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POVZETEK 
 

Malo ljudi dobro pozna skavte, zato se jim tudi ne priključijo. Najin raziskovalni problem 

je torej raziskati pomanjkljivo poznavanje skavtov, posledica česar je, da skavti v Celju 

med mladimi niso tako zelo razširjeni. Za začetek raziskovanja sva si postavili sedem 

hipotez, ki sva jih kasneje potrdili ali ovrgli. Pri raziskovanju sva uporabljali več različnih 

metod raziskovanja kot so: povpraševanje, anketiranje, pregled literature in 

svetovnega spleta. Najin namen je približati skavtstvo mladim, saj sva ugotovili, da jim 

lahko zelo koristi v vsakdanjem  življenju. Želiva pa tudi  raziskati razširjenost 

skavtstva, dejavnike, ki vplivajo na vključitev in pogled skavtov na skavtstvo kot način 

življenja. 

Z raziskovalno nalogo želiva prispevati k  izboljšanju  zdravja današnjih najstnikov in 

jim dati idejo, kako lahko preživljajo prosti čas namesto gledanja v telefon ali počivanja 

doma. Prepričani sva, da jim bo skavtstvo veliko bolj koristilo kot telefon. Zanimivo je 

poznati ljudi, ki živijo z naravo, se v naravi zabavajo, postavljajo šotore, sekajo 

drevesa, pojejo ob ognju, se orientirajo v naravi in to avanturo doživeti tudi na lastni 

koži. 

 

Ključne besede: narava, zdravje, skavtstvo, prosti čas, skavt 

 

 

 
Slika 1: Rutke (http://srecanje.skavt.net/) 
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1. UVOD 

1.1.  PREDGOVOR 

Navdih za najino raziskovalno nalogo nama je dala najina pisana skavtska rutka stega 

Celje 2. Zanimalo naju je, kako poznano je skavtstvo  med  mladimi. Vedeli sva, da so 

v Celju tudi skavti, saj sva tu včlanjeni v steg,  kar je še en razlog več, da narediva to 

raziskovalno nalogo. Vedeli sva, da skavti živijo zdravo, da imajo stik z naravo, 

razvijajo svojo kreativnost in se naučijo veliko koristnih spretnosti, kar  je dobro za 

vsakega mladega človeka. Odločitev je padla. Izbrali sva učiteljici ter začeli raziskovati. 

Pri raziskovanju sva si pomagali z različnimi metodami dela, med drugim s pregledom  

pregled svetovnega spleta in literature. Najine ugotovitve, rezultate in vse, o čemer sva 

pisali, sva zlili v celoto in končni rezultat je ta raziskovalna naloga.  

»Skavtstvo je odgovorna igra« (Robert Baden-Powell). Če želite o njem izvedeti več, 

vas vabiva, da prelistate najino raziskovalno nalogo. Upava in želiva, da bova s tem 

delom uspeli vzbuditi vsaj malo zanimanja za skavtstvo in ga približati mladim. 

 

1.2.  RAZISKOVALNI PROBLEM 

Ni veliko mladih, ki bi dobro poznali skavte in se jim ne bi priključili.  Veliko lažje je iz 

imena tabornik razbrati, kaj se tam počne. Kdo sploh je skavt? »Skavt je član 

mladinske organizacije, ki si prizadeva oblikovati zdravo, iznajdljivo osebnost, zlasti z 

življenjem v naravi.« (Isj zrc sazu, 2021) Prav tako veliko mladih ne razlikuje tabornikov 

in skavtov. Najin raziskovalni problem se skriva v vprašanju, zakaj je poznavanje 

skavtov tako pomanjkljivo, da skavti v Celju med mladimi niso razširjeni. 
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1.3.  NAMEN IN CILJ  

Veliko mladih dan za dnem preživlja prosti čas s telefonom, kar škoduje zdravju in 

osebnemu razvoju. Znanstveno pa je dokazano, da skavtstvo pripomore k duševnemu, 

telesnemu in družbenemu razvoju mladih. Mladim pomaga, da se razvijejo v trdne, 

zdrave, odgovorne in aktivne osebe. Skavti večino časa preživimo v naravi, kar 

zmanjša vsakdanji stres in blagodejno vpliva na nas. Pripomore tudi k boljšemu zdravju 

oseb, ki bolehajo za različnimi kroničnimi boleznimi. Torej bi vključitev k skavtom 

močno izboljšala zdravje mladih ljudi, zato je najin namen približati skavtstvo mladim. 

Cilj najine raziskovalne naloge je raziskati vplive skavtstva, kot  jih vidijo celjski skavti 

in ali je lahko skavtstvo tudi način življenja. Prav tako želiva ugotoviti, kako natančno 

je poznavanje skavtstva in kateri dejavniki vplivajo  na vpis k skavtom v Celju. Koristno 

bi bilo, da bi se mladi pridružili skavtom, saj smo skavti super družba, obenem pa lahko  

skupaj pridobivamo nova uporabna znanja in veščine. 

