih, tekel po džu-
ngelskih stezah, se pogovarjal s kačo Kajo, plaval po Vejngangi… Na vsakem svojem podvigu je nabiral 
kamenčke, jih spravil v žep in odnesel domov v brlog. Spraševala sva se, kam jih daje, kaj z njimi počne. 
Pa sva šla za njim do brloga in ga vprašala.
Pišeta: stara volkova

Mavgli teče po džungli in

… nabira kamenčke?

1

2
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Oktober je in začeli smo novo skavtsko leto. 
Voditelji se ukvarjajo z načrtovanji, sklicuje-
jo sestanke za starše, pripravljajo prvi skavt-
ski dan in prva srečanja po vejah, skavti pa 
nestrpno čakajo, da se spet začnejo redna 
srečanja (v živo, seveda!). Nov začetek je 
priložnost, da se stvari lotimo s polno paro 
in da naše ideje in načrte začnemo prenašati 
v prakso.

Piše: Vito Urbanija, DA v stegu Vrhnika 1 
Fotografija: Diana Vargas

Pri vsem tem je dobro, da smo pozorni na to, 
da so naši načrti usklajeni tudi z Božjimi. To 
pomeni, da prisluhnemo Bogu, ki nam govori 
v naši notranjosti, po naši vesti, pa tudi po na-
ših bližnjih (1.) in to vključuje, da moramo biti 
pripravljeni tudi na presenečenja, na težave 
ali celo na nasprotovanja (2.) 

1. Najprej se usta-
vimo ob poslušanju. 
Sluh in poslušanje 
sta pomembna 
dejavnika v vsem 
Svetem Pismu. 
Večkrat beremo v 
Knjigi psalmov, v 
spisih ali pri prerokih besede: »Nagni svoje uho 
in poslušaj …« (prim. Prg 22,17) - bodisi bese-
de, ki jih govori Bog, bodisi izreke modrih, ki 
učijo druge. Potrebno pa je te besede slišati 
ne samo z ušesi, ampak tudi s srcem. Besede 
Svetega pisma niso namenjena samo temu, 
da se jih posluša, ampak da o njih razmišljamo, 
da si jih vzamemo k srcu – samo tako bodo do-
segle svoj namen. Apostol Pavel pravi, da tudi 
naša vera pride iz poslušanja (fides ex auditu), 
se pravi iz tega, kar slišimo od oznanjevalcev 
evangelija, od apostolov in njihovih namestni-
kov, ki jih pošilja Jezus (prim. Rim 10,17). Bog 

je tisti, ki ima iniciativo, hoče biti v stiku z nami, 
se nam vedno približuje, nas nagovarja preko 
svojih odposlancev (grško: apostolov). To je s 
svojim življenjem in delovanjem Bog najbolje 
pokazal in razodel prav v Jezusu, svojem Sinu. 
V Jezusu so učenci prepoznali napovedanega 
Mesija, ki bo vzpostavil novo dobo, kjer ne 
bo več oddaljenosti, prepada med Božjim in 
človeškim, in kjer ljudje ne bodo več gluhi za 
Božje besede. To je oznanjal Jezus in s to nalo-
go je po svojem vnebohodu poslal na pot tudi 
svoje učence. Jezus je in ostaja Mesija tudi za 
nas danes, če »nagnemo svoje uho« k njemu z 
vero, če prisluhnemo njegovim besedam, nje-
govemu nauku – z ušesi in s srcem. 

Kot v šoli, pri verouku ali doma, je tudi pri 
skavtih zelo pomembno poslušanje. Po-
membno je, da prisluhnemo drug drugemu, 
svojim voditeljem, vrstnikom ali pa mlajšim 

od sebe: od vsakega 
se lahko kaj novega 
naučimo, predvsem 
pa nas lahko po 
vsakem izmed njih 
nagovori Bog. Lah-
ko to stori preko 
njihove pokončne 

drže, vztrajnosti, vedrosti, pripravljenosti po-
magati ali preko kakšne dobre in vzpodbudne 
besede.  Prosimo Jezusa, da nam bo odpiral 
naša ušesa, oči in srca, da bi opazili takšna 
znamenja, ki nam jih Bog pošilja, in da bi jih 
tudi sami posnemali. Zavedajmo se, da smo 
sami prav tako znamenje za druge in da smo 
poklicani, da bi naprej predajali to, kar smo 
slišali in se naučili od drugih.

