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Moja skavtska pot 
Skavtizem… koliko asociacij me spreleti ob tej besedi. Izzivi, veščine, tabori, duhovnost, osebna rast, 

odkupnine, projekti, izgubljeno tavanje, simpatije, pot, odgovornost, služenje, vodenje, spoznavanje, 

prijatelji, On,… Ne vem, če bi lahko na enostaven način opisal, kaj mi skavtstvo pomeni, lahko pa 

rečem, da sem hvaležen ljudem, ki so zaslužni za to, da sem imel možnost biti del te velike skupnosti. 

Skavti so že od nekdaj kar dobršen del mojega življenja (bolj natančno sem pri skavtih 2/3 življenja), 

zato ne bom opisoval vseh vej, stegov, vodov, voditeljev, ki sem jih na tej poti zamenjal, vseeno pa bi 

rad povedal kakšno besedo o moji odločitvi za voditeljstvo in za vejo popotnikov in popotnic. 

Ko sem l. 2002 dal odhod od čete zvezde Severnice, sem bil malo skeptičen, saj sem vedel, da tabori 

niso več »tisto tapravo«, kot v četi. Prav tako sploh ni bilo vodov, odnos z voditelji je bil čisto 

drugačen in tudi struktura je bila popolnoma spremenjena. 

Kar naenkrat pa sem opazil, kako se je poglobilo prijateljstvo s skavti v našem klanu, s katerimi smo 

bili skupaj že praktično celotno skavtsko pot. Med nami se je ustvarila neka skupnost, spomini na 

hojo po vročem soncu, družabne večere, zmrzovanje na zimovanjih, deljenje še zadnjih požirkov 

cedevite na poti, vse nočne igre… In takrat mi je postalo jasno, zakaj v teh letih mladi potrebujemo 

primerno strukturo, primerne metode, in seveda… primerne voditelje. 

Zdi se mi, da je mladostnik v veji PP v ravno tistem kritičnem obdobju, ko je zelo sposoben izvajati  

zahtevne stvari, razmišljati na visokem nivoju, sprejemati odgovornost… pogosto pa mu na žalost 

okolje ne nudi možnosti za konstruktivno porabo te energije. Zato se mi je voditeljstvo v veji PP že od 

nekdaj zdelo največja odgovornost in s tem tudi največji izziv. 

Kar dosti sem razmišljal, koliko mi je skavtizem dal v preteklih letih in ugotovil, da bi mi življenju brez 

skavtstva enostavno nekaj manjkalo. Zato sem se odločil, da nadaljujem svojo skavtsko pot v vlogi 

voditelja. 

Ko sem bil sprejet v SKVO, sem bil sicer zelo vesel nad odločitvijo voditeljev, ki so me razvrstili v vejo 

PP, me je pa tudi malce skrbelo, če sem res pripravljen na to. Na taborni šoli Pota sem sicer pridobil 

dosti znanja o metodah, pripomočkih in načinih vodenja, a sem vseeno ugotovil, da za uspešno 

vodenje ni dovolj le teoretično znanje.  

Zakaj korak?  
Tako sem po taborni šoli Metode PP začel razmišljat, kaj konkretno bi lahko naredil za svojo osebno 

rast in kaj bi kot voditelj lahko naredil v našem klanu, kaj nam manjka. Tako sem po analizi stanja, 

razmišljanjih in po posvetovanju z Njim sklenil, da bom poskusil malce zbuditi naše popotnike, jih 

motivirati za kakšne konkretne skavtske stvari, da bomo med drugim tudi več časa preživeli zunaj, pa 

naj navedem nekaj razlogov za to: 

Z aktivnostmi v naravi, projekti, utrjevanjem veščin in podobnimi akcijami popotniki na pozitiven 

način sproščajo svojo energijo, imajo možnost dajanja pobud, možnost razvijanja in odkrivanja svojih 

talentov, predvsem pa dobijo neko samopotrditev, ob vsem tem pa se klan poveže.  
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Po drugi strani pa sem ob opazovanju sebe kot voditelja (in po pogovori z izkušenejšimi voditelji) 

spoznal eno izmed svojih šibkih točk voditeljstva: Pogosto si nisem upal izvajat kakšne bolj konkretne 

stvari, saj me je bilo strah, da to popotnikom ne bi bilo všeč. Ker sem želel, da mi je korak res v 

osebno rast, sem si za temo izbral prav ta naslov: »Udomačitev PP s (tipično) skavtskimi aktivnostmi 

na prostem«. 