 
Slika 2: Skavtski počitniški dnevi (https://dekanija-maribor.rkc.si/?p=338) 

1.4.  HIPOTEZE 

H1: Skavti so zelo iznajdljivi in samozavestni in si s tem pridobivajo življenjske                                          
izkušnje ter izboljšajo svoje počutje in zdravje.   

H2: Skavtstvo pomaga staršem pri vzgoji otrok.  

H3: Pri skavtih je več fantov kot deklet, saj se izvaja predvsem fizične dejavnosti.  

H4: Skavti dobro poznajo skavtsko zgodovino.   

H5: Veliko mladih ne razlikuje med taborniki in skavti.  

H6:  Taborniki so v Celju bolj razširjeni kot skavti.  

H7: Skavti ne marajo tabornikov in obratno.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1.  ZGODOVINA SKAVTOV 

2.1.1 SKAVTSTVO v svetu 

Skavtsko gibanje je bilo ustanovljeno pred več kot 100 leti. Ustanovitelj skavtov je bil 

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, ki se je rodil 22. februarja 1857 v Londonu, 

umrl pa  8. januarja 1941 v Keniji. Bil je pisatelj, vzgojitelj in narodni junak. Znan je tudi 

pod imenom BP (Bi-Pi). V letih 1884 in 1885 je bil zelo uspešen pri razvoju uporabe 

balonov. V tistem času so jih uporabljali za opazovanje vojn v Bocvani in Sudanu. 

Kasneje je sodeloval v obrambi Mafekinga. S svojo vojsko je zadrževal veliko 

močnejše in številčnejše burske vojake in mesto uspešno ubranil. Kasneje je bil 

imenovan za generalnega inšpektorja konjenice in je ustanovil tudi konjeniško šolo.  

Vodil je tabor na otoku Brownsea v Rokavskem prelivu (1907) in napisal dober 

priročnik za urjenje mladih fantov pri kurirskih in izvidniških delih. To je bil prvi poizkus 

zamisli skavtstva. Tabor je bil uspešen, zato je napisal oris skavtskega gibanja. 

Skavtstvo se je kmalu razširilo po vsej Britaniji. Napisal je tudi Skavtstvo za dečke 

(1908).  S sestro Agnes in ženo Olave  je po upokojitvi ustanovil Girl Guides. Ustanovil 

je tudi Wolf cubs za dečke, mlajše od 11 let. Prvi mednarodni tabor Jamboree je bil 

leta 1920 v Londonu, kjer je bil izbran za glavnega skavta. (Britannica, 2020) 

                                                 
Slika 3:Sir Robert Baden- Powell  (po skavtsko Bi Pi) 
(https://www.wikiwand.com/sl/Zdru%C5%BEenje_slovenskih_katoli%C5%A1kih_skavtinj_in_skavtov) 

Slika 4: Priročnik Scouting for Boys by BP    (https://sl.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell) 

 
 
 
 

https://www.wikiwand.com/sl/Zdru%C5%BEenje_slovenskih_katoli%C5%A1kih_skavtinj_in_skavtov
https://sl.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
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2.1.2 SKAVTSTVO v Sloveniji 
 
Zgodovina skavtstva v Sloveniji je uradno začela 22. oktobra 1922. Prve skupine 

skavtov so bile fantovske pod vodstvom Franca Pintarja.  Za zgled so potrebovali 

odraslega skavta, ki je že imel izkušnje s skavtstvom, saj je bila to čisto nova aktivnost 

na Slovenskem. Zato so našli poljskega skavtskega inštruktorja, ki jim je pri tem 

pomagal. Leta 1923 so ustanovili Župo skavtov, ki se je kasneje preimenovala v 

Dravsko skavtsko skupino in je bila vključena v jugoslovansko skavtsko organizacijo. 

Prvi tabor so imeli v Kamniški Bistrici. V začetku druge svetovne vojne je organizacija 

prenehala z delovanjem, saj so bile razmere prehude oziroma pretežke, da bi lahko 

delovali. (Steg Brežice 1, 2009-2016) 

Iz prvih združenj pa so znani tudi zapisi, ki jih je skupaj zbral in oblikoval Fran Miličinski 

v knjigi Skavt Peter.  