2. Vsi si želimo, da bi se v novem skavtskem 
letu imeli lepo, da bi vse potekalo brez težav 
in konfliktov. Kaj pa če pride do njih? Kako se 

Kateheza

Pomembno je, da 
prisluhnemo drug drugemu, svojim 
voditeljem, vrstnikom ali pa mlajšim 
od sebe: od vsakega se lahko kaj 
novega naučimo.

bomo odzvali? Spomnimo se Petra, ki si je 
načrt za »apostolska leta« predstavljal druga-
če kot Jezus, ki je svoje učence hotel pripra-
viti na prihodnje dogodke, tudi na ponižanje, 
trpljenje in smrt v Jeruzalemu. »Peter ga je po-
tegnil k sebi in mu začel braniti!« (Mr 8,32) Malo 
komična situacija: Peter, učenec, hoče podu-
čiti Jezusa, Učitelja, kako in kaj je treba! Kako 
se bomo odzvali mi, ko bomo prišli do kakšne 
krizne situacije, ko bodo nastopile težave, 
preizkušnje? Za vse ljudi, mogoče še posebej 
za nas malo mlajše, je lahko velika skušnjava 
ali graditi samo na svoji moči in sposobnostih 
ali pa vse stvari jemati z lahkoto, neresno, na 
vsak način pa se želimo izogniti problemom, 
težavam, prelagati stvari na jutri … Nekako je 
zapisano v našo človeško naravo, da bežimo 
pred grožnjo, pred nevarnostjo. Vse to je 
zelo človeško, ampak evangelist Marko pravi, 
da je Jezus posváril Petra: »Poberi se! Proč od 
mene, satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, 
ampak na to, kar je človeško!« Jezus razmišlja 
po Božje, njegova logika je drugačna. Ve, da 
se na tem svetu ne bomo popolnoma izognili 
zlu, trpljenju, križem in težavam, ki so tolikok-
rat posledica naših slabosti, nepopolnosti in 
grehov. Na tem svetu ne bomo nikoli imeli po-
polnega miru, lahko pa se mu približamo, če 
sledimo Njemu, ki je pred svojim trpljenjem 
rekel, da nam bo dal mir, kakršnega svet ne 
more dati. (Jn 14,27) Prosimo Jezusa, da bi 
v težavah znali odreagirati z Božjo logiko, ki 

nas uči ponižnosti in vztrajnosti. Pred križem 
nima smisla bežati, ampak ga sprejeti in nositi 
za Gospodom. Pogumno in vztrajno se soočaj-
mo s težavami, ki nam bodo prišle naproti, in 
nosimo jih skupaj z Jezusom, ki je rekel: »učite 
se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, 
in našli boste počitek svojim dušam;  kajti moj 
jarem je prijeten in moje breme je lahko.« (Mt 
11,29-30) Tako si bomo lahko kot pravi skavti 
tudi v težavah žvižgali in prepevali! 

Zelo primerno je, da se na začetku vsakega 
dela, načrtovanja ali srečanja, priporočimo 
Svetemu Duhu, da bi razsvetlil naš razum, 
nam utrdil spomin in nam okrepil našo voljo. 
Jezus sam je obljubil, da nam bo Oče v nje-
govem imenu poslal Tolažnika, Svetega Duha, 
ki nas »bo učil vsega in spomnil vsega«, kar je 
Jezus povedal. (Jn 14,26). Lahko se obrnemo 
nanj z molitvijo »Pridi, Sveti Duh!« ali pa s to 
vrstico iz himne Svetemu Duhu: 

Razsvetli z lučjo nam razum, 
ljubezen v naša srca vlij, 

v telesni bedi nas krepčaj, 
v slabosti vsaki moč nam daj.

Vsem želim, da bi v novem skavtskem letu sku-
paj rasli, se poslušali in učili drug od drugega. 
Če pridejo težave, pa da bi jih znali skupaj mod-
ro in vztrajno premagovati. Naj vas na vseh va-
ših poteh in srečanjih spremlja Božji blagoslov!
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Vprašanje je ob začetku sinode znova aktu-
alno. Gre za napačno vprašanje. Skavti smo 
namreč Cerkev. Našo cerkvenost živimo 
malček na poseben način, smo umeščeni 
malo na rob, namenjeni smo predvsem ot-
rokom in mladini, vendar smo Cerkev. Živa 
Cerkev smo, trdno povezani, imamo pa ne-
koliko lastne drže, oblike in izraze, tudi ko 
gre za religijo, za katoliško vero. Vsebinsko 
se vsekakor ne razhajamo.