Analiza stanja:  
Klan Severni sij sestavlja 8 popotnikov in 3 popotnice, poleg mene pa vodi klan še Polonca Hartman. 

Udeležba na srečanjih ni pretirana , povprečje je okrog 5 ljudi. Klan je zelo fantovsko obarvan, kar 

se kaže v vzdušju, internih forah, (ne)petju in ostalih interesih.  

Klan je šibek v nekaterih skavtskih veščinah, v pomanjkanju dinamičnih aktivnosti na prostem in 

pomanjkanju navdušenja/motivacije za izvajanje teh veščin/aktivnosti. Menim, da sva se lani z 

voditeljem premalo posvetila temu področju, zato se letos z sovoditeljico srečujeva s problemom, da 

kadarkoli imamo na srečanjih aktivnosti na prostem, je to za PPje dolgočasno in imajo ogromno 

pripomb ter pritoževanj, ki poleg vzdušja v klanu rušijo tudi moralo voditeljem. Prav tako prihajajo na 

srečanja brez primerne skavtske opreme (primerni čevlji, hlače,…) tudi, če jim predhodno v sms-ih 

poudarimo, da naj ne pozabijo na primerno skavtsko opremo. V takih primerih se voditelja težko 

odločava, ali je pametno/vzgojno spremenit program srečanja. 

Namen koraka: 

Srečanja PP dopolniti z pravo mero dinamičnih skavtskih aktivnosti, pri tem v 

PP-jih vzpodbuditi nekaj zdrave »norosti« 

Cilji koraka: 

Cilji za PPje: 
1. Izvedeti, za katere od skavtskih aktivnosti so navdušeni, za katere ne in zakaj ne 

2. Zmotivirat PPje, da stopijo iz mestne »uglajenosti« in se res razživijo na vsaj dveh aktivnosti  

3. PPji prihajajo na srečanja v primerni opremi 

4. Vsaj enkrat čisto spontano in brez vzpodbude voditeljev skupaj predlagajo kakšno aktivnost 

(pohod, kraja zastave, orientacijski izziv) 

5. Skupno se odločit za en projekt, ki ga izvajajo druge skavtske skupine in se ga udeležit 

Moji cilji: 
a. Dobiti ideje in zgled pri kakšnem izkušenem voditelju, ki je to oviro že premagal 

b. Glede na analizo 1. cilja načrtovati in izvesti zimovanje tako, da bodo notri tudi kakšne 

skavtske veščine, ki so jih do zdaj manj srečevali. 

c. Ne bom odpovedoval dinamičnih aktivnosti izključno zaradi negodovanja PPjev oz. njihove 

nekoliko slabše opremljenosti na srečanjih. 
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Začetek izvajanja na srečanjih:1 sobota, 10.1.2009 

Konec izvajanja na srečanjih:2 sobota, 7.3.2009 

Izvajanje  koraka 
Izvajanje koraka je potekalo na začetnem načrtovanju in analizi stanja, na vmesnih srečanjih in 

posvetih z drugimi voditelji, na srečanjih, ki so se pripravila temu primerno ter seveda na zimovanju. 

Kratek opis izvedenih stvari po srečanjih: 
Smiselno je, da se v času izvajanja koraka izbrana tema upošteva pri pripravi srečanj, izvajanju metod 

itd. Vendar glede na zastavljen program, letni načrt in tri-letni vzgojni načrt ne bi bilo smiselno, če bi 

bila celotna srečanja v obdobju izvajanja popolnoma posvečena koraku. Zato bom v opisu izvedenih 

stvari po srečanjih predstavil le tiste dele srečanj, ki so relevantni za ta korak. Pri tem splošnih 

aktivnosti, ki sva jih v tem obdobju še posebej poskušala izvajati na prostem (molitve, igre, 

zaključke,…) nisem omenjal. 

