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uvodnik in kazaloskavtinje in skavti

Dragi skavti in skavtinje!

Zaradi toplega, včasih zelo 
vročega, vremena, nismo 
več prepričani, ali je z nami 
pomlad ali poletje. Vsekakor 
bi si želeli, da bi bilo tu že po-
letje, da bi brezskrbno uživali 
počitnice. Pa vendar se bomo 

za to morali še malo potruditi v šoli, kaj ne?
Med učenjem pa le vzemite v roke Skavtiča, saj 
smo vam tokrat pripravili super pomladno-poletne 
članke in slike. Strani VV so skrivnostno odete v 
mafijo. Kaj pa je to? Odgovor je na straneh za VV, 
na volčiče in voljkuljice pa niso pozabili niti Iki, 
Čil in Balu. Pa polhe poznate? Najbrž ja, samo na 
straneh IV imamo prav posebne Polhe, ki so se 
predstavili za vas. Če že razmišljate o taboru, po-
tem ga načrtujte EKO, vodniki pa ne spreglejte 
vabila za državno srečanje vodnikov. Igra, ki se je 
priljubila celemu svetu, je sudoku, tokrat vam jo 
na straneh PP ponujamo tudi mi, tam pa preberite 
tudi nekaj o obljubah. Za vse voditelje in stegovod-
je…pozor….če še vedno kolebate, kako pripraviti 
SKVO srečanje, odprite voditeljske strani in mor-
da se vam utrne kakšna zamisel, ki bi jo lahko 
uporabili. Za vse, ki bi še radi postali voditelji, pa 
nadvse nepogrešljiva stran, kjer piše vse o pren-
ovljeni shemi usposabljanja za voditelje. Če boste 
med počitnicami potovali po tujini, se le ustavite 
pri skavtih tam in nam poročajte o srečanju in nji-
hovih aktivnostih, v tokratni številki pa si preberite 
o skavtih iz Belgije. Za kratek čas tudi križanka na 
okoljskih straneh, kjer se vam predstavlja tudi re-
grat. 

Pridno se učite še ta mesec in pokažite, iz kakšnega 
testa smo skavti in koliko smo sposobni. Priborite 
si lepe ocene, naredite izpite, pridno se učite za 
zaključne izpite in maturo, 9. razredi pa uspešen 
vpis naprej in veliko uspeha. Ko boste te obveznosti 
opravili, pa vam želim lepe in nepozabne počitnice. 
Se vidimo!

Tjaša Knap, Prebrisana lisica, Cerknica 1
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duhovna miselskavtinje in skavti

Obljuba s pomočjo Boga
 

Življenje vsakega človeka se večkrat prepleta z raznimi odločitvami in obljubami. Oboje je del človekovega 
življenja, namreč do Boga, sočloveka in nenazadnje tudi do samega sebe. Preden pa človek sprejme 
odločitev in obljubo, je nujno potreben čas spoznavanja tega, za kar se odloča in zavezuje. Tudi skavtstvo 
je v svojem pristnem poslanstvu nekaj resnega in trajnega. In prav to človeku narekuje, da odločitev za 
skavtsko obljubo trezno premisli in se po spoznanju tega združenja in svojih talentov zanjo odloči. Tako 
kot pri vseh drugih odločitvah človek ni vedno gotov in nemalokrat tvega, zato je toliko bolj  pomembno 
tudi zaupanje v Boga in Njegovo pomoč.
 Za kaj vse je torej človek s skavtsko obljubo odgovoren? 
Kandidat za skavta najprej izpoveduje vero v Boga in mu obljublja zvestobo. V moči te zvestobe naj bi bil 
lažje zvest domovini, dejavni ljubezni do vsakega bližnjega in vsega stvarstva. Prav to mu narekujejo tudi 
skavtski zakoni. Z izpolnjevanjem te obljube in zakonov si skavt pridobiva zaupanje tudi pri tistih, ki niso 
člani njegovih vrst, se pa ravno tako trudijo spolnjevati vse to, kar je dejansko evangeljsko oznanilo in pri 
tem potrebujejo dober zgled vere, odločnosti, jasnosti, poguma, vztrajnosti, dobre volje in vsega, kar je še 
za človeka častnega in dostojnega. V tem vidim skavte kot posebne pričevalce ne le v Cerkvi, pač pa v vsej 
današnji družbi. To ni enostavno in najbrž lahko priznamo, da temu tudi ni vedno tako. Prav zaradi tega ne 
prezrimo začetnih besed skavtske obljube … z Božjo pomočjo… V moči svojega truda in z Božjo pomočjo 
zmoremo v tem napredovati in tej obljubi tudi ostati zvesti.
 Vsem, ki boste v tem času obljubili zvestobo skavtskim vrstam, domovini, pa tudi Njemu, čigar 
moč in ljubezen sta neizmerni, želim da bi poglobili vero in zaupanje v Gospoda. V Njem je torej moč in 
blagoslov za pogumen korak k skavtskim in vsem drugim življenjskim odločitvam. 

Urban Kokalj, kaplan v Šenčurju
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V džungli je življenje v polnem zagonu. Iki razposajeno skače 
naokoli in po džungli raznaša zanke in uganke, Mavgli je Kaji 
in drugim džungelskim prebivalcem spekel novo sladico, 
Akela in Balu pa vsak po svoje modrujeta in se spominjata 
moža, ki goduje aprila, in je poleg Bi-Pi ja tudi zelo pomem-
ben za nas skavte. Te zanima kdo je? Preberi, pa boš videl. 
Dober lov! 

Bena Briški, Rahločutna puma, Ljubljana 3
Petra Pucelj, Nežna kresnička, Šentjernej 1

Oči, ki vidijo ...
Sliki se razlikujeta v desetih podrob-
nostih. Ali jih najdete? 
Volčiči, napnite svoje oči … Potem 

Ikijeve zanke:
pa le po poštarju Čilu sporočite raz-
like, ki ste jih našli (rešitev lahko vtip-
kate v veliki džungelski računalnik 
in jo pošljete na naslov skavtič@

skavt.net ali pa nam pošljete pošto 
na ZSKSS, Zrinjskega cesta 9, 1000 
Ljubljana). Morda pa Čil prinese 
prav tebi lepo nagrado … 
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Tudi pravilno rešeno geslo ti lahko 
prinese kaj lepega … Tako, da le 
napnite možgančke … Rešitev 
pošljite na isti naslov kot pri prvi 
Ikijevi zanki. Poštar Čil bo nagra-
do za rešene uganke iz prejšnjega 
Skavtiča in pogum za poslane 

Ikijeve zanke in uganke sta ust-
varjala: 
Akela in Bagira iz Ajdovščina–Šturje 1 

(Katarina, Mirna levinja in Jernej, Bis-

troglavi lev)

rešitve poslal volčiču Klemnu 
iz Zagradca. Klemen, čestitke! 
Ostali volčiči pa: veselo rešujte 
in nam pošiljajte rešitve Ikijevih 
zank in ugank … Veseli pa bomo 
tudi kakršnihkoli drugih vaših 
izdelkov in umetnin! 

Mavgli kuha
Ko je Mavgli pripravljal marmelado iz 
divjih jagod in plodov, ki jih je nabral 
v džungli, so vse živali prišle pogledat 
od kod prihaja sladki vonj. Potem pa 
so začele tarnati, kako naveličane so 
vedno iste hrane; ptice in papige so 
trle samo suha semena, lešnike in 
orehe, kači Kaji se je od jajc obračal 
želodec, opice so bile naveličane ba-
nan: »Za zajtrk banane, za kosilo ba-
nane, za večerjo – banane!« Tudi Balu 
se je pridružil živalskemu srečanju 
pri kotlu marmelade: »Pošteno sem 

zbranim živalim.
»Kako pa se imenuje ta odlična 
jed?« so s polnimi usti spraševale 
živali. Mavgli je priznal, da tega 
res ne ve. Balu je zaprl oči, napeto 
pomislil in se kmalu domislil: »Ba-
nanin cvrtnjak!«Tudi ti si za kakšen 
sobotni zajtrk privošči Mavglijevo 
poslastico. Pa dober tek!

Polona Čampa, Ljubljana 3

že sit kokosovega mleka in divjega 
medu. Pripravi nam vendar kakšno 
novo in zanimivo jed! In ne reci mi, 
da ne veš, kaj bi nam teknilo!«
Mavgli je napeto razmišljal in na-
posled zavriskal od veselja: »Jo že 
imam!« Zmlel je tri pesti orehov, 
dolil stepena jajca, olupil pet zrelih 
banan in vse skupaj dobro zmešal 
ter dodal med divjih čebel. Zmes 
je spekel v veliki ponvi in nastal je 
imeniten cvrtnjak, ki je teknil vsem 



8

volčiči in volkuljice // Skavtič / junij 2007 //

Balujev brlog:
SVETI JURIJ IN MAFIJA

Najbrž si že kdaj slišal za MA-
FIJO – to so tisti možakarji, ki 
zaradi denarja kradejo, ropajo 
in celo koga ubijejo. Gotovo 
pa si slišal tudi za svetega Juri-
ja. Kdo je to? (če ne veš, najdeš 
pomoč na koncu članka )
Danes bomo primerjali MA-
FIJO in SVETEGA JURIJA.

Morda si že kdaj slišal, da so 
ustanovitelji mafije imeli na začetku dober namen – de-
lati dobro! Žal pa se je pozneje zadeva izpridila in so 
začeli delati za lastno korist in celo pobijati.
Tudi rimski vojak Jurij je imel – ko je postal kristjan – na 
začetku enak namen – delati dobro. Ampak njemu je to 
zares uspelo.

Kako to, da je Juriju uspelo celo do te mere, da je postal 
svetnik, mafiji pa ne? Kaj mu je pri tem pomagalo? Malo 
premisli …

No? Si našel odgovor? Naj ti prišepnem: pomagala mu 
je MOLITEV in to, da si za nekaj dobrega prizadeva-

mo SKUPAJ Z DRUGIMI, ker tako vzpodbujamo drug 
drugega.
Kaj pa ti? Si tudi ti prizadevaš za kakšno dobro stvar? 
Če ne, naj ti bo sveti Jurij v spodbudo, da si tudi ti 
izbereš eno dobro stvar, za katero si boš prizadeval. 
Lahko je to pomoč staršem, dedku in babici, sošolcu 
… Izbira je tvoja. Zmoli še očenaš, da ti bo pri tem 
pomagal tudi Bog.

Si že? Zdaj pa hitro teci posnemat svetega Jurija! Pa 
dober lov!

In kdo je bil sveti Jurij?
Rimski vojak, ki je bil mučen zaradi svoje vere in za-
upanja v Kristusa. Z močjo svoje vere je spreobrnil 
mnogo ljudi, na koncu pa so ga obglavili. Najbolj znana 
je legenda o tem, kako je ubil zmaja in rešil deklico iz 
njegovih krempljev. Je zavetnik mnogih držav in mest, 
med drugim Anglije, od koder prihaja začetnik skavt-
stva Baden Powell, in pa glavnega mesta Slovenije, 
Ljubljane.

Danilo Silan, Ljubljana 3d
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izvidniki in vodniceskavtinje in skavti

Drage vodnice in izvidniki!
Narava vabi. Vabi nas na sprehode, počitek, raziskovanje, 
občudovanje ... Z vami bi radi delili skrivnosti zelenih pogan-
jkov smreke. Kaj je to in kaj z njimi početi, lahko preberete 
v rubriki Iznajdljivega lisjaka. Koristne nasvete za vodova 
srečanja lahko dobite iz dnevnika voda Srn. Svoje spomine 
izpred 11 let deli Hitra srna tudi z nami. Izvedeli boste, kako 
pomembni ste zabavniki  v vodu in kaj vse lahko obvladate. 
Vas zanima, kako si je pomagala četa iz Postojne, ko ji je na 
poletnem taboru zmanjkalo zaloge drv? Ali pa poletni tabor 
čete Polhov iz Novega mesta, ki so del svojega tabora preživeli 
na kozolcu? Odgovora na ti dve vprašanji in še veliko več 
vas lahko nasmeje ob branju predstavitev obeh čet. Ker pa se 
bliža poletje, lahko razmišljate tudi o načrtovanju eko tabora. 
Za vse prispevke, ki ste nama jih posredovali za to številko 
Skavtiča, se najlepše zahvaljujeva. Za vse ideje in predloge pa 
vabljeni še naprej tudi ostali. 