»Skavti so svoje vrste bratovščina, na daleč jih spoznaš po sivih klobukih s širokimi 

krajevci; ti so dobri za sonce, za dež in še za marsikaj. Čim bolj je klobuk zgnjavljen in 

zamazan, tem bolj je nanj ponosen skavt, kajti mu je prav klobuk najvidnejša priča 

silnega junaštva in nezaslišanih prigod. Poznal sem skavta, ki je imel za klobukom 

pripeto celotno zobovje rajnke stare mame. Podedoval ga je bil, in ker ga še ni 

potreboval za v usta, ga je dal za klobuk.« (Fran Milčinski)  

(Fran Milčinski: Skavt Peter . Steg Brežice 1. Zgodovina slovenskega skavtstva. 2009-2016. 
http://stegbrezice1.weebly.com/zgodovina-slovenskega-skavtstva.html)  

 
 

 
Slika 5:  Gozdovniki v Martuljku leta 1929  
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Gozdovniki) 

 

http://stegbrezice1.weebly.com/zgodovina-slovenskega-skavtstva.html
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     Slika 6:  Skavtski tabor v Bohinju 1935                         Slika 7: Skavtska družina Kunaver 1938 

 
 (https://www.wikiwand.com/sl/Zdru%C5%BEenje_slovenskih_katoli%C5%A1kih_skavtinj_in_skavtov) 
 
 

2.2. SKAVTSTVO kot organizacija 

 

Skavti so organizacija, ki je povsem prostovoljna ter se ukvarja z vzgojo otrok. Pri tem 

morava poudariti, da se pri skavtih otroci naučijo potrpežljivosti in pomoči drugim 

oziroma svojim prijateljem. Na skavtskih srečanjih pa se tudi izobražujejo na različnih 

koristnih področjih.  Danes šteje skavtsko gibanje preko 40 milijonov mladih. Glavna 

ideja ustanovitelja pa je bila, da če imajo svobodo, so zmožni narediti vse. Skavtska 

vzgoja temelji na devetih vrednotah, ki so: optimizem in veselje do življenja; čut za 

drugega, prijateljstvo in ljubezen; telesno, duševno in duhovno zdravje ter 

samospoštovanje; svoboda, odgovornost in kritično mišljenje; ustvarjalnost in 

pobudništvo; spoštljiv odnos do narave; čut do domovine in odnos do družbe; 

povezanost s svetom ter vera in pripadnost Cerkvi. Skavti se tedensko srečujejo na 

srečanjih, prav tako se udeležujejo taborov, jesenovanj, zimovanj in projektov, s 

področja aktivnega državljanstva, prostovoljstva, okoljske vzgoje, kulture, športa, 

humanitarnih projektov. S skavtstvom želijo mlade vzgojiti v aktivne in odgovorne 

državljane, ki se vključujejo v družbo. Zelo pomembna dejavnost je prostovoljstvo. Na 

teden preko 700 skavtskih voditeljev opravi do sedem ur prostovoljnega dela. Preko 

1200 klanovcev oziroma popotnic in popotnikov pa ima za geslo “služiti”. (skavt.si, 

2020) 

Letos je bilo skavtsko gibanje nominirano za prejemnika Nobelove nagrade za mir. 

(iskreni.net, 2021) 

https://www.wikiwand.com/sl/Zdru%C5%BEenje_slovenskih_katoli%C5%A1kih_skavtinj_in_skavtov
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Skavti so v ZSKSS razdeljeni na manjše skupine: 

 

BB – bobrčki (6 do 7 let) 

VV – volčiči in volkuljice (8-12 let) 

IV – izvidniki in vodnice (13-15 let) 

PP – popotniki in poptnice (16-21 let) 

DA – duhovni asistent 

SKVO – skupnost voditeljev v stegu 

(Skavti.si, 2021) 

 

Skavtstvo v Sloveniji je predvsem znano po kratici ZSKSS, kar pomeni Združenje 

Slovenskih Katoliških Skavtinj in Skavtov.  

                        
                                
                   Slika 8: Zastava ZSKSS                                                  Slika 9:  Našitek ZSKSS 
 
(ZSKSS. Skavtinje in skavti symbol.Girl and boy scouts, Slovenia. | Boy scouts, Scout, Boys)  

  

  
V Sloveniji delujejo 4 skavtske organizacije: 

ZSKSS – Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov  

ZBOKSS – Zveza bratovščin odraslih skavtinj in skavtov 

ZTS – Zveza tabornikov Slovenije 

Royal Rangers Slovenija – Evangelijski skavti  

SZSO – Slovenska zamejska skavtska organizacija.  

https://www.pinterest.com/pin/447474912951516500/
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Vzpostavljeno pa je tudi sodelovanje s skavti v zamejstvu. Tudi oni imajo posebno 

organizacijo imenovano SZSO, kar pomeni Slovenska Zamejska Skavtska 

Organizacija.  