Srečanje: 10. januar 
Med drugim predstavitev nekaterih projektov, ki se izvajajo po Sloveniji, pri vsakem debata o tem, 

kdo organizira projekt, kaj se tam počne, kdaj in kje se projekt izvaja in seveda, če nam je projekt 

všeč. Na tem srečanju se še nismo uspeli odločit za noben projekt. 

Srečanje: 17. januar 
Med drugim zelo uspešno3 izveden 1. cilj, (tj. Izvedeti, za katere od skavtskih aktivnosti so navdušeni, 

za katere ne in zakaj ne). V uvodni metodi je bil izpolnjen tudi 2. cilj. 

22. januar 
S Polonco sva šla na Frankolovo, kjer smo imeli načrtovanje oz. družabni pogovor z Brankom 

Cestnikom. Srečanje je (med drugim) porodilo veliko novih idej glede motivacije za akcije, izzive, 

aktivnosti pri PPjih, pa tudi glede pristopa do PP-jev in dela z njimi. Na tem srečanju je bil izpolnjen 

cilj a. 

Srečanje: 24. januar 
Med drugim je bil (z namenom izpolniti 5. cilj) dobro predstavljen projekt Ljubljane 2: Zmajkotrek. Do 

odločitve za projekt na žalost še vedno ni prišlo. 

Srečanje: 31. januar 
Na klanu je bil le en PP, zaradi česar sva voditelja bistveno prilagodila in spremenila prvotni program. 

                                                           
1
 Začetek izvajanja se nanaša le na izvajanje v veji. V to obdobje ni vštet čas za priprave in načrtovanja.  

2
 Konec izvajanja se nanaša na skrajni rok, do katerega bom poskušal izvesti zadane cilja, seveda pa je namen 

bolj dolgoročen, zato si bomo med vodenjem veje PP še naprej prizadeval vzpodbujat dinamičnost na srečanjih, 
angažiranost za akcije in tudi za duhovnost.  
3
 Uvodna motivacijska aktivnost je res uspela, kar je bistveno olajšalo izvajanje 
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Srečanje: 7. februar 
To srečanje je družabno srečanje4 in je pripravljeno z strani PPjev. 

Srečanje: 14. februar 
Srečanje je zaradi služenja po drugih vejah in zaradi počitnic odpadlo. 

ZIMOVANJE5:  od 21. februar do 22. februar 
Na zimovanju je prišlo do izraza kar dosti metod in aktivnosti… 

V skladu z namenom 5, kot tudi namenom zimovanja smo se skupinsko odločili za projekt, ki ga bomo 

izvajali, Smrtonosno vozilo. 

Pod vodstvom Mojce Preglau, ki smo jo prosili za pomoč, smo utrdili koordinacijo in znanje iz 

področja ročnih spretnosti. Med drugim smo si tudi izdelali žogice in se naučili osnov žongliranja. 

V skladu z ambientacijo (Romi) smo si v na 

prostem zakurili ogenj, postavili trinožnik in v 

kotlu skuhali Ciganski golaž, pri čemer smo 

izboljšali veščine ognjev, vozlov, kuhanja in 

okoljske vzgoje. 

Sprejem v vejo PP je bil tudi zastavljen tako, da 

so za učinkovito pripravo pripravljalci sprejema 

kar dobro ponovili nekatere vozle. 

Z kuharskim dvobojem so eksperimentirali in 

tekmovali med sabo v kuhanju, nastalo je 

mnogo popolnoma novih jedi . Pri tem so se 

PPji krepili v veščini kuhanja z najrazličnejšimi 

kombinacijami sestavin.  

V soboto zvečer sta nam Tanja Hribšek in Jošt Jeseničnik na izviren in popotnikom prijazen način 

predstavila zvezdoslovje, kjer smo spoznali mnoge konstelacije, ozvezdja, razlike med njimi, kje in 

kako jih najdemo, kako beremo zvezdne karte in še mnogo več. 

V nedeljo zjutraj smo se podali na okvirno 8 km vzpon na bližnji hrib, ki je bil za naše popotnike kar 

zahteven. S tem smo (poleg ambientiranega pomena) želeli izpostaviti tudi eno izmed bistvenih 

sestavin veje PP – pot. Za naše popotnike je bil to prvi daljši pohod in menim, da nas je v skupini tudi 

povezal. 