Piše: Janez Kobal, Ankaran 1, Generalni 
duhovni asistent

Če pomislim na ropotanje in ploskanje pri 
molitvi pred jedjo, je ta molitev precej dru-
gačna. Je pa polna veselja, hvaležnosti in 
navdušenja. Gledano od zunaj je »smešna«. 
Kot bi šel na bojno polje z oljčno vejo v roki 
namesto s puško. Vsak strateg ve, da ni 
možnosti za zmago. Predvsem ni možnosti 
za hitro zmago. Če pa je na delu Sveti Duh? 
Na bojišču je veliko takih, ki ne prenesejo sov-
raštva. Takih, ki želijo mir in bodo svoje puške 
odvrgli na preorano polje. Ker pri Bogu ni nič 

nemogoče, že vidim, kako iz odvrženih pušk 
rastejo oljčna drevesa.

Sinoda v Cerkvi je premik k poslušanju vseh, 
predvsem pa naj bi prisluhnili Svetemu Duhu. 
Za skavtinje in skavte je sinoda priložnost za 
odločitev, da bomo še naprej varuhi stvarstva, 
pa tudi varuhi sester in bratov v Cerkvi.

Molitev za sinodo
Pred Teboj smo, Sveti Duh,

ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;

pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.

Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po 
napačni poti

ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. 

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju 

naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice

in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,

v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.

 
Amen.

Kakšen odnos
imamo skavtinje in 

skavti do Cerkve?
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Si predstavljaš, da skavt, ki že kakšno dese-
tletje ni več aktiven, začne pakirati nahrb-
tnik, v kleti poišče šotor in iz vrhnje police 
v omari vzame zaprašeni kroj in rutko ter 
se poda novi skavtski dogodivščini naproti? 
Seveda si lahko. To se dogaja vsako poletje 
pred tabori družin. Tam se iz vseh slovenskih 
vetrov zberejo mali in veliki skavti, polskavti 
ali celo prvič skavti, da bi se skupaj povezali 
z naravo in Bogom.

Piše: Katarina Novak, Ljubljana 3

Kaj je tabor družin?
Tabor družin je 3-dnevni dogodek v Skavtskem 
okoljskem centru v Kočevskem rogu, namenjen 
skavtskim in (še) neskavtskim družinam, ki želi-
jo aktivno preživeti čas v naravi. Vsako leto ima 
drugačen vsebinski poudarek, povezan z zdra-
vim življenjem, skavtsko metodo in krščanskim 
življenjem. Ker poteka letos leto družine, je bil 
z nami Sv. Jožef. Kaj to pomeni? To pomeni, 
da smo skupaj s sestrico Manco in bratcem 
Petrom ter Jezusom spoznavali Jožefove 
lastnosti (ljubljeni oče, oče v poslušnosti, oče 
ustvarjalnega duha, oče, ki dela, oče v senci) ali 

pa se kar preselili v čas življenja sv. Jožefa, kjer 
so nas lovili rimski vojščaki.   

Vsako leto potekajo 3 termini, letos pa smo 
zaradi tako velikega števila prijav izpeljali kar 4 
tabore družin: za 56 družin, 127 odraslih, 148 
otrok in celo 2 psa. Tako so v prelepi kočevski 
idili letos 4 vikende pticam konkurirali otroški 
glasovi, zjutraj budnica s harmoniko in tubo, 
zvečer pa ob tabornem ognju petje Naj skavt-
ski duh kraljuje.

Delavnice, pohodi, športne 
igre ...
Na taboru družin vsako leto potekajo zanimive 
delavnice, primerne različnim starostnim sku-
pinam. Tako smo skupaj odkrivali potna zna-
menja, gozdne skrivnosti, prvo pomoč, čustva 
in čutila, kurili ognje, sledili živalim, ustvarjali z 
glino ter iskali geocatch zakladke. Najpogum-
nejši so se podali tudi na pohod (na 2. TD kar 
sredi meglenega in deževnega vremena). Ves 
čas pa so nadobudni udeleženci pripravljeni na 
dobro igro roverčka ali zastavic.