 
 

Slika 10: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
(http://stegbrezice1.weebly.com/vse-o-skavtih.html) 

 

 

2.2.1 KROJ IN RUTKA 

S krojem navzven pokažemo pripadnost k skavtom oziroma ZSKSS. Sestavni deli 

kroja so: rutka, hlače, srajca, rutka, našitki, klobuk. Pravilnika o nošenju kroja še ni, so 

pa navodila, ki jih večinoma upoštevajo vsi stegi.  Starejši člani in vodniki so vzgled 

urejenosti mlajšim skavtom.  V uradnih zborih, na ceremonijah, skavtski maši in ko to 

določijo voditelji, je kroj obvezen. Srajca je oranžna in zatlačena v hlače. Prišiti in zapeti 

morajo biti vsi gumbi, razen zgornjega. Obstaja srajca z dolgimi rokavi, tako imenovan 

zimski kroj, ali kratkimi oziroma poletni kroj. Hlače so temno modre. Narejene morajo 

biti tako, da lahko skoznje potegnemo pas. Skavtski klobuk se nosi samo zaradi svoje 

uporabnosti, ni pa obvezen. Rutka je znamenje opravljene obljube in je v barvah stega. 

Nosi se okoli vratu in je speta z rožnim vencem. Ta nam daje vedeti, da skavti nismo 

sami. Rutka je skavtu kot vitezu meč, zato jo nosi ves dan, sname jo, kadar gre spat, 

nadene pa takoj, ko se zbudi. V Sloveniji je toliko različnih rutk, kot je stegov. Obstaja 

pa še tista, ki jo nosita načelnica in načelnik in je rutka ZSKSS. Na srajci sta že od 

začetka prišita dva našitka. Sta na desnem rokavu. To sta našitek Slovenije in pod njim 

našitek z imenom stega. Na levi rokav pa skozi izkušnje skavtstva dodajamo našitke, 

ki si jih skavti pridobimo z osebnim napredovanjem, jamom in  izzivi. (steg Brežice 1, 

2021) 
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                                                            Slika 11:   Vod Sov  (https://www.facebook.com/celje2) 

 

2.2.2 POZDRAV, DRŽA IN GESLO 

 

Skavtski pozdrav povezuje skavte vsega sveta. Imenuje se čop. Naredi se tako, da tri 

prste stegnemo v višino oči. Ti trije prsti predstavljajo tri osnovne skavtske kreposti: 

čistost, odkritosrčnost in požrtvovalnost. Poleg teh treh prstov se mezinec pokrije s 

palcem. To pomeni, da močnejši ščiti šibkejšega. Enako načelo so poznali vitezi. Ko 

sta roki spuščeni ob telesu ali prekrižani na prsih (objem Kristusa), je to skavtska drža. 

Pri skavtskem pozdravu se izreče tudi skavtsko geslo:”Bodi pripravljen! Vedno 

pripravljen” ali Bi-Pi. Pri tem se lahko rokujemo tudi z levico. S tem prikažemo, da 

gredo čustva od srca do srca, lahko pa se pozdravimo tudi s klobukom. (Steg Brežice 

1, 2021) 

 

Geslo bobrov in bobrovk je »Trden jez«. 

Geslo volčičev in volkuljic je »Kar najbolje«. 

Geslo izvidnikov in vodnic je »Bodi pripravljen«. 

Geslo popotnikov in popotnic je »Služiti«. 

https://www.facebook.com/celje2
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Vse veje skupaj tvorijo geslo:” Trden jez! Kar najbolje bodite pripravljeni služiti! (Steg 

Brežice 1, 2021) 

 

                                                            Slika 12:  Čop (https://www.facebook.com/celje2) 

2.2.3 ZSKSS  
 
ZSKSS je vzgojna organizacija. Vsakemu članu omogoča osebno napredovanje 

znotraj skupnosti. Oblikuje tudi zdravo okolje za pristno izkušnjo skavtstva čim večjemu 

številu otrok in mladih. (Skavtič, 2021) 

ZSKSS ima več kot  5300 aktivnih članov. Razdeljeni so v štiri starostne skupine 

(večinoma so stari od 6 do 30 let). Vodi jih več kot 900 mladinskih voditeljev, 

prostovoljcev. Voditelji so skavti, ki so že več let skavtski člani in so poučeni o vseh 

stvareh in veščinah, ki jih potem na zabavni način prenesejo na mlajše skavte. 