Veliko užitkov ob branju.
Maja Franko, Živahni metuljček, Šentjernej 1
Erna Struna, Rdečelična šoja, Novo mesto 1

POSTOJNA 1
1. Osebna izkaznica čete
ime čete: 
Četa Sirius
vodi:
Sokoli, Netopirji in Želve
voditelji: 
Miha Šušteršič – Smejoči 
fazan, 
Danijela Žvokelj – Vsestran-
ska lisička, 
Anastazija Spači – Skrivnos-
tna želva, 
Maja Šajn – Organizirana 
lisička
število IV:
18
klic in himna:
Nimamo ne klica ne himne. Im-
amo pa ognjeno zastavico čete, 
ki si jo vodi izmenjujejo med se-
boj. Skozi leto in na taboru vode 
med seboj ocenjujemo. Najboljši 
vod ima zastavico v naslednjem 
skavtskem letu.

rutka:
Zelena z rumeno obrobo. Zelena predstavlja naravo in 
kožo Postojnskega zmaja. Rumena predstavlja sonce.

2. Kratka promocija domačega kraja
Postojna leži na nadmorski višini 550 metrov. Preko 
Postojnskih vrat se pokrajina prevesi proti Primor-
ski. Največja znamenitost kraja je Postojnska jama. 
Nasploh je celotno območje Pivške kotline precej 
luknjasto.
Skozi Postojno je svoje čase vodila precej prometna 
furmanska pot. Ime Postojna izhaja iz imena orla 
belorepca. Njegovo drugo ime je postojna. Po 
njem se imenujejo tudi naši odrasli skavti.
Razvoj kraja je omogočila tudi trasa železnice 
Dunaj–Trst. Kot zanimivost: najvišje ležeča 
železniška postaja je v Pivki. 
Večina skavtov iz stega Postojna 1 pa ne prihaja 
iz same Postojne, ampak iz vasi okoli Postojne in 

Pivke.
3. Anekdota iz življenja naše čete
• Poletni tabor. Pomanjkanje kurjave. Gresta dva 
izvidnika po kurjavo. Pa gre en IV čez potok. Drugi 
mu reče: »Vrzi mi suha drva.« Drugi odgovori: »Lovi 

jih. Ti jih bom vrgel v vodo.«
•»A si pomil posodo?« »Sem.« »Kaj si pa pomil?« 

»Posodo za kruh.«

Soočenje čet: 
POSTOJNA 1 in NOVO MESTO 1
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•Naša dolgoletna tehnična je rekla, da gre z nami na 
tabor samo, če ima tekočo vodo v kuhinji. Pa smo hitro 
uredili zadevo. Je prvo noč deževalo. Posledično je 
tekla voda še tri dni točno po sredini členarja.
•IV na potepu. Voditelji jih gredo preverjat. Enega 

voda ni nikjer. Na koncu ugotovimo, da so a) izgubili 
zemljevid in b) tudi, če bi ga imeli, ne bi pomagalo, ker 
so bili že čez njegov rob.
•Na taboru se igramo roverčka. Za loviti ga so najbolj 
primerni štili od zastavic. Ko zakurimo taborni ogenj 
in se ta že začne podirati v kupu vejevja, opazimo eno 
zelo gladko palico. Ups! Levinje so ostale brez štila.
5. IV, ki se ukvarja s čim zanimivim:

Najbolj zanimivo je živciranje voditeljev. S tem se in-
tenzivno ukvarja cela četa.
6. 10 razlogov, zakaj je lepo biti skavt v naši četi:

1. ker imamo najboljše voditelje (če to niso, se vsaj 
odlično pretvarjajo, da so),
2. ker smo ena izmed najstarejših čet v Sloveniji (kar 
ne pomeni, da že zaudarjamo po trohnobi),
3. ker bomo kmalu imeli svoj bend (vsaj upamo 
tako),
4. ker imamo čudovit skavtski prostor (z velikimi me-
hkimi blazinami za ležanje),
5. ker nam voditelji pustijo, da jih jezimo (vsaj za nekaj 
časa),
6. ker imamo možnost brezplačnega tečaja ruščine 
(smo večnacionalna četa),
7. ker se zaradi varčevanja vedno vozimo z na-
jbolj ugodnim ponudnikom (je pa v ceno vključeno 
poslušanje narodnozabavne glasbe),
8. ker smo bili letos na Zlati žabi skoraj prvi (drugo leto 
zagotovo zmagamo),
9. ker je od skavtskega prostora do stadiona samo 50 
metrov (kar je idealno za sproščanje odvečne energ-
ije),
10. ker je tudi v četi džungla velika in skrivnostna, 
zraven pa še piramide so visoke in grobnice globoke 
(NE FLNCI!).

NOVO MESTO 1:
1. Osebna izkaznica čete
ime čete: 
Polhi
voditelji: 
Aljaž, 
Mateja, 
Pavle, 
Primož DA
vodi:
Pande, Pume, Levinje, Svizci, Orli
število IV: 
30
2. Kratka promocija domačega kraja
Novo mesto je središče Dolenjske. Leži ob reki Krki. Je 
gospodarsko razvito, saj imamo tovarno zdravil Krka 
in tovarno avtomobilov Revoz. V širši okolici je veliko 
gradov. Zanimiv je zlasti Grad Otočec, ki je edini grad 
na otoku v Sloveniji (poleg Blejskega). Novo mesto je 
tudi mlada škofija, ki ima stolno cerkev na Kapitlju.
3. Anekdote iz življenja naše čete
1. Na poletnem taboru leta 2004 smo imeli večjo nepr-
ijetnost s terenom in dežjem. Po dveh dneh je zapadlo 
toliko dežja, da smo ga imeli po tabornem prostoru že 
okoli 1 metra. Voda je bila umazana…Tako smo cel 
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tabor prespali in prečuli na kozolcu (10dni!) in se imeli 
prav zabavno.   
2. Na poletnem taboru so k 
fantom prišle ponoči punce 
iz druge čete in zato so morali 
fantje ponoči vsako polno uro 
delati sklece. 
3. Na poletnem taboru je med 
spanjem fantom v šotor prile-
zla kača. 
4. Lani na zimovanju so nas 
voditelji zbudili ponoči le 
zato, da smo tekli do cerkve 
in dobili čokolado. 
5. Naš bivši voditelj je na po-
letnem taboru v Šmarjeti, kjer 
je močno deževalo, rekel, naj 
kopljemo jarek okrog šotora. 
V največjem dežju smo kopali, nato pa nas je zalilo in 
bili smo čisto mokri. V šotoru je bilo čisto mokro.

4. IV, ki se ukvarja s čim zanimivim
Eva, Barbara H. in Tina T. igrajo flavto
Tina B., Simon, Jan igrajo kitaro
Mirjam in Saša igrata violončelo
Petra igra »frajtonarco«
Polona igra violončelo in klavir
Tjaša je igrala citre
Anja P. je igrala »sintisajzer« 
Luka igra bobne
Mateja igra violino
Simon še kolesari
Neža trenira atletiko
5. 10 razlogov, zakaj je lepo biti skavt v naši četi
1. ker so naši voditelji najboljši
2. ker smo zaljubljeni
3. ker se imamo radi

4. ker imamo super tabore (poletne)
5. ker si pomagamo
6. ker nam Svizci (naš vod) izdelujejo čokolado (Milka)
7. ker Lepi Dasa poje o nas… »ko v kremplje ga dobila 
je črnolasa PUMA..« (puma = dekliški vod)
8. ker na taborih jemo palačinke z marmelado 
kumaričnim viki vinskim namazom
9. ker je več punc kot fantov (fantje pogruntal)
10. ker smo med sabo prijatelji in se radi družimo med 
seboj
6. Nekaj po lastni izbiri:  
Smo proti prepovedi sladkarij na taboru.
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Iz vodovega dnevnika 
20. 12. 1996
Danes smo končale zelo hitro. Teja 
nam je prebrala duhovno misel, ki je 
zopet govorila o Tončku (op: misli na 
to temo je pisal p. Primož). Danes smo 
imele posebnega gosta – Tejinega psa 
Oskarja. On je bil kriv, da smo hitro 
končale. Zaključile smo s pozdravom in 
se razšle.

10. 1. 1997
Začele smo z duhovno mislijo. Odpravile 
smo se naredit snežaka, ki je zelo dobro 
uspel. Če ga bo hotel kdo brcniti, bo za-
del v stebriček, ki je spodaj.

17.1. 1997
Danes smo iz Štepanjskega naselja 
odšle k meni domov, kjer smo naredile 
»originalen bunkar« iz ledenih plošč. 
Prekrile smo ga s kožo. Po končanem 
delu smo imele duhovno misel in mal-
ico!

Polona Jarc, Hitra srna

V času ko sem bila vodnica, smo Srne pisale dnevnik. 
Vsakič ga je vzela ena izmed nas domov in napisala, 
kaj smo delale na sestanku. Od tega je že 11 let, zato z 
veseljem obujam spomine. Če jih ne bi zapisale, bi jih 
veliko šlo v pozabo. 

18. 10. 1996
Danes smo šle srne v mesto iskat različne 
vodnjake in ugotavljale, kdo je katerega 
naredil. Po končanem sestanku so šle 
nekatere v McDonald’s, midve s Polono 
pa v banko. Spet sva videli ministra 
Dimitrija Rupla.

29. 11. 1996
Na sestanku smo narisale jamsko 
veščo in na list napisale nekaj njenih 
značilnosti. Pogovarjale smo se tudi 
o drugih jamskih živalih: netopirju, 
človeški ribici … Preden smo zaključile 
sestanek, pa smo se igrale še nekaj ig-
ric.

6. 12. 1996
Na sestanku smo Srne najprej zmolile, 
kar je dolžnost vseh skavtov. Tega dne 
smo dobile novo članico skupine Majo 
Babnik. Ko smo končale z duhovno 
mislijo, smo se hipnotizirale in igrale 
razne druge igrice. Nato smo zaključile 
s skavtsko molitvijo.
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Smreka in njeni sorodniki

Sonce nas že toplo greje in zima je s svojimi nevšečnostmi 
le še spomin. Ozeleneli travniki in gozdovi nas vabijo, da 
jih obiščemo. Mladi zeleni poganjki so polni vitaminov, 
ki nam v zimskih mesecih pridejo še kako prav. Tudi 
naše babice so poznale to skrivnost zelenih poganjkov, 
še posebej smreke.
Navadna smreka (picea abies) je pri nas zelo razširjena 
drevesna vrsta. Najdemo jo od nižinskih do višinskih 
gozdov. Drevo je vitko in ima piramidasto krošnjo. De-
blo pokriva rdečerjav lub. Iglice so krog in krog vejic.
Smrekina sorodnica je jelka (abies alba), ki je precej 
redkejša kot smreka. Jelka je dober pokazatelj čistega 
ozračja. Najpogosteje jo najdemo v hribovitem svetu. 
Deblo je gladko, belkasto in brez lusk. Jelkine iglice so 
ploščate, na koncu izrobljene in imajo na spodnji stra-
ni dve vzdolžni beli črti. Jelkine iglice so za razliko od razliko od 
smreke razvrščene v dveh redih.
Ostalo sorodstvo pa sestavljajo še bor (pinus sylvestris, 
pinus nigra), ki poseljuje predvsem Primorsko, v go-
rah najdemo ruševje (pinus mugo), omeniti pa velja še 
sramežljivi macesen (larix decidua), ki pa vsako jesen 
odvrže mehke iglice.