Program za starše
Nekaj programa je oblikovanega le za starše. 
Za del vikenda voditelji prevzamejo varstvo 
otrok, da si lahko starša vzameta čas zase in 
ob odlomku iz Svetega pisma premišljujeta o 
sebi. Če je le možno, je organizirana tudi maša 
le za starše. Zvečer, ko otroci že spijo, pa je za 
starše organiziran večerni program, kjer lahko 
delijo svoje zgodbe, nasvete in skrbi. Ker je bila 
letos tudi 30-letnica samostojnosti Slovenije, 
so na enem TD večer namenili pogovoru, kako 
vzgojiti svojega otroka v pristnega državljana, 
da drugem TD pa smo 
preverili poznavanje 
slovenskih pregovo-
rov s pantomimo.

Velika igra
Kot se spodobi za vsak tabor, tudi na taboru 
družin poteka velika igra. Letos so udeleženci 
iskali skriti zaklad, pokazali svoje znanje in vešči-
ne, da so dobili sadje za sadno kupo in trgovali 
navkljub strogi rimski straži. Udeležence enega 
tabora družin pa smo kar »zaprli« v gozd, iz 
katerega so se morali rešiti. Znašli so se v tako 
imenovanem »escape forest-u«. Tako so morali 
napeti vse moči, da so najprej uspeli odkleniti 
nahrbtnik z malico, nato pa najti geslo, ki jim je 
odprlo vrata v svet.

Uživaj zdravo,
živi z naravo!

Tabori družin 2021

Nekaj programa je oblikovanega 
le za starše. Za del vikenda voditelji 
prevzamejo varstvo otrok, da si lahko 
starša vzameta čas zase in ob odlomku iz 
Svetega pisma premišljujeta o sebi.
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Zabavni večeri
Zvečer, vsi že malo utrujeni in siti od odlične ve-
čerje iz podpeke, smo se zbrali ob ognju, kjer ni 
manjkalo brenkanja kitare in uglašenih tonov, 
ki so jih proizvajale naše glasilke. Otroci so z 
navdušenjem kazali base, starši pa nostalgično 
prepevali stare skavtske pesmi. 

Tako je, kot bi mignil, minil vsak vikend posebej. 
V nedeljo smo tabor zaključili s sveto mašo v 
naravi in se podali nazaj v svet vsakdana. Doga-
jalo se je še veliko več in to bo ostalo v spominu 
udeležencev. Za vas pa naj govorijo fotografije.

Kako pa ti skrbiš za
svoje okolje?

Ker skavti puščamo svet za spoznanje lepši, 
kot smo ga prejeli, želimo ohraniti in obva-
rovati naše okolje. Ena od aktivnosti, preko 
katere to počnemo, je Dan Zemlje – dan, ko 
organiziramo dogodke za osveščanje o va-
rovanju okolja na Zemlji. A en dan v letu ni 
dovolj. Pomemben je prav vsak dan!

Piše: Trop za okoljsko vzgojo

Zato smo s tropom za Okoljsko vzgojo za letoš-
nje skavtsko leto pripravili okoljske aktivnosti, 
ki bodo potekale od začetka skavtskega leta 
pa vse do »pravega« dneva Zemlje, ki bo 22. 

aprila. Takrat pa bo za vas pripravljen tudi ve-
liki podvig, s katerim se boste s stegom lahko 
potegovali za zanimivo in zabavno nagrado.

Skratka, vsak mesec bomo naslovili eno od 
problematik, zaradi katere naš planet »težje 
diha«. Ob začetku meseca vas bodo čakali 
pripravljeni podvigi, ki jih lahko izvedete v svoji 
veji, s stegom ali pa tudi sami doma. Nekateri 
bodo kratki, drugi daljši, eni bolj izobraževalne 
narave, tretji pa vas bodo opozarjali, kako velik 
vpliv imate na ta planet.
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Naučili smo se vezati vozle, vezave ter tako 
postavili visok stolp, napravili lestenec, klopco, 
gugalnico, da smo še bolj prebudili otroka v 
sebi, postavili pa smo tudi trden most.

Po knjigi Skavtstvo za fante smo spoznavali 
svoje čute - vid, sluh, tip in vonj ter se preko raz-
ličnih delavnic, nalog in izzivov preizkusili tudi v 
premagovanju strahu pred temo. Ob jutranjem 
rogovskem trobljenju smo se bosi sprehodili 
po rosni travi in se tudi jutranje razmigali.