Srečanje: 28. februar 
Med drugim smo izvedli preverbo zimovanja, kjer smo voditelji glede na njihov pozitiven odziv 

ugotovili, da se je njihov odnos do nekaterih skavtskih aktivnosti le malo spremenil. Poskušali smo se 

                                                           
4
 Družabna srečanja so bila uvedena iz analize stanja na začetku leta… To so mesečna skavtska srečanja, ki jih 

pripravljajo PPji sami in so namenjena druženju, povezovanju PP-jev, graditvi skupnosti. 
5
 Zimovanje je bilo skrajšano zaradi okoliščin, kot so odjave PPjev zadnji dan, njihova zasedenost in nezmožnost 

biti na celotnem zimovanju. S Polonco sva v želji, da bi čim več PPjev odneslo kar največ mogoče, program zelo 
strnila in skrajšala zimovanje za en večer (namesto v petek popoldan smo začeli v soboto zjutraj  
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tudi v mini tekmovanju poznavanja skavtskih pesmi. Poleg tega smo pod strokovnim vodstvom 

izdelali načrt za Smrtonosno vozilo, pa tudi določili čas, do kdaj mora biti katera faza izvedena. 

Pasti med izvajanjem 
Ko zdaj gledam nazaj na izvajanje vidim, da je srečanje lahko zelo premišljeno načrtovano, pa se 

vseeno včasih zgodi, da ne gre vse po tako, kot je bilo zamišljeno. Pogosto nam načrte prekrižajo oz. 

otežujejo banalnosti, na katere med načrtovanjem nisem bil (dovolj) pozoren. 

Ena izmed že omenjenih pasti je nepripravljenost in neopremljenost PPjev na srečanjih/zimovanju. 

Ugotovil sem, da se vedno izplača poudarjati skavtsko opremo, ne glede na starost, saj je ponavadi 

dinamična aktivnost v naravi lahko otežena že zaradi enega člana. 

Pogosto so popotniki med sabo neenotni glede interesov, zato je treba zelo previdno izbirat metode 

in v njih združevati različne interese. Tu se predvsem kaže tudi razlika med interesi in fizičnimi 

zmogljivostmi fantov in deklet. 

Prav tako je problem, kadar na srečanje 

pride premalo PPjev. V tem primeru pa 

pogosto tehnično ni mogoče izvajati 

vseh metod (primer: igranje nočne igre z 

pihanjem sveče z enim samim PPjem). 

Zato je tudi pomembno delo na 

odgovornosti PPjev, da najavijo vse svoje 

odsotnosti, saj lahko le tako voditelj 

pravočasno prilagodi srečanje. 

Ugotovil sem tudi, da dvourna srečanja 

zelo hitro minejo. Glede na program, 

rdečo nit in vzgojni namen nisem mogel 

srečanj v celoti posvetiti koraku, zato je tudi težko izvesti kakšno bolj konkretno aktivnost. Zelo dobro 

so je ta problem rešil steg Rakova steza, ki imajo občasno daljša, 3-urna srečanja. 

Preverba izvajanja 
Ko zdaj gledam nazaj na izvajanje koraka, gledam na to, v kolikšni meri so bili izpolnjeni zastavljeni 

cilji. 

Preverba ciljev za PPje: 
1. Izvedeti, za katere od skavtskih aktivnosti so navdušeni, za katere ne in zakaj ne 

o Uresničeno  Temu je bilo namenjeno srečanje 17. januarja. Zaradi dobre uvodne 

dinamike so bili PPji res pripravljeni za odprt pogovor. 

2. Zmotivirat PPje, da stopijo iz mestne »uglajenosti« in se res razživijo na vsaj dveh aktivnosti  

o Uresničeno  Eden izmed dogodkov na srečanju 17. januarja je bila uvodna snežna 

aktivnost na prostem z imenom »Vsi na klanovodjo!«. Drugi dogodek je bil kuharski 
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dvoboj na zimovanju. V obeh dogodkih so se popotniki zelo razživeli in sodelovali 

med sabo. 