Če se naučimo prepoznavati drevesa, se nam ni treba 
bati, da bi zagrešili kakšno napako. Opozoriti velja le 
na strupeno tiso (taxus baccata). Prepoznamo jo po 
ploščatih iglicah. Za tiso je značilno, da nima storžev, 
temveč rdeče plodove. Tisa je pri nas redka, najdemo 
pa jo lahko v parkih kot okrasno rastlino. Če nismo 
prepričani, za katero vrsto drevesa gre, potem  vršičkov 
s tega drevesa ne trgajmo.
Ko nabiramo mlade vršičke, bodimo prijazni do goz-
da in obzirno posmukajmo le nekaj poganjkov na 
drevesu. Če opazimo, da je pred nami to počel že kdo 
drug, si poiščimo drug kotiček. Nikoli ne osmukajmo 
celega drevesa. Mladi vršički vsebujejo tudi šestkrat 
več C-vitamina kot limone.
Ko smo vršičke nabrali, jih rahlo operemo, ne smemo 
pa jih namakati. Nato jih razrežemo na manjše kose. 
Vzamemo večji kozarec za vlaganje in na dno nasu-
jemo za dva prsta vršičkov. Nato sledi za dva prsta 
debela plast sladkorja. Nato zaporedje ponavljamo 
toliko časa, da kozarec ni poln. Kozarec zapremo s 
pokrovčkom, polivinilom ali pergamentnim papirjem 
in ga postavimo na sonce. Kozarec naj bo na soncu 
postavljen tri do štiri tedne.
Potem vsebino kozarca precedimo in sirup shranimo 
na hladen in temen prostor, kjer bo počakal do nasled-
nje zime. Tako smo dobili zelo okusen in zdrav sirup, ki 
ga je potrebno le razredčiti z vodo. Seveda ni potrebno 
s sirupom čakati do zime, tudi v poletnih mesecih se 
prileže osvežilna pijača iz gozda. Pa na zdravje!

Luka Močnik, Iznajdljivi lisjak
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Naša četica koraka: Zabavnik
Mene kličejo kar »faca«. Igrati znam kitaro in zato 
spremljam vse skavtske pesmi. Najlepše je takrat, ko 
se vsi zberemo ob ognju in skupaj zapojemo. Skupaj 
s starejšimi skavti igramo in spremljamo pesmi pri 
skavtskih mašah. Voditelj se velikokrat obrne name 
za kakšno idejo in ni mi težko predlagati igre ali pe-
smi. Saj sem vendar zabavnik. V vodu sem tisti, ki se 
največ smeje. Večkrat kaj obrnem na smeh. Vodim 
evidenco o rojstnih dnevih drugih skavtov v vodu, da 
se pravočasno pripravimo in naredimo presenečenje 
za slavljenca. Idej je vedno dovolj. Za Miklavževanje 
vedno napišem scenarij za igre, ko nastopamo pred 
drugimi skavti in starši. Z voditeljem sva dogovorjena, 
da spremljam družabne, kulturne in športne dogodke v 
našem domačem kraju. Če je na sporedu zanimiv do-
godek, predlagam, da se ga udeležimo. Tudi kot četa. 
In vedno, ko ob začetku skavtskega leta dobimo nove 
člane v četo, so moje ideje velikokrat uporabne za nji-
hov sprejem. Ker se je treba tudi zabavati.    

Tudi letos boste lahko čete nabirale eko točke za izved-
bo vašega tabora! Skrb za okolje, pravilno ravnanje s 
travno rušo, ločevanje odpadkov in ostale eko obarvane 
dejavnosti vam lahko prinesejo Zelenega Jurčka, Jurija 
ali Jureta, če se boste prijavili k sodelovanju.

Vse potrebne informacije bodo pravočasno dostopne, 
sicer pa se lahko s svojimi vprašanji obrnete na Jakoba 
Levca (jakob.levec@skavt.net) in na Natašo Kovačič 
(natasa.kovacic@skavt.net).

EKO TABOR 2007

DRŽAVNO SREČANJE VODNIKOV
15. in 16. septembra 2007 bo 1. DRŽAVNO SREČANJE VOD-
NIKOV. Srečanje bo potekalo v Stični, pričelo pa se bo ob 17.30 
(takoj po koncu srečanja mladine v Stični) in končalo naslednji 
dan ob 18.00. 
Komu je srečanje namenjeno?
Vsem, ki se boste v skavtskem letu 2007/08 spopadali z vlogo 
vodnika.
Kaj se bo dogajalo?
Delavnice  teoretične in praktične, seznanjanje vloge vodnika, 
športne igre, izmenjave izkušenj, druženje, spoznavanje novih 
obrazov …
Podrobnejše informacije bodo še sledile!

Trop za pripravo srečanja vodnikov
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Bi-Pi, druščina!

Poletje, ah poletje. Vse stvari bolj optimistično izgledajo. 
Čas obljub, menjanja kožuhov in zelenenja rastlin. Napisali 
smo nekaj o obljubah, predstavil se nam bo nov klan, kateri 
je, si poglejte na naslednjih straneh. Pripravili smo vam tudi 
kanček poezije in soduku, za brihtne glave. Do prihodnjič pa 
srečno pot!

Marjetka Kofol, Ustvarjalen metulčk, Cerkno 1 in 
Luka Novak, Pozorni ris, Ljubljana 2

Obljuba
V teh dneh je zopet prišla pomlad v naše kraje. Moram 
priznati, da sem jo že kar malo nestrpno pričakoval, 
kljub »čudni« zimi. Tako se je vsaj vsa stvar zaključila 
in upajmo, da bo prihodnja zima bolj radodarna s 
snegom.

Pomlad. Novo prebujanje narave in prava eksplozija 
življenja. Vse zadiha bolj svobodno in lahkotno. Rast-
line ozelenijo, živali pa menjajo kožuhe. In ljudje? 
Lahko bi tudi rekli, da nekako oživimo. Spet drugi se 
pritožujejo, da imajo t.i. sindrom spomladanske utru-
jenosti. Karkoli že to pomeni.
Tudi v skavtskem svetu se spomladi, znova in znova, 
začne za nekatere novo življenje. Takrat mnogo skavtov 
da Bogu in domovini slovesno skavtsko obljubo. Letos 
je zame še toliko bolj pomembna pomlad, ker pripravl-
jam obljube. Kličem, pripravljam, nakupujem in hodim 
od vrat do vrat, vse z enim samim ciljem. Narediti ob-
ljube čim boljše in čim bolj slovesne za vse nove skavte, 
pa tudi za stare, da bi se spomnili na svoje.
Za nove skavte je to sila pomemben in slovesenen in slovesen 

dogodek. Če se spomnim svoje obljube, pridejo na Če se spomnim svoje obljube, pridejo na 
plan spomini na tiho, gozdno jaso, ob potoku, tik pod 
rožniško cerkvico. Moram priznati, da sem bil tudi zelo 
živčen. Nekaj zakonov sem pomešal, obljube pa se 
sploh ne spomnim, da bi jo dal. Verjetno sem jo, ker 
drugače, ne bi danes nosil rutke. Pustimo spomine ob 
strani. 
Res je, da je obljuba pomemben dogodek za bodočega 
skavta, a tudi stari izkušeni mački ne smemo pozabiti, 
kaj je to in kaj smo obljubili mi, pred Bogom in do-
movino. 
To je tudi primeren trenutek, da skupaj, z bodočim 
novo pečenim skavtom, tiho pri sebi ponovimo in 
obnovimo obljubo. Moramo se zavedati, da obljuba 
ni stvar enega dneva, ampak celega življenja. Enkrat 
skavt, vedno skavt. Z obljubo se zavežemo za celo 
življenje, da bomo služili Bogu in domovini, vestno 
izpolnjevali skavtske zakone, ter pomagali bližnjemu. 
Te obljube nas odveže samo smrt. In če pogledamo 
natančno obljubo, bomo videli, da so to čisto osnovne 
človeške moralne in krščanske dolžnosti. 
Morda to zveni, kot da obljuba ni potrebna. Seveda 
je in to še kako. S tem se zavesno zavežemo, da nam 
bodo te vrednote postale zakonitost in dolžnost. Lepo 
prosim, ne dojemajte obljube kot neko breme, ampak 
prej kot neko čast, dobrino in prednost pred ostalimi.
Vsem novim skavtinjam in skavtom želim srečno pot v 
življenju z največjo in najboljšo začimbo, skavtstvom. 
Vsi ostali pa ostanite na tej poti in če bo včasih pretežko, 
ozrite se naokoli. Niste sami. Ob vami je skavtska sestra 
in brat, ki vam bosta pomagala premagati oviro. 

Luka Novak, Pozorni ris, Ljubljana 2
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SUDOKU

PESMICA
klini

Topla je skala, 
   ki brusi jo veter gora.
Topli so klini, 
   tople vrvi.
Lepa je pot, 
   do Tebe Gospod!

Marjetka Kofol
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PPredstavitev 
klana: S e KMK (križmmede 

> S  c  Steg sončnih rudnikov (Idrija1)
> S = {Klemen, Nika, Maja, Tami, Nina, Blažka, Marko, 
Lučka, Marjana, Ana, Jerica, Nejc, Barbara} =  11 + 2
> KMK = {prijateljstvo, prijetni in nepozabni trenutki, 
smeh, veselje, veliko heca,  dogodivščin in  izzivov, su-
per voditelja, še bolj super pp-jevci … >∞ }
Klic KMK-ja:
cc

max.
 = Sneg je, glej zunaj sneg je …

KRIŽMMEDE KLAN
Glej prvi sneg …
Na srečanjih…
- cctelefon c S  > telefon c S

usta

- Za vsak S velja, da na takšnih in drugačnih srečanjih 
nosi rutko in kroj :
- kroj + rutka c S > Nejc & Jerica J
- kroj + rutka ¢ S > Nejc & Jerica L 
kava c Jerica
- …

Izven srečanja… = jesenovanje, dan stega, zimski ta-
bor …
- Skavti s hribov: Prekletstvo srebrnega zaslona!!!

Na jesenovanju je bilo prav zanimivo… Naredili smo 
si bivak v obliki črke L, v kotu naredili ogenj in okoli 
ognja zaslon iz folije, da bi ohranil toploto … Ti šment, 
sta ‘mela Ana in Nejc res prekletstvo, da sta bila zmeraj 
onadva tista, ki sta se zaletela v  ‘zaslon’. 
- Savnanje!!!
Seveda smo imeli tudi savnanje. Nekega zimskega dne 

smo se zbrali v majhnem številu, ampak tako smo 
lahko bolj začutili kaj pomeni osvežitev in osvobajanje 
duha pri savnanju (sploh takrat, ko smo prišli ven in 
nas je Nejc zalil z ledeno mrzlo vodo). Seveda je bilo 
super! Kasneje pa nas je velemojster Nejc naučil upo-
rabiti kitajske palčke.
- Dan stega!!!
Veličastna prireditev, ki je bila položena na ramena 
KMK-jevcev. Tako smo se ob 10.-letnici skavtstva v Idr-
iji igrali, veselili, hodili, vlekli vrv, iskali zaklad … " ∞.
- Zimski tabor!!!

 Ta je bil brez dvoma najbolj zanimiv zimski tabor 

Legenda:
S = skavt
" = od tega sledi…
∞ = v neskončnost
c = podmožica
Jerica & Nejc = velecen-
jena nadvoditelja
cc = melodija
L = slaba volja, žalost
J = veselje
… = in tri pike…



18

voditelji // Skavtič / junij 2007 //

Hm ... pomlad ... poroke ... Darja, kje si??? J
Ja, ene se možijo, drugi se ženijo ... Kaj pa ti?
No, pa dovolj heca. Vse naj naj vsem mladoporočencem, vsem 
ostalim pa kar najboljše priprave na poletne dogodivščine.
Torej, med drugim vas tokrat čaka nekaj malega o prenovljeni 
shemi usposabljanja voditeljev, da boste kar najbolj priprav-
ljeni poslali vse vaše bodoče in zdajšnje voditelje (pa nikar ne 
pozabite nase) na njim primerno taborno šolo.
Sicer pa ... Kaj čakate? Listajte in videli boste, kaj sva vam 
pripravili.