(Skavtič, 2020)   

Organizacija ima status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, 

status nacionalne mladinske organizacije in članstvo v svetovni skavtski organizaciji 

WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Osnovni namen vzgoje 

v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu 

razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter 

člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. Neformalne vzgojno-

izobraževalne dejavnosti izvajajo s pomočjo skavtske metode, ki je v svetu priznana 

kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo mladih in okoljsko 

https://www.facebook.com/celje2


14 
 
 

vzgojo. Vsako leto izvedejo  več kot 300 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter 

drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, 

osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, zdravega načina življenja, medgeneracijskega 

sodelovanja, pridobivanja veščin za samostojno življenje idr. Letno izvedemo tudi 

približno 12 daljših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce ter več 

raznovrstnih projektov. (skavt.net, 2021)  

2.2.4 TABORI, JESENOVANJA, ZIMOVANJA 

 

     
      Slika 13:   Skavtski tabor iz zraka                                          Slika 14: Skavtsko petje ob ognju 
                                                       ( https://www.facebook.com/celje2)  

 
 
 

Kot je bilo že omenjeno, vsak steg vsako leto oziroma med skavtskim letom organizira 

jesenovanja, nato zimovanje pozimi, čez poletje pa se po celi Sloveniji poletni tabori, 

ki v vsaki veji trajajo različno dolgo. Mladi skavti so razdeljeni po starosti, da se 

srečanja in druženja lažje organizirajo. Zimovanja in jesenovanja trajajo čez vikend na 

posebnih krajih v naravi, ki niso v domačem okolju. Ta srečanja so daljša in omogočajo 

daljši čas učenja novih reči in novih znanj. Poletni tabori pa za vsako vejo trajajo 

različno dolgo. Najmlajša veja BOBRI imajo tabore dolge približno dva dni, 

VOLČIČI  en teden, ČETA pa okoli deset dni. KLAN večino svojega tabora hodi od 

točke do točke do zastavljenega cilja in s tem raziskuje Slovenijo. Največkrat so vsi ti 

tabori namenjeni zabavi otrok, saj  celo skavtsko leto doživljajo kot pripravo na skavtski 

poletni tabor. Poleg zabave pa se na taboru prakticirajo znanja in skavtske veščine, ki 

so se jih celo leto učili. Dobra lastnost taborov je tudi stik z naravo, ki izboljša duševno 

in telesno zdravje. (Postani skavt, 2017) 

 

https://www.facebook.com/celje2
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2.2.5 STEGI 

 

Stegi so lokalne enote oziroma skupine skavtov na nekem območju oziroma mestu. 

Mesto lahko ima več stegov, odvisno od velikosti mesta. Na primer Ljubljana ima 

kar 5 stegov, Celje pa je včasih imelo dva, Celje 1 in Celje 2, a sta se zaradi 

premajhnega števila skavtov oziroma članov združila. V Sloveniji je aktivnih 65 

lokalnih enot. Stegi so se včasih povezovali oziroma bili člani različnih skupin, 

imenovanih po regijah, danes pa so združeni v območja, ki se po novem imenujejo 

ognjišča. V Sloveniji je 9 ognjišč.  

                                   
Slika 15: Skavti (skavt-kako.si)                                Slika 16: Skavti (skavt-kako.si) 
 

Ognjišče 1 
 

 Ajdovščina-Šturje 1 
 Ankaran 1 
 Bovec 1 
 Cerkno 1 
 Dornberk 1 
 Nova Gorica 1 
 Postojna 1 
 Sežana 1 
 Škofije 1 
 Tolmin 1 

Ognjišče 2 
 

 Breznica 1 
 Kranj 1 
 Preddvor 1 
 Preska 1 
 Poljanska dolina 1 
 Radovljica 1 
 Škofja Loka 1 
 Železniki 1 
 Žiri 1 

https://skavt-kako.si/
https://skavt-kako.si/
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Ognjišče 3 
 
 

 Domžale 1 
 Homec 1 
 Kamnik 1 
 Komenda 1 
 Mengeš 1 
 Moravče 1  

 

Ognjišče 4 
 

 Brezovica 1 
 Cerknica 1 
 Logatec 1 
 Loška dolina 1 
 Vrhnika1 

Ognjišče 5: 

 Dol–Dolsko 1 
 Grosuplje 1 
 Litija 1 
 Škocjan –Turjak 1 
 Škofljica 1 
 Zagorje 1  

 

Ognjišče 6: 

 Črnomelj 1 
 Krško 1 
 Novo mesto 1 
 Ribnica 1 
 Šentjernej 1 
 Tržišče 1  

 

Ognjišče 7: 

 Ljubljana 1 
 Ljubljana 2 
 Ljubljana 3 
 Ljubljana 4 
 Ljubljana 5  

 

Ognjišče 8: 

 Črenšovci 1 
 Gornja Radgona 1 
 Maribor 1 
 Maribor 2 
 Ptuj 1 
 Slovenske gorice 1 
 Šentilj 1  
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Ognjišče 9: 

 Koroška 1 
 Koroška 2 
 Celje 2 
 Rakova Steza 1 
 Šentjur 1 
 Slovenske Konjice 1 
 Slovenska Bistrica 1 
 Velenje 1 
 Mozirje 1 
 Prebold – Polzela 1 
 Zreče 1 