3. PPji prihajajo na srečanja v primerni opremi 

o Delno uresničeno  S sovoditeljico bolj dosledno opominjava na primerno skavtsko 

opremo, čeprav se še vedno dogaja, da kdo pride na srečanje nepripravljen 

4. Vsaj enkrat čisto spontano in brez vzpodbude voditeljev skupaj predlagajo kakšno aktivnost 

(pohod, kraja zastave, orientacijski izziv) 

o Delno uresničeno  Predlagali so krajo zastave naši četi, vendar se nočne igre zaradi 

nepričakovanih okoliščin6 nismo udeležili 

5. Skupno se odločit za en projekt, ki ga izvajajo druge skavtske skupine in se ga udeležit 

o Uresničeno  Na zimovanju smo se odločili, da se udeležimo projekta Smrtonosno 

vozilo, priprave in izdelava vozila pa še poteka. Projekta se še nismo udeležili, saj se 

izvaja šele 28. marca 

Preverba mojih ciljev: 
a. Dobiti ideje in zgled pri kakšnem izkušenem voditelju, ki je to oviro že premagal 

o Uresničeno  Voditelja veje PP sva šla na obisk k Brankotu Cestniku, kjer smo 

predebatirali problematiko in dobili nove ideje. 

b. Glede na analizo 1. cilja načrtovati in izvesti zimovanje tako, da bodo notri tudi kakšne 

skavtske veščine, ki so jih do zdaj manj srečevali. 

o Uresničeno  Menim, da je bilo zimovanje res bogato z metodami, ki so pripomogle 

k rasti PPjev v različnih veščinah, kjer prej niso imeli toliko možnosti (zvezdoslovje, 

žonglerstvo, ognji, kuhanje,…) 

c. Ne bom odpovedoval dinamičnih aktivnosti izključno zaradi negodovanja PPjev oz. njihove 

nekoliko slabše opremljenosti na srečanjih. 

o Uresničeno  Z sovoditeljico sva se res striktno držala načela, da nisva odpovedovala 

ali popuščala pri izvajanju aktivnosti izključno zaradi njihove nerodnosti oz. 

pozabljivosti. Seveda pa je prihajalo tudi do drugačnih okoliščin, kjer je bilo včasih 

primerno prilagoditi potek srečanja. 

Kljub temu, da sem med načrtovanjem poskušal predvidet čim več morebitnih ovir, se je izkazalo, da 

sem še vedno spregledal veliko stvari. Pomembno je, da si po eni strani zelo prilagodljiv za 

nepričakovane situacije, po drugi strani pa ne smeš biti popustljiv pri izvajanju programa, saj to 

popotniki kar hitro opazijo in izkoristijo. Prav tako moramo paziti, da ne pretiravamo in upoštevamo 

zmožnosti vsakega popotnika oz. popotnice. 

                                                           
6
 Enemu izmed popotnikov je umrl dedek 
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Vesel sem, da mi je uspelo (vsaj delno) uresničiti vse zastavljene cilje, kljub temu pa menim, da je v 

klanu Severni sij še vedno potrebno veliko dela predvsem na motiviranju popotnikov. Ne glede na 

uspešnost izvedenih ciljev sem osebno zadovoljen s svojim korakom, saj sem ob izvajanju pridobil 

veliko novih spoznanj ter idej, ki mi bodo na moji nadaljnji voditeljski poti zagotovo koristila. 

Korak k skavtstvu… 
Ko sem bil zadnje leto v četi, smo vsi izvidniki dobili žepno knjižico z naslovom »Korak k skavtstvu«, v 

kateri so opisane najpomembnejše vsebine v zvezi z orientacijo, ognji, vozli, pioniristiko, BPjem,… Ta 

knjižica je zdaj zelo izrabljena in se ji vidi, da je bila uporabljena tudi v mokrih, blatnih, deževnih 

situacijah.  Kljub temu knjižico vedno nosim v žepu svojega kroja in vedno znova ugotavljam, kako 

zelo je na trenutke koristna. 

Lahko bi rekel, da je bil ta korak zame res korak bližje k »ta pravemu« skavtstvu in upam, da bo ta 

korak tistim, ki bodo to kdaj brali koristen in uporaben v osebni rasti.  