Darja (že skoraj ne več J) Peneš, Smejoča kresnica, Kranj 1 in
Ana (še) Grasselli, Prikupna kuna, Ljubljana 2

Trenerski tečaj MSS ali TŠ v 
ZSKSS

Mladinski svet Slovenije je zadnja 4 leta vsako leto or-
ganiziral usposabljanja za trenerje mladinskih voditeljev 
v mladinskih organizacijah, decembra 2006 pa prvič 
tudi podelil imenovanja. Trenerji so tisti voditelji, ki 
učijo druge voditelje, kako voditi mladino. Po domače 
povedano - to so tudi vsi voditelji naših tabornih šol.

Ker v ZSKSS zadnja leta nismo organizirali tabornih šol 
za trenerje (ali pomočnike trenerjev, kar je pri nas do-
datna vmesna stopnja), je vsako leto precej voditeljev, 
ki so bili aktivni pri usposabljanjih, izkoristilo tudi to 
možnost za pridobitev posebnih znanj, potrebnih za 
tako delo.

Gotovo se vsakdo spomni, kako dolgočasno je 
poslušati profesorja, ki pred tablo t.i. frontalno nekaj 
razlaga, menja prosojnice, poslušalci pa itak nimajo 
časa poslušati, ker samo prepisujejo iz prosojnic. Da 
filozofiranja o nebulozah, zaradi katerih nismo prišli na 
neko usposabljanje, niti ne omenjamo. No, delo trener-
ja mladinskih voditeljev je po usposabljanju za trenerje 
skoraj popolnoma drugačno.

Moramo namreč vedeti, da smo voditelji oz. bodoči 
voditelji starejši kot naši VV, IV ali PP, tako da na nas 
ne palijo ravno točno iste metode, kot pri delu z 
našimi mlajšimi člani. Smo že bolj odrasli, drugače 
razmišljamo, imamo drugačna pričakovanja in tudi 
drugačne potrebe. Na trenerskem tečaju

izveš prav to - kaj pričakujejo mlajši odrasli od “ak-
tivnosti” oz. usposabljanj, kako sploh ugotoviti, kaj 
točno si populacija na usposabljanju želi od njega (če 
jih bomo učili tisto, kar od usposabljanja pričakujejo, 
bodo dosti bolj motivirani za delo, kot če bomo nabi-
jali nekaj, kar nikogar ne zanima), najboljše metode, 
preko katerih uspešno predajamo naprej naše znanje, 
ter mnoga opozorila na napake, ki jih lahko naredimo 
pri usposabljanju, ne da bi se jih sploh zavedali, če o 
tem nismo poučeni.

Trenerskega tečaja MSS (in tega, ki ga bomo letos or-
ganizirali tudi v ZSKSS) se lahko udeleži vsakdo, ki se 
je že vsaj malo ukvarjal z usposabljanji voditeljev, za 
podelitev imenovanja (nacionalni) trener mladinskih 
voditeljev MSS pa je potrebno minimalno vsaj sodelo-
vati pri projektu usposabljanja voditeljev (da bo bolje 
razumljivo - vsaj programski voditelj na TŠ moraš biti) 
in pri tem sam izvajati 10 pedagoških ur usposabljanja.
Nacionalni je v oklepaju zato, ker si MSS želi (pa tudi 
vsi imenovani trenerji, da bi to imenovanje dejansko 
pridobilo ta status in bi bilo nekaj vredno tudi na trgu 
dela. Ker pa je mladinska politika in mladinsko delo 
na državni ravni bolj slabo urejeno in definirano, pa je 
največ, kar lahko naredimo, da se sami promoviramo 
tako in s tem utrjujemo podobo v slovenskem pros-
toru. Bo pa verjetno vsak dober trener znal to imeno-
vanje tudi nekako iztržiti.
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Meni osebno so se po obisku tega usposabljanja odpr-
la vrata v čisto nov svet in delo z mladimi na čisto 
drugačni ravni. Skoraj tak preskok, kot se večini zgodi 
po obisku TŠ metode. Usposabljanja sem se udeležil 
septembra 2005, za imenovanje sem sodeloval pri TŠ 
pota 5 septembra 2006, vse pridobljeno znanje pa sem 
uporabil tudi pri TZV-ju in pri vsakdanjem delu, tako 
pri delu z našo četo, kot v zasebnem in “profesional-
nem” življenju bodočega profesorja zgodovine in ge-
ografije. Udeležbo na tem usposabljanju ali na tistem 
v organizaciji ZSKSS resnično priporočam vsem, ki jih 
mika prenašanje svojih znanj in izkušenj na druge, saj 
zagotavljam, da bo prenos neprimerno bolj uspešen, 
kot sicer. Pri tem pa samo še omenimo, da MSS-jevonimo, da MSS-jevo 

imenovanje trenerja po kriterijih ustreza zahtevamzahtevam 
ZSKSS za pomočnike trenerjev, saj je za imenovanje 
trener ZSKSS (po sedanjem pravilniku o imenovanjih) 
potrebno organizirati usposabljanje z mednarodno 
udeležbo.

Upam, da bo MSS še naprej izvajal ta usposabljanja, 
saj so zelo kvalitetna, še bolj pa to upam za ZSKSS, saj 
vsak izobražen trener prinaša v usposabljanja nove 
kvalitete, prenaša svoje znanje na druge z 20 potenco, 
to pa pomeni, da se močno krepi tudi delo v celotnem 
ZSKSS. Pa naj še kdo ne reče, da na trenerjih svet stoji 
J

Tomi Tomšič, Napredni sokol, Kamnik 1

Skavtskega voditelja v vsako 
vejo!

Na svetu Združenja, 10. 3. 2007, je bila z veliko večino po 
dolgi razpravi in razlagah sprejeta prenovljena shema 
usposabljanja. Spremembe niso tako zelo drastične, je 
pa potrebno spremeniti ustaljeno razmišljanje, da samo 
in predvsem taborne šole v tistem tednu izobraževanja 
naredijo, usposobijo  voditelja.
Taborne šole so ena izmed stvari, ki jo voditelj potrebu-
je za svojo rast. Vodila so nas temeljna izhodišča in k 
njim težimo.
Moto PUV-a pa je:

Skavtskega voditelja v vsako vejo!

Osnovne spremembe prenovljene sheme:

1. Spremeni se namen prve taborne šole (priprava na 
voditeljstvo).
2. TŠ Združenja se razdeli, pripravlja za naloge 
 (usmeritve stegovodja, organizacija, trener, …).
3. Zmanjša se število imenovanj  (izpusti se pomočnik 
trenerja; morda se izpusti voditelj veje, kar pa še ni 
dorečeno).
4. Skavtska metoda v usposabljanju, predvsem učenje z 
delom  (obdobja po TŠ – priprava, korak, …).
5. Odgovornost (velik del) za usposabljanje voditeljev 
začetnikov prevzamejo SKVO.

TEMELJNA IZHODIŠČA USPOSABLJANJA V 
ZSKSS

• Usposabljanje temelji na potrebah skavtov, skavtskih 
voditeljev in skavtske organizacije.

• Z usposabljanjem voditelju posredujemo tisto, kar 
potrebuje za začetek delovanja v novi vlogi (odgovor-
nosti, naloge, veščine in znanja, ...).

• Temeljna metoda dela na usposabljanjih je skavtska 
metoda. Kombinira se z drugimi uspešnimi metodami 
izobraževanja odraslih, ki spodbujajo aktivno vlogo 
udeleženih.

• Usposabljanje temelji na osebnem pristopu, predajan-
ju odgovornosti udeležencem, prevzemanju iniciative 
in prevzemanju odgovornosti za njihovo osebno rast 
in delo. Te poudarke vidimo kot zelo pomemben del 
skavtske metode. Voditelj naj jih zato med usposabljan-
jem izkusi in reflektira, da jih bo znal čim bolje prenašati 
na delo z otroki in mladimi, ki so mu zaupani.

• Usposabljanje poteka na več načinov:
 o z dogodki usposabljanja (taborne šole,   
 državna srečanja, seminarji, regijska srečanja,  
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delavnice, ...),  
o s stalno voditeljsko rastjo med samim služenjem (zan-
jo dobiva spodbudo tudi na dogodkih usposabljanja in 
v SKVO).

Tako spodbujamo učenje z delom in samovzgojo v 
času služenja. 
Voditelj načrtuje svojo voditeljsko pot in prepozna 
potrebo po dodatnem usposabljanju, ki ga umesti na 
svojo pot. 

Najpomembnejši del usposabljan-
ja voditelja poteka med služenjem 
samim, dogodki usposabljanja 
pa so namenjeni predvsem re-
fleksiji preteklih izkušenj ter pri-
dobivanju osnovnih informa-
cij za posameznikovo vlogo ali 
področje odgovornosti in nekaj 
praktične pomoči, da posameznik 
laže prične s služenjem.

• Skavtski voditelji dobro poznajo 
skavtsko metodo. Imajo skavt-
ska znanja in izkušnje. Z veseljem 
živijo skavtsko življenje in pozna-
jo osnovne skavtske veščine, kot 
so življenje na prostem, preživetje 
v naravi, pioneristika, orientacija, 
stezosledstvo, signalizacija ipd.

• Voditelji poznajo osnovno 
skavtsko literaturo (Dvigni peruti, 
priročnik Bodi pripravljen, Baden 
Powellove knjige Priročnik  za 
skavtske vzgojitelje, Priročnik za 
delo z volčiči, Skavtstvo za fante, 
Popotovanje k sreči), ki jasno 
označuje lik voditelja, način skavt-
ske vzgoje in smernice skavtstva v 
ZSKSS.

• Voditelj je pri svojem delu 
kot starejši brat, sestra. Ima več 
izkušenj in znanja na nekaterih 
področjih. Hkrati pa je, tako kot 
skavti, ki jih vodi, tudi sam del 

procesa učenja.
• Zavedamo se, da ni enoznačnih odgovorov na konk-
retne situacije v vzgoji. Hkrati pa želimo, da voditelji 
v procesu usposabljanja pridobijo čim več konkretnih 
in uporabnih znanj, veščin. Zato na dogodkih usposa-
bljanja ter v mentorskem odnosu voditelji odkrivajo 
različne vidike, rešitve, možne načine razmišljanja 
ipd.
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Kako pripraviti srečanje SKVO-ja?

Srečanje SKVO-ja se bliža…
Osem nasvetov še čisto »sveže« stegovod-
je.

Že spet je pred vrati dan, ko ima naša skupnost 
voditeljev rezerviran termin za svoje srečanje. 
Saj vse formalne zadeve o (po domače) skvo-ju 
že vemo iz Dvigni peruti in ostalih priročnikov za 
stegovodje. Srečanja naj bodo redna, ob vedno 
isti uri, na istem kraju in tako dalje. Kaj pa vsebi-
na? Tukaj nam na pomoč pride naša domišljija. 
Če pa je ta odšla na zimske počitnice, je tukaj 
nekaj nasvetov za naslednje skvo srečanje.

1. Voditeljstvo gre skozi želodec
Ko zaključimo uspešen projekt, si seveda 
privoščimo praznovanje. In zakaj ne bi kdaj 
pa kdaj praznovali na veliki nogi? Če si lahko 
privoščimo, odpeljimo svoje voditelje v najbolj 
fino restavracijo v mestu in zamenjajmo vsak-
danjo pico za slastno gobovo juhico, okusen 
zrezek v omaki, vabljivo mešano solato in 
pregrešno dobro sladico! Uspeh zagotovljen. 