 

VSI SLOVENSKI STEGI: 
 Ajdovščina-Šturje 1, Ankaran 
1,Beltinci 1, Bovec 1, Breznica 
1, Brezovica 1, Brežice 1, Celje 
2, Cerknica 1, Cerkno 1, 
Črešnovci 1, Črnomelj 1, 
Dobropolje 1,Dol-Dolsko 1, 
Domžale 1, Domberk 1, Gornja 
Radgona 1, Grosuplje 1, 
Homec 1, Ilirska Bistrica 1, 
Kamnik 1, Komenda 
1,Koroška 1, Koroška 2, Kranj 
1, Križevci 1, Krško 1, Litija 1, 
Ljubljana 1, Ljubljana 2, 
Ljubljana 3, Ljubljana 4, 
Ljubljana 5, Logatec 1, Loška 
dolina 1, Maribor 1, Maribor 2, 
Moravče 1, Mozirje 1, Nova 
Gorica 1, Novo mesto 1, 
Postojna, Prebold-Polzela 1, 
Ptuj 1, Radovljica 1, Rakova 
Steza 1, Ribnica 1, Sežana 1, 
Slovenska Bistrica 1, 
Slovenske Gorice 1, 
Slovenske Konjice 1, 
Šentjernej, Šentjur 1, Škocjan-
Turjak 1, Škofije 1, Škofja Loka 
1, Škofljica 1, Tolmin 1, Tržišče 
1,Velenje 1, Vrhnika 1, Zagorje 
1, Zreče 1, Železniki 1, Žiri 1 
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2.2.6 SKAVTSKE VEŠČINE 

 

S pomočjo skavtskih veščin se skavti  razvijajo in izobražujejo.  Naučijo se biti 

ekološki, varčni, spoznavajo naravo... Temeljne vsebine skavtstva so pioneristika,  

zgradbarstvo, ognji, prva pomoč, stezosledstvo, dendrologija, užitne rastline, 

odprave. Obstaja  še veliko več veščin, v katerih se skavti urijo, vendar med 

temeljne spadajo zgoraj naštete. Seveda pa se skavti razvijamo tudi na drugih 

področjih, ki nam pridejo prav v vsakdanjem življenju in ne spadajo pod pojem 

skavtske veščine. Skavti se med drugim učimo tudi Morsejevo abecedo. Zelo 

pomembna je peka, kuhanje in priprava hrane, saj si moramo hrano na taboru 

včasih pripraviti sami, na ognjišču, ki si ga prav tako izdelamo sami ali pa speči kruh 

v ročno izdelani pečici. (Ribnica 1, 2020) 

 

 

Slika 17: Netenje ognja 
(https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=CCZA2nfS&id=D88C3B377C203ACC012

D23CB7BA8831E254235DC&thid=OIP.CCZA2nfStt176Gdr1U_FjwHaE8&mediau) 

 

2.3.  ZAKAJ SKAVTSTVO? 

Mlade je zelo težko navdušiti za kaj drugega kot pametne telefone in računalniške 

ekrane. Le redko katera stvar tako spodbudi mladega človeka, da bi se je lotil. 

Skavti delujejo že 30 let in razvijajo samostojne in odgovorne osebe. Skavtska 

vzgoja se prilagaja sodobnemu svetu, vendar pa je še vseeno pri skavtih najbolj 

pomemben stik z naravo in služenje sočloveku. To sta temeljni vodili skavtskega 

delovanja. (Iskreni, 2021) 

Letos je bilo, kot sva že povedali, skavtsko gibanje nominirano za prejemnika 

Nobelove nagrade za mir. Solveig Schytz, norveški poslanec in nekdanji glavni 
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komisar norveškega skavtstva, je nominacijo razložil takole: “Skavtsko gibanje se 

ukvarja z zagotavljanjem orodij za mlade, ki jih potrebujejo za reševanje prihodnjih 

izzivov, hkrati pa gradi močnejšo civilno družbo. Njihovo delo je ključnega pomena 

za svetovni mir.”(Aleteia.si, 2020) 

Vsak, ki ima željo postati skavt, se jim lahko pridruži, saj ga pri tem nihče ne ovira. 