Opazovali smo zvezde, vsak večer pa so ob ta-
bornem ognju po Rogu odmevale tudi prijetne 
skavtske melodije do jutranjih ur. Zato smo se 
tudi velikokrat vprašali: »Kje so medvedi?« :) 

Predzadnji dan smo se odpravili na pohod, tako 
smo se v vsem prejetem znanju veščin preizku-
sili tudi sami. Več skupin se je podalo na pot, 
vsak do svoje točke na zemljevidu. Obdajala 
nas je prečudovita narava. Tam smo postavili 
bivak, spekli kruh z divjim lukom in dobro misli-
jo, si skuhali večerjo in pripravili domač čaj. Na 
poti smo našli tudi nekaj sledi medvedov in jih 
ovekovečili z mavčnimi odlitki. Zvečer ob ognju 
in prijetni družbi smo si pripovedovali zgodbe, 
se ob njih iskreno nasmejali in pripravljali na 
zadnji ocenjevalni dan.

Skupaj smo res preživeli lep teden v naravi, 
med seboj spletli trdne prijateljske vezi in pre-
jeli res veliko novega praktičnega znanja, ki ga 
bomo skrbno predajali naprej med naše mlajše 
skavte in druge. 

Sedaj pa novim veščinskim dogodivščinam 
naproti!

«Kako prijetno in ponosno se 
lahko človek počuti, ko gre 

iz svoje cone udobja!«

Okoljska vzgoja je ena od 9-ih področji 
vsebin vzgajanja. Temelji na doživljanju 
in izkušnji narave, ki spodbujata k odgo-
vornem ravnanju z okoljem ter razvijanju 
odnosa do narave kot Stvarstva. Na naravo 
okoli sebe želimo čim manj vplivati, kar pa 
je včasih težko ali pa sploh ne vemo, da 
nanjo  vplivamo s svojimi dejanji. Na tem 
mestu smo zbrali nekaj nasvetov in spod-
bud, kako TI KOT POSAMEZNIK na taboru 
pustiš čim manjši vtis na naše Stvarstvo in 
tako prispevaš k boljšemu jutri – postani 
EKOvzor!
Piše: Urška Urh, Mavrična želva

Več radoživih in zagnanih glav (natanko 48) 
se je v avgustu srečalo na letošnji skavtski šoli 
Življenje v naravi 1 v Kočevskem Rogu, da bi 
pridobili novo veščinsko znanje. 

Izkušeni mentorji so si vzeli čas in nam s svojo 
pozitivno energijo in znanjem predstavili vešči-
ne, mi pa smo z navdušenjem in zagnanostjo to 
znanje trpali vase in v svoje možgančke. Čas je 
tam tekel res drugače (hitreje).

Poskrbeli smo za varnost pri delu, nekateri po-
drli prvo sušico, postavili jambor, kurili ognje, 
postavljali bivake, se učili dendrologije, orienta-
cije in prve pomoči.

Spoznavali smo užitne rastlinice in jih vključe-
vali v najrazličnejše jedi, ki smo jih pripravljali 
nad ognjem. Vsako jutro je zadišalo po sveže 
pečenem kruhu.

Nad žerjavico smo si spekli tudi odlične ribe z 
začimbami, ki smo jih poiskali kar v naravi. 
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Kaj boš pa danes naredil

za svoje zdravje?
Če ste mogoče že opazili zardelo jabolko, ki 
teka naokrog, ste gotovo tudi že slišali za 
Izzivaj-uživaj. Itak! Tudi lansko leto je nekaj 
stegov svoj program spretno prepletlo z 
vsebinami, ki jih ponuja naš Zdravko Skavt. 
Dve zgodbi danes delimo s teboj. Vsi smo še 
posebej migali v aprilu, ko poteka skavtski 

mesec zdravja, sigurno pa je prav vsako 
skavtsko srečanje obarvano z gibalnimi ak-
tivnostmi ter v znamenju dobre družbe in 
dobre hrane. Zakaj ne bi šli še korak dlje in 
se nam pridružili? 