2. Ohranimo otroka v sebi
Tudi voditelji se radi igramo, zato spoznavanje 
dolgočasne teme popestrimo z igro. Voditelje s 
pomočjo dveh hecnih zlogov (npr. koko – dak) 
razdelimo v dve skupini, ki se borita za ključne 
besede naše teme. Vsaka skupina mora čim prej 
in čim lepše z vsemi člani prikazati npr. aparat, 
ki ga mimogrede omenimo v pravljici, ki jo 
beremo. Za primer: Mama in 7 kozličkov so se 
ravno poslavljali, ko je zazvonil telefon… Tista 
skupina, ki prikaže telefon, dobi besedo. Ko so 
vse besede podeljene, vsaka skupina razmišlja o 
njih in jih nato tudi uporabi. Kako, pa je odvisno 
od teme.

3. Srečo je najlepše deliti
Zakaj bi se samo stegovodja veselil priprave 
skvo srečanj? Ponudimo to priložnost tudi os-

talim voditeljem. Prav vsak se želi izkazati in 
pokazati, da je tudi on sposoben pripraviti 
skvo srečanje – in prav je tako. Prepustimo iz-
biro vsebine srečanja izbranemu voditelju in 
spoznali bomo že poznane ali še skrite talente 
naših sovoditeljev. Večglasno petje, likovna 
ustvarjalnost, orientacijske spretnosti, hude de-
bate in dolgi pohodi. Vse je dobrodošlo! 

4. Mati narava nas vabi
SKVO srečanje običajno poteka v zaprtem 
prostoru, ki je najbolj primeren za težke 
teme, ki zaposlujejo voditelje. Vendar lahko 
vsaj del izpeljemo zunaj. Tako lahko voditelje 
pošljemo na iskanje točk, ki jih pripeljejo 
do cilja, hkrati pa na točki izvejo navodila za 
premišljevanje o neki temi. Tako lahko ob spre-
jemu novih voditeljev v SKVO starim naložimo 
premišljevanje o sedanjem stanju v SKVO-
ju in spodbudnih besedah za nove, novim pa 
naložimo premišljevanje o svojem doprinosu v 
skvo in vejo. In ko se vsi zberemo, je narava 
odličen prostor tudi za katehezo.

5. Glejmo široko
Mnogo voditeljev že od vsega začetka svojega 
voditeljstva dela v izbrani veji in niti ne pomisli, 
da bi se mogoče »prepisali« v drugo vejo. Kaj pa 
če nenadoma zmanjka voditeljev in veja nima 
nikogar, ki bi jo vodil? Da se ne bi ostali voditelji 
ustrašili in pobegnili, jih seznanimo z vsemi ve-
jami. Tri SKVO srečanja namenimo trem ve-
jam in se tako prelevimo v voditelje volčičev, 
izvidnikov in popotnikov. Če sami ne poznamo 
posamezne metode, prosimo voditelje teh vej, 
da nam pomagajo in vsem ostalim postrežejo s 
svojimi izkušnjami in nasveti za to vejo.

6. Glejmo daleč
Danes smo še voditelji, kdo bo pa na tem mestu 
jutri? To bodo naši popotniki, ki si ta trenutek 
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predstavljajo SKVO kot »hopla klub«, ki samo 
kvasi buče, voditeljstvo pa kot odvečno delo. 
Zato jih povabimo na redno SKVO srečanje, 
da se bolje spoznamo, saj bomo mogoče še 
skupaj v SKVO-ju. To SKVO srečanje naj bo 
čisto običajno: kateheza, pregled prejšnjega 
zapisnika in pošte, pregled stanja po vejah, ak-
tualni dogodki za steg in neka kratka tema. Do-
datno pa vključimo spoznavno igro za začetek, 
kakšno igro ali zunanjo aktivnost za vmes in 
veseli zaključek s hrano. Pred zaključkom pa 
obvezno pustimo prostor popotnikom za njiho-
va vprašanja in (če bodo želeli) tudi za nasvete 
skvojevcev.

7. To je lahko začetek čudovitega pri-
jateljstva
Skupnost voditeljev je sestavljena iz množice 
zelo različnih posameznikov. Z nekaterimi se 
takoj »zaštekamo«, nekateri pa nam ostane-
jo tuji tudi po več letih sobivanja v SKVO-ju. 
Vseeno pa moramo delati skupaj, zato je dobro, 

da se bolje spoznamo. Na srečanju si tako vsak 
voditelj izbere enega izmed prisotnih, za kat-
erega se mu zdi, da ga najmanj pozna ali pa mu 
ni najbolj pri srcu. V kratki puščavi razmisli o tej 
osebi in napiše na list papirja njegove lastnosti 
(tisto, kar on misli o tej osebi – ni nujno, da je 
tudi resnično). Nato se vsi zberemo skupaj in 
prvi npr. Marko pove, kakšen se mu zdi Darko, 
Darko posluša in nato pove, kaj od tega drži in 
kaj je drugače. Nato Darko pove kakšna se mu 
zdi Irma, Irma pove kaj je res pri njej in tako 
dalje. Ko vsi povemo lastnosti svoje izbrane os-
ebe, razkrijemo še zadnji del srečanja. Izbrano 
osebo povabimo na pogovor, sok ali tortico in 

se tako potrudimo še bolje spoznati osebo, 
ki je zdaj ne poznamo. Povabilo pa ni ob-
vezno, je samo izraz naše dobre volje in želje 
po boljšem odnosu. Mogoče kdo sploh ne bo 
izbran, mogoče bo kdo večkrat. Vsekakor pa 
lahko vsakdo povabi nekoga in tako zagotovi 
prijeten večer sebi in izbrani osebi.

8. Kdor ne skače ni iz naš’ga skvoja! Hej, 
hej, hej!
Malo zdrave patriotske pripadnosti 
domačemu SKVO-ju lahko pričaramo z 
maskoto SKVO-ja oz. stega, ki postane novi 
član naše skupnosti. In tako kakor spre-
jmemo vsakega novega člana, priredimo 
sprejem tudi za maskoto, ki ji obvezno izber-
emo ime. Ta nas potem spremlja na naših 
dogodivščinah in podvigih. V naslednjem 
letu pa seveda ne pozabimo na rojstni dan 
naše maskote, ki pooseblja rojstni dan vseh 
voditeljev. Zato je praznovanje obvezno. 
Rojstnodnevni klobučki na glavah vseh 
voditeljev, pesem Vse najboljše in slastna 
torta s svečkami, ki jih upihnemo vsi skupaj. 
Malo glasbe, malo hrane in pijače in prazno-

vanje do jutranjih ur!

Barbara Pavlakovič, Novo mesto 1
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Pisan mozaik skavtskih rutk sestavljajo tudi belgijski skavti, o katerih si lahko kaj 
več preberete spodaj. O kakršnih koli mednarodnih izkušnjah mi pišite na jerneja.
mihelcic@skavt.net, da bodo lahko še drugi podoživeli vaše druženje! 
        

Jerneja Mihelčič, Pojoči kanarček, Logatec 1 

SKAVTI V DRŽAVI TREH JEZIKOV
Nizozemščina, francoščina in nemščina druži BELGIJSKE 

SKAVTE, ki jih je vsega skupaj kar 25000. Svoje znanje 

angleščine bodo tudi oni prakticirali na letošnjem jam-

boreeju, poleg tega pa so v čast 100-letnici na dan spomi-

na organizirali tudi veliko razstavo (Expo - Thinking Day) 

v Bruslju, konec aprila se bodo za en vikend družili in 

spoznavali na taboru JAMbe. Svoje fotografije, domislice 

in filme lahko objavljajo na strani Zoom 100.

KATOLIŠKI SKAVTI (ki niso kar tako, saj jim od leta 1963 

pripada grad, imenovan Mozet), sestavljajo petino vseh 

belgijskih skavtov. Organizirani so v petih vejah:

NUTON: 5–7 let
»Prijatelj vsem!«

Njihove dejavnosti temeljijo na pripovedi življenja iz 

osrčja Ardenov. Držijo se šestih načel: Prilagodi se kot 

slamnata hiša (prilagoditev na življenje in komunikacijo 

v skupini); Bodi dober kot drevo (odkrivanje vztrajnosti); 

Bodi pripravljen kot narava (odkrivanje lastnih sposob-

nosti); Odpri se kot cvet (sodelovanje v spoznavanju 

soljudi in narave); Bodi poln življenja kot slap (živahnost, 

entuziazem, komunikativnost); Sveti kot sonce (skupni 

tabori in čas za dogodivščine skupaj z ostalimi člani).

LUTIN 7–11 let (Škrat)
»Kar najbolje!«

Pot škratkov je sestavljena iz štirih temeljnih elementov: 

zemlje, vode, ognja in zraka, kjer se postopoma prilaga-

jajo življenju v skupini in običajem, s pomočjo voditeljev 

pa tudi začnejo odkrivati svoje sposobnosti in pridobiva-

jo odgovornost. Za svoje napredovanje so nagrajeni z 

značkami in našitki.

Ko škrat da obljubo, se drži in še posebej preuči eno iz-

med zlatih pravil: Ko škrat posluša Jezusa in ostale, govori 

resnico, misli na druge, seje veselje in želi razveseljevati.

AVENTURE 11–15 let (Dogodivščina)
»Vedno pripravljen(a)!«

Razdeljeni so v straže (vode), v katerih oblikujejo 

svoje običaje. Ukvarjajo se s projekti, ki jih pripravl-

jajo skupaj, vsak pa ima določeno nalogo. Posameznik 

mora iz željenega področja izbrati nalogo za »junaški 

podvig«. Po prvem letu dobi tudi totem, ime živali, s 

katero se je najbolj poistovetil, kasneje pa še pridevnik, 

ki dobro odraža njegove lastnosti.

HORIZON 15–17 let (Obzorje)
Skupaj si izberejo večji projekt (organizirajo t.i. pod-

jetje), ki ga s pomočjo voditelja (kot usmerjevalca) 

načrtujejo in tudi izvedejo. Napišejo tudi svojo listino, 

ki vsebuje njihove cilje in ideale. Med načrtovanjem 

osebnostno in skupinsko rastejo.

ROUTE 17+ (Pot)
»Služiti!«

Popotniki in popotnice v okviru projekta s svojimi de-

javnostmi služijo družbi.

Če te zanima kaj več, pokukaj na stran www.scouts.

be!
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Naša narava se je že kar lepo prebudila in že deluje s polno paro, zato boste lahko 
v tej številki prebrali nekaj o okoljskem zimovanju komendskih volčičev, rešili 
križanko, predstavil pa se vam bo tudi znan znanilec pomladi – regrat, ki ni samo 
okusen, ampak tudi izjemno zdravilen. 
Čestitke vsem ob dnevu Zemlje, o kateri se bomo bolj razpisali v naslednji številki. 
Pojdite v naravo in uživajta v prvem spomladanskem sončku.

Veronika Pavlič, Zadržana čebela, Komenda 1

KAJ VOLČIČ NAR`D, KO OKOLJE 
ZAJEČI

Bil je lep dan in skupina nadebudnih komendskih 
volčičev je komaj čakala, da se odpelje proti Brezjam 
na zimovanje. Bili so veseli in polni pričakovanja. 
Nihče niti slutil ni, koliko novih znanj bodo odnesli z zi-
movanja, saj smo jim voditelji pripravili prav posebno 
zimovanje, ki je bilo namenjeno temu, da naši volčiči 
spoznajo čimveč načinov, kako lahko prispevajo k 
boljšemu okolju.