Lani je dobila nagrado Anmic Parma 2020 Emma Manghi, prva skavtska voditeljica 

na invalidskem vozičku, ki je na enem izmed taborov kuhala na ognjišču, ki ga je 

naredila, dosegla vrh gore in spala pod zvezdami in s tem premagala številne 

predsodke. Pravi tudi, da zaradi vozička ni nič manj skavt. (Aleteia.si, 2020) 

Skavti so prav tako tudi zdrava organizacija, saj s pomočjo skavtske vzgoje skavti 

razvijajo zdrav in aktualen slog življenja. (mlad.si, 2019) 

2.4.  STEG CELJE 2 

Steg Celje 2 od lanskega leta vodi stegovodja David Horvat. Volčiči in volkuljice so 

v stegu Celje 2 združeni v kardelu Malih potepuhov. Podijo se po džungli, skupaj z 

junaki iz risanke Knjiga o džungli. Izvidniki in vodnice so združeni v četo ozvezdja 

Orion, ki jo vodi četovodja Jernej Gačnikar in se deli na manjše vode. V stegu Celje 

2 so vod sov, pand, pum, jelenov, orlov in dihurjev, ki jih vodijo vodniki in podvodniki. 

Po imenih teh vodov, se določi tudi skavtsko ime, ki je sestavljeno iz lastnosti 

človeka in imena voda. Popotniki in popotnice so združeni v Klan same zvezde. 

Seveda pa deluje tudi najmlajša skupina in skupina voditeljev. (Celje 2, 2020) 

                  

       Slika 18:  Steg Celje 2  (https://www.facebook.com/celje2)   Slika 19:  Zastava stega 

https://www.facebook.com/celje2
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                                                                             Slika 20:  Rutka 
                                                            (https://www.facebook.com/celje2)  

 
 
Vsak steg ima svojo rutko, različnih barv, ki nekaj pomenijo. Rutka stega Celje 2 je bila 

izbrana leta 1999 in ima naslednje barve:  

modra barva - celjska barva, 

rumena barva - zvezde v celjskem grbu, 

zelena barva - preroštvo, župnija sv. Danijela, narava. (Viharnik, 2021) 

 

2.4.1 ZGODOVINA STEGA CELJE 2 (pripoved Tine Kramer - 

soustanoviteljice stega Celje 2) 

V zvezi z našimi začetki v stegu Celje 2 je bilo ključno, da je bil v našo župnijo za 

kaplana dodeljen Viljem Kaučič, ki je bil skavt in je v skavtsko metodo vzgoje otrok in 

mladih zelo verjel, saj je delo z mladimi na ta način že izkusil. Ob podpori in materialnih 

pogojih, ki nam jih je v obliki prostorov omogočil domači župnik g. opat Marjan Jezernik, 

se je Vili odločil z nekaj mladimi začeti spoznavati skavtstvo in načrtno 

pripravljati  ustanovitev skavtske skupine. Takrat se je že začel trend upadanja 

zanimanja za klasično mladinsko pastoralo v obliki mladinskih veroučnih skupin, 

skavtstvo pa je ponujalo še precej  več - izzive, preživetje v naravi, pomembnost 

telesne pripravljenosti, veščine za preživetje v naravi, skrb za okolje, prijateljstvo, 

dobrodelnost in še mnogo  drugega. To je zanimalo mlade, seveda so bili tudi taki, ki 

so bili do tega  skeptični, nastalo je celo kar nekaj hecev na naš račun, a nas to ni 

pretirano motilo. Vedeli smo, da šale zbijajo zato, ker skavtstva kot celote niso ne 

https://www.facebook.com/celje2
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poznali in ne izkusili, bilo pa je to nekaj povsem novega. Mi se zaradi tega nismo kaj 

dosti vznemirjali, nenazadnje je že ustanovitelj skavtstva Robert Baden- Powell dejal: 

" Skavtsvo je za vse, vendar niso vsi za skavtstvo." Mi smo vanj verjeli in ga ob 

enem  že delujočem stegu v Celju in sicer Stegu Celje 1, začeli razvijati tudi v naši 

župniji.  

Leta 1998 se je tako pričela priprava prvih skavtskih voditeljev, ki je trajala 1 leto in jo 

je vodil Viljem Kaučič, Modri Viharnik, prve skavtske obljube pa smo dali leta 1999, 

istega leta jeseni pa sta z delom že pričeli prvi dve veji skavtske skupine Celje 2, četa 

in klan. Kot mladim in še ne preveč izkušenim voditeljem, so nam bili zaupani prvi 

izvidniki in vodnice in prvi popotniki in popotnice.  

In skavtska družina je od takrat rastla in se razvijala. Seveda so bili vmes, kot pri vsaki 

stvari, tudi vzponi in padci, a glede na to, da skavtstvo temelji na popolnem 

prostovoljstvu, doslej pri nobeni drugi prostovoljni dejavnosti nisem srečala tolikega 

entuziazma in pripadnosti. Ko se spomnim na te čase, me še zmeraj prevzamejo zelo 

močna čustva. Bilo je nepozabno lepo! Bil je velik dar in ko pomislim, kakšna bi bila 

moja mladost brez skavtov, se mi  zazdi kot da skoraj prazna. 