Piše: Maja Krajnc, koordinatorka projekta

Lansko skavtsko leto je bilo na žalost spet ob-
sojeno na srečanja preko Zooma. Kdor je skavt, 
razume, da gledanje v ekran (pa če je srečanje 
še tako zanimivo) ni niti približno podobno 
sestankom v živo, ko poklepetaš z drugimi, poč-
neš kaj norega in se malo razmigaš. Zato smo 
se popotniki in popotnice iz Kranja 1 odločili, 
da zastavimo projekt, ki nas bo vsaj malo prisilil, 
da dvignemo svojo rit in se razmigamo, hkrati 
pa še vedno lahko upoštevamo vse omejitve 
o druženju in gibanju. Padla je ideja o kranjski 
transverzali – zbrati vrhove v okolici Kranja, ki 
jih mora skavt prehoditi, da si prisluži nagrado. 
Tako je nastal projekt Kranc gre v Klanc. 

Na srečanjih v aprilu smo se torej večinoma 
ukvarjali s tem, kako najbolj optimalno izpeljati 
zastavljeno idejo. Določili smo vrhove, ki jih 
mora osvojiti posameznik, izdelali kartice za 
beleženje, posneli promocijski video, zbrali pri-
jave … Za vsako točko smo pripravili QR kodo, 

ki je vodila do zgodbe o tem hribu. Kmalu je naš 
projekt postal tudi del širšega projekta Izzivaj 
uživaj, zato smo zgodbi dodali še različne izzive, 
ki so sodelujoče nagovarjali, da naredijo nekaj 
za zdravje. Zbiranje vrhov je potekalo med ma-
jem in julijem 2021. Sodelujoči so nam z vrhov 
pošiljali fotografije in preluknjane kartončke, 
48 izmed 103 prijavljenih pa je osvojilo dovolj 
vrhov, da so si prislužili tudi našitek.

Kranjska transverzala je bila zagotovo velik 
izziv za naš klan, ki je od nas zahteval veliko 
organizacije, sodelovanja in prevzemanja od-
govornosti. Ugotovili smo, da je od ideje do 
realizacije dolga pot, ki zahteva veliko truda, in 
da je veliko lažje, če sodelujemo vsi. Zagotovo 
projekt ni bil izpeljan popolno, smo se pa z njim 
veliko naučili in ob tem zagotovo uživali. Upa-
mo, da so se tako počutili tudi vsi sodelujoči. 

Srečno pot! Norci škorci (klan Kranj 1) 

Letos smo se v našem Krdelu blatnih šap od-
ločili, da bomo naredili korak bližje zdravju. Da 
bi to dosegli na čim bolj zabaven način, smo se 
odločili za sodelovanje v projektu Izzivaj-Uživaj. 
Tekom leta smo izpolnjevali izzive na področju 
gibanja in zdrave prehrane. Ob tem smo gradili 
družabno igro in ob vsakem opravljenem izzivu 
prejeli novo igralno figuro. Nekaj izzivov nam 
je uspelo opraviti tudi, ko smo imeli še srečanja 
na daljavo preko Zoom aplikacije, kjer smo ku-
hali, delali trebušnjake, naredili foto orientacijo 
po mestu in vzgajali svoje pridelke. Našim skav-
tom je bilo zelo zanimivo, ko so lahko pomagali 
pri pripravi zdravih obrokov na taboru. Polni 
znanja in lepih dogodivščin se sedaj podajamo 
novim izzivom naproti.

Dober lov, Stari volkovi Domžale 1

Zakaj je pridružitev Izzivaj-uživaj odlična ideja za tvojo vejo - ne le vejo, cel steg?
• 10 srečanj imaš že praktično pripravljenih - jih pa lahko čisto prilagodiš svojemu okusu• zajema življenjske teme, ki so predstavljene na zanimiv način in uporabne vsak dan• vsebine, ki jih že izvajate, ponesete še stopničko višje in s tem rastete
• brezplačno usposabljanje voditeljev z zanimivimi gosti, organizacija poučnih do-godkov za starše
• denarna podpora, ki pride prav pri izvedbi aktivnosti
Za več informacij kontaktiraj Majo v pisarni ali piši na izzivajuzivaj@gmail.com.

Veseli te bomo!



4948  |  Skavti po svetu

Načelnik mora vedeti, kam 
hodi svetovno skavtstvo. Sploh 

ker smer, v katero stopa, organizacije 
izbiramo skupaj. Na letošnji Svetovni 
konferenci sem kot “observer” opazoval 
Hano (poverjenico za zagovorništvo) in 
Korano (vodjo pisarne), kako mojstrsko 
mrežita in zagovarjata ter predstavljata 
naše ideje in vrednote drugim. Opazoval 
sem, kako se več sto delegatk (no, bil 
je tudi kakšen delegat) preko spleta 
usklajuje glede pomembnih vprašanj 
organizacije. Ponovno sem se zavedel, 
da sem del gibanja, ki življenja na 
bolje spreminja po vsem svetu. 
Woooooga!