Ko smo prispeli na Brezje, nas je tam čakal dr. Frik, ki 
nam je pokazal svoj laboratorij in v njem rožice, ki so 
ovenele. Povedal nam je, da je danes veliko takih rast-
lin, ki venejo, in da on raziskuje način, kako bi take rože 
lahko ponovno rasle, in tako smo prišli do spoznanja, 
da moramo narediti kaj dobrega za okolje. Imeli smo 
posebno napravo, s katero smo hodili v preteklost 
spraševat nek par, kako so oni takrat živeli. Spoznali 
smo, da v preteklosti niso imeli elektrike, uporabljali so 
sveče, likali na žerjavico, pili podtalnico, … Tako smo 
se odločili, da bomo prvi večer preživeli ob svečah, in 
ker se je bližalo gregorjevo, smo si naredili ladjice in jih 
spustili po reki. Pri tem smo spoznali, da je včasih do-
bro tudi, če ne trošimo elektrike. Naslednji dan smo im-
eli veliko igro, pri kateri smo delali čistilno napravo, s 
katero smo očistili vodo, s katero smo zalili naše rožice, 
ki so ponovno vzcvetele. Čez celo zimovanje smo tudi 
ločevali odpadke in skrbeli za čistočo bližnje okolice.

Spoznali smo, da bomo, če bomo dobro skrbeli za 
naše okolje, srečnejši mi in naši zanamci. Lahko se 

bomo igrali v bližnjem parku, ne da bi nas skrbelo, da 
bomo stopili na kakšen odpadek, ki tja ne spada; lahko 
bomo občudovali čudovito naravo, ki je ne bi uničil 
kisel dež,… Podpisali smo poseben dokument, pri ka-
terem smo se zavezali k temu, da bomo čistili naravo 
in okolico cerkve, da bomo ločevali odpadke, da ne 
bomo po nepotrebnem puščali odprta vrata in okna, 
… Naši volčiči so se od tega zimovanja veliko naučili, 
med drugimi je nastala tudi tale pesmica:   

Rok, Ema, Saša in Milena,
radi skrbijo za čisto okolje.

Ne mečejo odpadkov skozi okno,
radi se imajo med seboj. 

Vsako leto zberejo se skupaj,
pripravijo čistilno akcijo.

S skupnimi močmi počistijo okolje.
Radi se imajo med seboj! 

Zemlja hvaležna za delo to jim je,
v zahvalo rože pognala je,

drevesa, smreke, naravo vso!
Radi se imajo med seboj. 

     Volkuljice

Veronika Pavlič, Zadržana čebela, kača Kaja, Komenda 1
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Tolmin 1
Naši začetki:
Ideja o skavtstvu  je prilezla na dan leta 1989, ko smo 
imeli  prvi tabor v Beli skupaj s Koprčani. Takrat smo 
prvič doživeli stik z naravo, vendar ideja ni zaživela. 
Dve leti kasneje pa smo se nekateri mladinci ponovno 
začeli navduševati nad skavti in oblikovali smo prvo 
skavtsko skupino, katere duhovni asistent je bil takratni  
tolminski kaplan Janez Kobal. 
Od prvotnih 12 članov se je število povečalo na približno 
80 članov, lani pa smo praznovali tudi 15-letnico urad-
nega obstoja.

Naša rutka:
Naša rutka je modre in rožnate barve. Modra podlaga 
predstvlja reko Sočo, glavni simbol Posočja, ki povezu-
je skavte cele soške doline. Rožnat rob pa predstavlja 
Tolminski punt, ki se je v začetku 18. stoletja odvijal v 
naših krajih.

Imena:
Ime skavtske skupine:  T’minski gamsi
Ime čete: T’minski galobi, vodi pa se imenujejo gliste, 
mačke, sove in medvedi
Ime NoPP: T’minski grafi
Ime PP: Puži

Največji projekt:  
V davnine po korenine – v sodelovanju z Bučani, letos 
tudi s taborniki

Najbolj simpatičen voditelj:  
Miroljubni bober(Dobrosmejoči kokos)

Najvišji skavt: 
Valentin,  Nejc ali pa Gašper... Se ne moremo odločiti. 

Skavt z najdaljšim stažem: 
Trenutna rekorderka je Tanja – od leta 92

Najbolj ponosni smo na: 
na vse dosežke, skavtske poroke in zdrave korenine. Še 
posebej pa smo ponosni na vse ukradene zastave 

Najbolj pogost pridevnik skavtskih imen: 
vse v zvezi s smehom in blebetanjem

Najboljši tabor: 
vsaka generacija ima svoje naj naj dogodivščine. Jab-
lenca, Istra, Logje, Bohinjska Bela, Krkavče

Največja nesreča:  
Legenda pravi, da je nekoč pogumni skavt nastavil svojo 
roko, da puščica ni zadela prikupne skavtinje v glavo. 
Na žalost ni nikogar več med živimi, ki bi lahko bolj živo 
opisal ta dogodek

Kljub sezoni skavtskih aktivnosti, ki zavzamejo dobršen del vikendov pa tudi kak 
dan v tednu so si tolminski skavti vzeli čas in se na kratko opisali. Če se niste podali 
v davnine po korenine, pa jih lahko srečate na Marmeljadi (srečanju primorskih ste-
gov). Hkrati vabim predvsem novo nastale stege, da se opogumijo in predstavijo širši 

skavtski javnosti ;). Prispevke pošljite na tjasa.knet@skavt.net

Tjaša Knez, Prikupno zmedena puma, Ljubljana 3
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450 predstavnikov evropskih skavtskih organiza-
cij načrtovalo, kako zadovoljiti potrebe mladih v 
Evropi

Od 5. do 11. maja se je v Portorožu zbralo več kot 450 
udeležencev in gostov iz 46 evropskih držav in dveh 
svetovnih skavtskih organizacij WAGGGS in WOSM, ki 
v Evropi skupaj združujeta 2,6 milijona mladih. Na 12. 
evropski skavtski konferenci, ki sta jo gostila ZSKSS in 
ZTS, so delegati skušali pripraviti program in smernice, 
ki bodo odgovarjale na potrebe mladih v Evropi za ob-
dobje naslednjih treh let. 
Evropsko skavtsko konferenco dejansko sestavljajo 
tri konference: konferenca WAGGGS in konferenca 
WOSM, ki potekata hkrati, ter skupna konferenca obeh 
organizacij, na kateri so bili tokrat udeleženci vključeni 
v izmenjavo, razpravo in dogovor o akcijskem načrtu, ki 
bo podpiral in razvijal skavtsko gibanje v Evropi. Glavni 
poudarki skupnega akcijskega načrta bodo:
1 nadaljnji razvoj modela skavtske metode, ki v 
posamezniku krepi prevzemanje odgovornosti in 
vseživljenjsko učenje;
2 promocija aktivnega državljanstva in vključevanje 
mladih v procese odločanja;
3 doseganje marginalnih skupin mladih ter tistih z 
manjšimi možnostmi;
4 povezovanje (mreženje) in omogočanje mobilnost 
mladih s ciljem krepiti medkulturno izmenjavo, veseliti 
se različnosti ter premagovati predsodke in razlike med 
spoloma;
5 prostovoljstvo – iskanje mladih, ki bodo prevzeli 
vodilne vloge v skavtskih organizacijah, omogočanje nji-
hovega strokovnega usposabljanja ter iskanje priznanja s 
strani družbe za delo, ki ga opravljajo;
6 ustvarjanje in ohranjanje nacionalnih skavtskih organ-
izacij znotraj WOSM-a in organizacij članic znotraj WAG-

GGS-s, ki bodo zmožne s kakovostnim programom 
odgovarjati na potrebe mladih.

Obe organizaciji sta izbrali nove člane izvršnih teles za 
naslednja tri leta (2007–2010). Fabiola Canavesi je ob iz-
volitvi za načelnico evropske regije WAGGGS-a dejala: 
”Mladi ljudje v Evropi si želijo sodelovati, želijo si igrati 
aktivno vlogo v svojih skupnostih … radi se zabavajo, 
učijo, delajo.” Craig Turpie, novo načelnik evropske 
regije WOSM, je dodal: ”Večina mladih ljudi si želi vse 
to početi samostojno, zase in za druge, skupni akcijski 
načrt obeh organizacij jih bo okrepil in podprl v vsem 
tem. To jim dolguje ta konferenca.” 

Evropska skavtska konferenca poteka vsaka tri leta in 
jo gostijo organizacije članice WAGGGS-s in WOSM-
a. Na konferenci delegati vrednotijo preteklo delo in 
oblikujejo smernice za prihodnje triletje. Pomemben 
del predstavlja tudi promocija različnih možnosti 
sodelovanja v partnerskih projektih, ki potekajo na 
svetovni ravni, ter izmenjava dobrih praks in izkušenj 
iz različnih skavtskih organizacij. Pomemben del sta 
tudi prijateljstvo in druženje, ki predstavljata ene od 
prvotnih namenov ustanovitve skavtskega gibanja, kot 
si ga je zamislil lord Baden Powell. Naslednjo evropsko 
skavtsko konferenco bo gostila Belgija v Bruslju julija 
2010.
Odzivi udeležencev in gostov so bili zelo pozitivni. Po-
leg uradnega dela je potekal še bogat in v duhu skavtske 
preprostosti organiziran spremljevalni program, ki je s 

spomini na skavtske dni ogrel srca mnogih. Vse se je 
začelo z otvoritveno slovesnostjo na Tartinijevem trgu 
v Piranu, kje je delegate nagovoril predsednik vlade 
gospod Janez Janša, skavtske in taborniške pevske tal-
ente pa je navdušil Vlado Kreslin. Drugi večer so dele-

EVROPSKO SKAVTSTVO KUJE NOVO SMER
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gati izkusili resnično kulinarično-plesno mednarodno 
izkušnjo. Tretji večer je potekala mednarodna tržnica; 

izkupiček (do sedaj najvišji v zgodovini konferenc) 
od prodanih izdelkov je šel v dobrodelne namene. 
Delegati so imeli priložnost pomeriti se v veslanju z 
rešilnimi čolni. Na koncu je trud vseh udeleženih na 

konferenci s soljo in morskim pozdravom smiselno 
zaokrožila sklepna slovesnost. Organizacijski odbor 
ter številni prostovoljci, skupaj skoraj 100 skavtov in 
tabornikov, so za svoja prizadevanja prejeli mnogo 
pohval s strani delegatov, evropskih odborov in ev-
ropskih pisarn. 
Delegatka iz Irske, ki se je udeležila že mnogih evrop-
skih in svetovnih skavtskih konferenc, je dejala: ”To je 
najboljša konferenca do zdaj. Dali ste nam možnost, 
da začutimo pristen skavtski duh, vašo preprostost 
in vaše veselje do življenja. To nam daje jasno vizijo, 
za koga vse to delamo, za mlade. Hvala, ker ste nas 
pripeljali sem.”
Za utrinek si lahko pogledate tri kratke filme, če 
kliknete na http://www.europeanconference.si

Korana Kovačevič, odnosi z javnostjo ESK

Evropska skavtska konferenca po domače
Ko se natakarju polije ...
Ko en skavt na konferenci rimo zvije ...

Prst je čopič in lužica paleta; lenobno rišem: šotor, drevo, 
z neba dež, armafleks pod ritjo ...

Opa, opa (kam je šla pa Koka :-) 
Čaki mal’, samo jaz sedim na kavču, sonček sije, Tomija 
obletava trop simpatičnih deklet. Pogled desno, da se 
prepričam. Morje, sladoled, hobotnica v solati, Filip s 33. 
sladico v ustih - nasmejan.
Zasliši se smeh naših deklet. Taja vsa otekla od pozn-
anstev, kot bi jo pičil sršen. Mojca na pol v snu z enega 
pogovora v še zanimivejšega. Naš homški sonček Darja 
pa vsa nasmejana štrika na balkonu.

JA, JA, JA, to je življenje, to so skavti!

Pa se spomnim, da je le 15-minutni odmor. Sedim pred 
računalnikom in tuhtam, kaj zdaj. Ko se odmor konča, 
nas čaka še 18 amandmajev k prvemu WAGGGS-ovemu 
cilju, kje je šele drugi in tretji. Kje šele dokumentacija 
skupne konference ...
Ta kavč pod mano je res udoben, a kaj ko se poznava že 
predobro. Včeraj se je najin zmenek končal ob 5. zjutraj 
(priprave na jutranjo meditacijo).
Filip bi skoraj padel skupaj od znižanja sladkorja, pa 
ga čaka še sestanek z ... ne vem več s kom, neka težkačaka še sestanek z ... ne vem več s kom, neka težka 
kratica.

Tomi je tako bled, da mu vse punce pomagajo, saj 
zvečer igra še na večerni zabavi.
Ampak punce, te so šele ‘boge, saj smo del »ženske« 
organizacije.
Konec odmora, ajde vsi nazaj na delo, spal bomo, ko 
bomo, ja sej, ko bomo.

NE, NE, NE, kaj mi je b’lo tega treba, joj ti skavti 
(rečejo delegati in njihovi starši)!

AMPAK doživeti svetovno rasežnost svojega dela, 
sooblikovati program za 40 milijonov mladih, izmen-
jevati ideje s 100 ljudmi, načrtovati ... neprecenljivo. 
(hehehe)

Polet nenormalnega elana, moč, da bi lahko premikal 
gore in prehitel geparda (sej je to una ta hitra mačka, 
a ne), dragi moji, na kratko.
                     
  To je bil taki zakon, kaj si ti ja nor, brezveze hudo, 
o moj Bog!

Girls world wide said – where are this crazy Sloveni-
an people/men :-)

Žiga
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OKOLJSKI VIKEND!!!!
26.–28. oktober 2007

Se strinjaš, da se o skrbi za okolje v skavtskih vrstah vedno manj 
sliši?!

Potrudili se bomo, da ne bo več tako!
Se sprašuješ, kako živeti okoljsko vzgojo in kako za to vzgajati 

mlajše?
To ZDAJ ne bo več problem!

Jeseni pripravljamo okoljski vikend, namenjen vsem 
voditeljem in voditeljicam ter starejšim popotnikom in po-

potnicam. 
Zanimivi gostje, privlačne in koristne dejavnosti, popoln 

stik z naravo, svoboda skavtskega duha ...

Organzirata Trop za okoljsko vzgojo in trop Obudimo Kočevski 
rog!

Vprašanja in prijave do 16. septembra na: sabina.rupnik@skavt.net.
Informacije sledijo na www.skavt.net.

SKAVTSKI DOM V KOČEVSKEM ROGU - 
odličen taborni prostor!

ZAKAJ NA TABORJENJE V KOČEVSKI ROG?
- neprecenljiva naravna in kulturna dediščina okolice (Pragozd 
Rajhenav, opuščene kočevarske vasi, vrh Roga, kraljica Roga 
- najvišja jelka v Sloveniji, roška žaga – tehnični spomenik ...)
- odmaknjeno od civilizacije
- taborni prostor za 50 taborečih
- veliko kurjave in lesa za taborne zgradbe
- možen spust  v katerega izmed okoliških brezen ali jam
- možnost služenja pri obnovi skavtskega doma
- veliki travniki za igre ...

LOKACIJA
Kočevski rog, pri roški žagi, pod Velikim Rogom (1099m), na 
severnem obrobju kočevskega pragozda.

ODDALJENOST DO VEČJIH KRAJEV
Dolenjske Toplice: 12 km, Kočevje: 15 km

DOSTOP
Peš, s kolesom, avtom, tovornjakom, avtobusom ...

KONTAKT IN REZERVACIJE
Sandi Hribar, sandi.hribar@skavt.net, 040/322 155
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100 100 100 100 100 100 100
In kaj še čakaš?? Kje so darila?? Kje žele v laseh?? Kaj teb’ ni jasn’??

Dragi moji, mi letos praznujemo 100 let, a se zavedate? Ne 30, ne 50, STO.
Ne praznuješ sam, s teboj praznujem tudi jaz in še zanemarljiva številka 30.000.000 

prijateljev. 
To bo fešta, to bo žur. Smeh in veselje se bosta rodila ta dan. 

Jaz preprosto moram bit’ zraven. Pa ti???

1. 8. v zgodnih jutranjih urah te vabim na praznovanje svojega skrom-
nega 100. rojstnega dne v Ljubljano. 

Mislil sem, da bi začel z zajtrkom na »Prešercu«, potem pa malo ori-
entacije. Malo me skrbi, ker sem tudi delavnice dobro pripravil (kanu, 

preživetje, boji, tekmovanje, oblikovanaje ...).
Zvečer pa kaj skromnega. Veliko tort, pa pesem, ogenj ...

Bojim se, da bova sama, in še nekaj sto skavtov, ki jih poznaš (TZV, POTA, Jakec...)
Po moje bo preveč hudo, da bi bilo res. Zato pridi vsaj ti, pa nama bo lepo. (pošlji to 
vsaj dvajsetim, ki takrat praznujejo, in čaka te nora, nepozabna zabava - 1. 8. 2007)

Žiga Kovačič

Kaj imajo taborniki proti skavtom?
Ali se ti zdi naslov preveč izivalen? No, saj mogoče ni 
tako hudo.  Prispevek pred teboj želi nekoliko pojas-
niti dogajanje v odnosih med skavti in taborniki. Podaja 
nekaj informacij o zgodovini (so)razvoja obeh organiza-
cij. Pogosto namreč opazimo, da dogodki v zgodovini 
še vedno vplivajo na sedanjost. Ta pa je lahko povsem 
drugačna. Sedanjost so lahko druženja obojih, skupna 
organizacija skavtske konference, praznovanje 100-let-
nice skavtstva. Vse to se nam dogaja pred nosom. Zakaj 
skupni dogodki (poleg obilo lepega) včasih postrežejo 
tudi z neprijetnostmi?

Najprej razlaga nekaterih kratic:
ZSKSS - Združenje slovenskih katoliških skavtinj in 
skavtov (to smo mi )
WAGGGS - Svetovno združenje skavtinj (te nas spre-
jemajo za svoje)
WOSM - Svetovna organizacija skavtskega gibanja (ti 
nas »še« nočejo sprejeti)
ZTS - Zveza tabornikov Slovenije (naši bratranci, ki so 
nam precej podobni)
AGESCI - Združenje italijanskih katoliških skavtinj in 
skavtov
O odnosih med skavti (ZSKSS) in taborniki (ZTS) v Slov-
eniji je bilo že ogromno napisanega, še več povedanega 
in včasih se zdi, da smo zgolj priče tipični slovenski 
navadi, po kateri je vedno potrebna delitev na naše in 
vaše. Pa ni vedno tako in tudi ni bilo. Pobrskajmo neko-
liko po zgodovini:

• ZSKSS je bila ustanovljeno 31. 3. 1990 na temeljih 

predvojnega skavtstva v Sloveniji, skavtstva v zame-
jstvu (kjer se je ohranjala slovenska skavtska tradicija 
v letih, ko je bilo skavtstvo v Sloveniji prepovedano) in 
ob izdatni pomoči italijanske skavtske organizacije AG-
ESCI.
• Ob ustanovitvi ZSKSS je v Sloveniji že delovala 
taborniška organizacija ZTS, ki je gojila posamezne 
elemente skavtstva, ni pa bila vključena v nobeno od 
mednarodnih skavtskih organizacij. ZSKSS si je že ta-
koj po ustanovitvi začela prizadevati za vključitev v 
mednarodna skavtska združenja. Podobni interesi so se 
v približno istem času oblikovali tudi v ZTS. 
• Aprila 1991 sta ZSKSS in ZTS sprejeli izjavo o 
Skavtskotaborniški federaciji Slovenije (STFS). Njen os-
novni namen je bil omogočiti vključitev obeh organiza-
cij v Svetovno organizacijo skavtskega gibanja WOSM. 
ZSKSS je poleg odnosov z WOSM razvijal tudi odnose s 
Svetovnim združenjem skavtinj (WAGGGS).
• Junija 1992 je STFS pripravila prošnjo za včlanitev v 
WOSM. Oktobra 1992 je od svetovnega odbora prišel 
odgovor, da za federacijo v Sloveniji ni utemeljenih ra-
zlogov. V tistem času je ZTS štela 9.256 članov, ZSKSS 
pa 330. ZTS je bila odločena, da vstopi v WOSM v celoti, 
medtem ko se je ZSKSS odločila za članstvo v WOSM in 
WAGGGS (v večini evropskih držav je bila praksa, da so 
dekleta včlanjena v WAGGGS in fantje v WOSM).
• Novembra 1993 svetovni odbor WOSM sprejme 
resolucijo, da spodbuja zgolj polno včlanitev novih or-
ganizacij.
• Na sestanku z italijanskimi skavti 6. novembra 1993 v 
Trstu, se predstavniki ZSKSS in ZTS odločijo, da bodo 
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vztrajali pri federaciji. Dano besedo udejanijo v novi 
skupni prošnji za včlanitev v WOSM. V njej argumenti-
rajo takšno rešitev kot najboljšo možnost za razvoj 
skavtskega gibanja v Sloveniji. Italijanski skavti oblju-
bijo podporo. Ugotovljeno je bilo, da WAGGGS predla-
gani rešitvi ne nasprotuje.
• V letu 1994 se vrstijo številni sestanki, na katerih 
WOSM vztraja pri svojem konceptu vključevanja Slov-
enije (nepriznavanje federacije in vključitev zgolj ene 
organizacije). WOSM spoznava številčnost ZTS, dobro 
infrastrukturo, politični vpliv (predsednik Milan Kučan) 
in dobro materialno stanje. ZSKSS se šele razvija.
• 15. septembra 1994 svetovni odbor WOSM prepozna 
ZTS kot svojo nacionalno skavtsko organizacijo. ZTS 
mora še prej spremeniti svoj statut in obljubo (prejšnje 
je bilo še iz časov socializma). ZSKSS je ponujeno, da 
sklene z ZTS sporazum, s pomočjo katerega bi se njeni 
člani lahko vključevali v WOSM. V praksi gre za po-
drejanje ZSKSS. Generalni svet ZSKSS je 12. 2. 1994 
ta sporazum o povezovanju z ZTS kljub vsemu tudi 
potrdil.
• Stiki ZSKSS z WOSM se zmanjšajo na minimum, okrepi 
se sodelovanje z WAGGGS. WOSM zaradi vključevanja 
ZSKSS v WAGGGS razveljavi sporazum med ZTS in 
ZSKSS.
• Julija 1996 WAGGGS sprejme ZSKSS v pridruženo 
članstvo. 
• Julija 1999 postane ZSKSS polnopravni član WAG-
GGS. Najprej velja to članstvo samo za dekleta, kasneje 
pa WAGGGS omogoči včlanitev tudi za fante.
• V naslednjih letih ZSKSS postane ena redkih skavtskih 
organizacij v svetu, ki raste. ZTS pa postopno izgublja 
članstvo. V letu 2007 je število njunega članstva že zelo 
podobno (ZSKSS šteje približno 4.500, ZTS pa 5.500 
članov).
Na osnovi zgodovinskih dejstev je razloge za 
»razdruževanje« obeh sorodnih organizacij v Sloveniji 
težko pripisati kateri od njiju. Pravzaprav se zdi, da so 
odnosi med njima in obstoj skavtskotaborniške feder-
acije bili zgolj žrtev preračunljivosti WOSM. Obe organ-
izaciji sta podpirali federacijo in skupno vključevanje 
v svetovno skavtsko gibanje. Problem se je odprl z 
odločitvijo WOSM, da sprejme zgolj eno. In ta (ZTS) je 
podlegla skušnjavi. Odstopila je od dane besede in dog-
ovora. Na vprašanje, ali je k nastanku te skušnjave kaj 
pripomogla tudi sama (z, v tistih letih, ogromnim last-
nim političnim vplivom), na tem mestu ne bomo iskali 
odgovora. Je pa to dejanje ostalo zapisano v zgodovini 
ZSKSS. Izvirni greh, ki je za skavte dal ZTS pečat organ-
izacije, ki ji je težko zaupati.