- Nejc, načelnik ZSKSS

Na evropski dogodek EYE 
2021 sem se prijavila zaradi 

aktivnosti na dogodku in privlačnega 
naslova: “The future is ours”, ob 
katerem se zaveš, da je prihodnost v 
naših rokah. Na dogodku smo imeli 
delavnice v Evropskem parlamentu 
v Strasbourgu, kjer smo se srečali z 
mladimi iz cele Evrope in izmenjevali 
svoja mnenja. Tekom dogodka smo med 
seboj spletli veliko novih prijateljstev iz 
različnih držav. Takšni dogodki mlade 
okrepijo v radovedne in odgovorne 
državljane, da se zavedamo svojih 
dolžnosti.

- Petra, Šentilj 1

Na EYE 2021 sem šel brez 
pričakovanj, a pridobil sem veliko. 
Obiskal sem par odličnih delavnic, bil 
sem del pomembnih diskusij ter spoznal 
veliko novih in zanimivih ljudi.

- Žiga, Grosuplje 1

Če hodimo skupaj, bomo

hodili daleč!
Skupaj in daleč smo med 27. in 31. julijem 
2021 hodili tudi predstavniki 152 organiza-
cij članic naše krovne organizacije WAGGGS. 
Primarno poslanstvo skavtskega gibanja je 
prispevati k vzgoji mladih v samostojne in 
odgovorne posameznike, ki so pripravljeni 
in sposobni prispevati svoj delež v družbi.

Piše: Hana, Odkritosrčna žaba

Tako smo se delegati organizacij članic 
WAGGGS-a, kakor vsaka tri leta, zbrali na tok-
rat prvi spletni Svetovni skavtski konferenci. 
Pogledali smo nazaj na preteklo delo in uskla-
dili načrte za delovanje skavtskega gibanja 
vnaprej. Da bo še naprej odgovarjajo na potre-
be mladih po svetu ter jih z neformalno vzgojo 
oblikovalo v skupnost, ki je vedno pripravljena 
služiti in delati dobro.

Prihodnost je naša!
Vsaki dve leti se na Evropskem mladinskem 
dogodku zbere tisoče mladih, ki med seboj 
izmenjujejo dobre prakse ter razpravljajo o 
prihodnosti Evrope. Evropski mladinski dogo-
dek, ki je letos potekal že petič, se je odvil 8. 
in 9. oktobra 2021 v Strasbourgu v Franciji. V 
organizaciji Mladinskega sveta Slovenije smo 
se ga udeležili tudi Skavti.



17 SVTV2 - a-kci-ja!, Skavtska vzgoja 2, 
Gorenja Gomila, foto: Karmen Zalokar
18 Na TZV1 smo najraje delali - odkup-
nine! Hvala vsem kradljivcem, TZV 1, 
Podbrezje, foto: Ivo
19 Skavt kombi 2, tabor IV_, Pohorje, 
Koroška 1, foto: Simon Golob
20 Tabolša odkupnina, tabor IV, tabolši 
travnik, Loška dolina 1 & Ribnica 1, 
foto: Ema Avsec
21 Kronanje vitezov, tabor BB, Otočec, 
Novo mesto 1, foto: Manca Juršak
22 Ena slika, pol pa pot pod noge, tabor 
PP, Koroška, Idrija 1, foto: Mariana Medic 
23 Akela, tako je mrzla, da bom kar tukaj 
sedel, tabor VV, Selšček, Loška dolina 1, 
foto: Greta Mlakar
24 Luksuzni popotniki, tabor PP, 
Podčetrtek, Črnomelj 1, 
foto: Nadja Kočevar
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25 Odkupnina ukradenih vodovih zastavic, tabor 
IV, Božakovo, Novo mesto 1, foto: Luka Gorenčič

26 Popotniki med krošnjami, tabor PP, Nova Gori-
ca, Breznica 1, foto: Rok Lužnik
27 Malce drugačen potovalni tabor, tabor PP, nek-

je na Kolpi, Komenda 1, 
foto: Jakob Stele
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