Sodelovanje med skavti (tako se po statutu imenujejo 
člani ZSKSS) in taborniki (tako se po statutu imenujejo 
člani ZTS) se je v naslednjih letih koordiniralo preko 
skupnega odbora. Ta je bil v različnih letih bolj ali manj 
uspešen. Prevladuje pa enotno mnenje, da je sorazmer-
no s številom let, ki so minila od »razdružitve«, zamera 
zaradi izvirnega greha upadala. Mogoče bi lepega dne 
celo povsem izginila, če ne bi …

Leta 2006, ob pripravah na organizacijo Evropske 

skavtske konference (ki sta jo ZSKSS in ZTS organ-
izirali skupaj), načelnik ZTS obudi idejo po federaciji 
in predlaga, da bi jo zaradi lažje organizacije konfer-
ence ponovno ustanovili. ZSKSS sprejme idejo in 
uvrsti predlog na dnevni red Sveta ZSKSS, kjer pred-
log po napornem argumentiranju doživi potrditev. Ko 
vsi pričakujemo podobno dejanje na strani ZTS, ta od 
predloga odstopi. Ponovno se v spomin prikrade že 
skoraj pozabljena zgodovina. 

V članstvu ZSKSS se obudijo nostalgije in neuresničene 
želje. Otrok, ki je tik pred polnoletnostjo (ZSKSS šteje 
že skoraj 18. let), si še vedno želi priznanja s strani obeh 
staršev. Čeprav ga je mama (WAGGGS) dobro vzga-
jala in mu pomagala prebroditi najtežja leta, še vedno 
pogreša očeta (WOSM). Zato se odloči, da mu napiše 
pismo.
Januarja 2007 vodstvo ZSKSS napiše pismo WOSM, v 
katerem prosi za preučitev možnosti vključitve vanj. 
Že priznanemu otroku (ZTS) to ni všeč in odgovori s 
svojim pismom, v katerem zagovarja nespreminjanje 
stanja. Zakaj?

ZTS je pred leti dopolnila svoj uradni naziv z imenom 
»Nacionalna skavtska organizacija«. V svojih poimeno-
vanjih članov obeh organizacij vse bolj poudarja, da so 
člani ZTS taborniki skavti, medtem ko so člani ZSKSS 
katoliški skavti. Drugačno zapisano poimenovanje v 
obeh statutih pri tem ni ovira?! Še več. V posameznih 
primerih člani ZTS imenujejo sami sebe tudi samo skav-
ti. V izjavah za javnost (Dnevnik, Dan spomina 2007) se 
ne sramujejo celo reči, da »imajo probleme, ker se v 
Sloveniji pod tem imenom predstavlja še ena organ-
izacija, ki pa ni mednarodno priznana in deluje zgolj v 
okviru Cerkve«.
Otrok, ki je pred dobrim desetletjem izrinil svojega 
brata/sestro stran od enega od staršev, brani pridobljeni 
položaj. Ne samo to. S svojim ravnanjem nakazuje na 
odločenost, da se sam proglasi za svojega brata/sestro. 
Vredno razmisleka.
Kaj sploh še ostane »nepriznanemu otroku«? Če res ver-
jame in živi vrednote, ki jih ima zapisane v svojih doku-
mentih, potem bo kljub vsemu ljubil svojega bližnjega 
in videl v njem božje delo. Vem, da je težko, ampak 
vodi v odrešenje!

Se ti zdi, da vprašanje, zastavljeno v naslovu tega prispe-
vka, nekoliko zavaja? Mogoče. Te je pa zato motiviralo 
k branju! Izvirni greh, zamere in ostala šara, ki se je na-
brala v letih skupnega sobivanja nimajo namreč skoraj 
nič s povprečnim skavtom in povprečnim tabornikom. 
K njihovemu nastanku je še v največji meri pripomo-
gla politika Svetovne organizacije skavtskega giban-
ja (WOSM) in nenačelnost takratnega vodstva ZTS. 
Zdajšnji rodovi zgolj branijo pridobljeno. Ampak povej 
mi, skavt, če bi bil ti na njihovem mestu, bi se odločil za 
bratstvo in medsebojno pomoč, ali pa bi skrbel najprej 
za svojo korist?

Torej, kaj imajo taborniki proti skavtom? Nič. Trenut-
no prav nič učinkovitega. Razen to, da sami postanejo 
skavti.

- pg
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poezijaskavtinje in skavti

Ljubezen je neozdravljiva bolezen,
ki te zadane kot puščica z neba.

Ta puščica je zastrupljena s srečo, 
odkritosrčnostjo, čistostjo, prijaznostjo,

dobrodelnostjo, razigranostjo.
Ko te zadane, priteče rdeče kri,

ki pomeni ljubezen.
Noben zdravnik je ne ozdravi,

obsojen si na dosmrtno ljubezen.

Avtorice: Pikapolon’ce, Škofljica 1

Oda
Bila je trda noč, 
vsi smo spali, 
ko so se junaki
za našo hišo prikazali.

Tišje kakor sence
so se plazili krog hiše
iskali so zastavo
vhodna vrata pa še tiše.

Ni se slišal šum,
nič se ni zganilo,
stražarja sta zaspala
nič ju ni motilo.

Pa vendar je junakom
luč bila v napoto
so kmalu jo pokrili
napravili temoto.

Tedaj se zgane senca
in plane pred stražarja
ko zavlada zmeda
manjka že zastava. 

Hipoma vsi budni
smo zbrali se na oknih
glasno šepetaje
pomagat smo vsi hotli.

Pa vendar cela četa
ni bila v pomoč, 
junakom je pomagala
temna, črna noč.

Tedaj se vse umirilo,
je kakor pred viharjem
nastalo je zatišje
ko pred te ujma ujame.

Ko v drugič so napadli,
bil je tu blitzkrieg
je manjkala zastava
z junakom vred.

Na koncu pa še hišo
so ukradli nam
vse naše prizadevanje
jim ni bilo v bran

Kresničke, Koroška 2
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Vohaš? Kar diši že po poletju in po vseh norih dogodivščinah, ki nas čakajo! 
Veliko pa se je dogajalo tudi v preteklih mesecih. Verjamem, da si v kakšnem trenutku 
ostal/a brez sape in dobro natreniral/a svoje trebušne mišice. Preden pa pozabiš, kaj 
je bil že razlog za tisti neustavljivi smeh, dogodek zapiši, pošlji na irenamrak@gmail.
com in nasmej še nas!

Irena Mrak, Radovedni kenguru, Tolmin 1

SVOD na TZV-ju 1 se je zelo zabaval!
• SVOD na pici.  Miha naroči: “Stil.”. Natakarica: “Stil?”. Miha: 
“Stil!” Natakarica: “Stil??”. Miha: “Ja, stil!”. Natakarica: “Stil???” 
Manca: “Oro!” Natakarica: “Aaaa!”  Jožef (DA): “Jaz sem karakter! 
Kavo, prosim!”
• Prvo noč, ko udeleženci še niso bili na tabornem prostoru, so se 
voditelji odločili, da prespijo pod milim nebom.  Teren je bil nag-
njen.  Urška (ki je spala na robu): “Ej, ma vi se boste zjutraj zbudili 
na meni!”  Danijel (100 kg):  “Verjemi, pol se ne boš zbudila!”
• Miha in Urška iščeta še zadnjo hišo za služenje IV.  Na oknu 
se prikaže stara gospa in Urška jo vpraša: “Dober dan.  Je kdo 
doma?”

Izvidniki so bili na zimovanju poslani na služenje. Pridejo do ene 
gospe in rečejo: ‘’Smo skavti iz Tolmina. Smo na služenju. A mate 
ki za pomagat?’’ Gospa malo premisli in reče: ‘’Smu malo’’. Gre v 
hišo in prinese ven 10 evrov. Naši izvidniki: ‘’Ma ne, nismo mislni 
takga služenja. Mi bi smu pomagal radi.’’ 
 
Na srečanju klana smo se pogovarjali o skavtih in kaj sploh 
določene kratice pomenijo. Eden izmed popotnikov je poskušal 
sodelovati in na vprašanje, kaj pomeni kratica VV, po dolgem raz-
misleku odgovoril: »Vodnice in voditelji.«

Pretekli vikend je skavtska soba Škofje Loke 1 postala pravi center 
skavtstva. Istočasno so imeli srečanje v okviru priprav na Kva-
jdej četa iz Domžal in Železnikov, pa še vod Mačk iz Kamnika je 
odšel na dvodnevni potep voda tja. Po končanem domžalsko-
železniškem srečanju, so le ti tako pridno in temeljito pospravili 
za sabo, da so pospravili še gorilnik Mačk. Situacijo je sredi noči 
moral reševati kamniški četovodja, da punce ne bi cele nedelje 
preživele ob kruhu in piškotih.

Ko smo v našem stegu začeli postopek izbiranja imena stega, je en 
frišen volčič vprašal: “Akela, kaj pa je to stek?”
Volčiče so na zimovanju obiskali Bandarlogovci. Še 5 minut pred 
nočno igro jim je (Bandarlogovcem) Akela zatrjevala, da bo do-
volj že to, da bodo bolj glasno govorili in bo volčiče pobralo od 
strahu. Na koncu  so se ti volčiči izkazali za tako pogumne, da so 
se začeli počutiti ogrožene za svoj obstoj Bandarlogovci.

...o barvanju las...
a: Ne, jst pa prsegam na naravno. Kaj, tk kt nas je Bog ustvaru.
b: Ja, zakaj si pa pol oblečena?

Voditeljica med predstavljanjem sovoditeljice:
... zdele ma po novem fanta. (Se obrne k njej) “A sta še skp?”

Na enem izmed prvih SKVO-jev po taboru Glej daleč voditeljica 
preseneti s podatkom:
Na Glej daleč nam je povedal okoli 200 vicou.
Ni kej, eni so res vedno pripravljeni – tud štet vice.

Če še niste vedeli, vas v našem stegu hitro podučijo:
Skavt ni nikoli izgubljen, sam malo dalj časa hod.

Ob nesreči na cesti – prebližnje srečanje s srno – smo spoznali 
vdanost našega sovoditelja gozdarja, ki ima tako rad živali, da bi 
zaradi njih zletel tudi s ceste.

Med IV izpiti:
Voditelj: Kako preveriš, če človek diha? 
IV: Glavo mu daš pod vodo in vidiš, če gredo mehurčki.

V našem SKVO-ju vlada veliko spoštovanje med sovoditelji:
Voditelj IV: ”Voditelji VV si zaslužite borčevsko penzijo”.

Historia vitae magistra – Zgodovina, učiteljica življenja – Stegov-
odja eno leto pred odhodom začne porazdeljevati funkcije po 
SKVO-ju. Zadevo obrazloži:
”Hotu sm delat najblj skavtsko, ne pa tko kt en Tito, k je umru, 
pa vse z njim”.

Na zimovanju NoPP se nikako nismo mogli izogniti “spontani” 
ambientaciji.
Celo glasba, kadar koli smo prižgali radio, je bila čisto “ambienti-
rana”. 
Izkazalo se je veliko glasbeno poznavanje voditeljice z izjavo:
”Joj, sam res je vse na ‘L’.” {tako smo poimenovali našo južno am-
bientacijo, o kateri, da ne bo pomote, nismo mislili nič slabega!! 
Naša velika želja je namreč iti tudi k njim na morje...}, npr. Helena 
Blagne.

Na srečanju NoPP:
a: Kaj je potrebno za dobro zvezo?
b: Vsaj dva.

Sestanek čete (teden pred dnevom spomina). Voditeljica Marjana 
sprašuje izvidnika Mateja.  
Marjana: Kateri praznik praznujemo ta teden ?