 

Stegovodje stega Celje 2: 

Janez Kozinc (1999-2000) 

Andrej Rojnik (2000-2005) 

Andreja Grobelšek (2005-2008) 

Gabi Jurak (2008-2010) 

Barbara Arzenšek (2010-2016) 

Ana Posavec (2012-2016) 

Tilen Kramer (2016-2020) 

David Horvat (2020- ) 
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2.5.  METODE DELA IN MATERIALI 

 

Najina raziskovalna naloga je potekala v dveh delih. V prvem delu sva pregledali 

spletne vire kot je na primer spletna stran skavti.si. Pregledali sva tudi spletne strani 

različnih slovenskih stegov. Nato sva  obiskali  mestno in šolsko  knjižnico, kjer sva 

pregledali knjižno literaturo. V knjižnici sva našle knjigo Skavt Peter, ki sva jo uporabili. 

Vse to kar sva naredili oziroma našli in zapisali v prvem delu, sva vključili v teoretičen 

del, kar pa sva naredili v drugem delu, sva vključili v praktični del. 

  

V drugem delu sva pripravili dva različna anketna vprašalnika v spletnem orodju 1ka. 

Eden je bil namenjen  skavtom, enega  pa sva poslali razrednikom naše  šole, ki so ga 

razposlali med učence. Izvedli sva tudi intervjuje, ki jih zaradi epidemije nisva mogli 

izvesti v živo, zato sva jih izvedli preko spleta (gmail). Intervju sva na primer opravili  s 

stegovodjem celjskega stega in načelnico celjskih tabornikov. Ker želiva s to 

raziskovalno nalogo povečati razširjenost skavtstva, sva izdelali plakat o skavtih in ga 

obesili na šoli. Z njim sva poskušali mlade z naše šole navdušiti za skavte oziroma jim 

približati skavtstvo, zato sva uporabili promocijski material, v najinem primeru, plakat 

in barvanko.  

 

Na koncu sva naredili analizo rešenih  anketnih vprašalnikov. Končne rezultate sva 

primerjali s hipotezami. 

  

Slika 21: Plakat (izdelek avtoric, narejen v spletnem orodju canva) 
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3. PRAKTIČNI DEL 
 

3.1.  ANKETNA VPRAŠALNIKA 

3.1.1 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA SKAVTE 

Pozdravljeni, sva Srčna in Razmišljujoča sova, v šoli  pa naju kličejo Zala Godnik in 

Sara Prepadnik. Sva članici stega Celje 2 in delava raziskovalno nalogo o nas skavtih. 

Najina raziskovalna naloga nosi naslov Zdravo življenje, polno avanture in smeha – 

skavtstvo. Z njo želiva raziskati razširjenost skavtov, kako nam skavtstvo koristi, ga 

približati mladim. Zelo nama boste pomagali, če iskreno odgovorite na spodnja 

vprašanja. Anketa je anonimna. 

Spol (označite) 
- Ženski            
- Moški 

 

Starost (označite) 
- bober/bobrovka            
- volčič/volkuljica 
- izvidnik/vodnica             
- popotnik/popotnica 
- voditelj/voditeljica           
- odrasli skavt/skavtinja 

Ali si zaradi skavtov bolj 
samozavesten in iznajdljiv? (označite) 
- Da              
- Ne 

Ali si zaradi skavtov več v naravi in tudi 
več veš o njej? (Označite) 
- Da                
- Ne 

Kje vse uporabljaš skavtsko znanje? 
(označite) 
- v šoli               
- doma              
- v glasbeni šoli 
- Drugo:  

Taborniki so tebi...(označi) 
- prijatelji                 
- osebe, ki jih ne maraš 
- Drugo:  

 

Pa malo preverimo tvoje znanje o 
zgodovini skavtstva :).  
Kdo je ustanovitelj skavtov? 
-  Sv. Jurij          
-  Robert Stephenson Smyth Baden- 
   Powell           
-  Franc Pintar 
- Kekec              
- Roberto Stephenson Smyth Baden- 
  Powell 
-Drugo:  

Kje je bil prvi skavtski tabor? (označite) 
 
- Muffin         
 
- Cakehill         Brownsea          Mafeking  
 
- Drugo: 

 

Si rad skavt? (označite) 
Da            Ne 

Odgovorili ste na vsa vprašanja. 
Zahvaljujeva se vam za sodelovanje! 
Trden jez!   Dober lov!  Bodite pripravljeni!  
Srečno pot! 
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3.1.2 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA OSTALE UČENCE   

Pozdravljeni,  
sva Zala Godnik in Sara Prepadnik, učenki 9. a razreda. Poznani sva tudi kot Srčna in 
Razmišljujoča sova (po skavtsko). Pripravljava raziskovalno nalogo Zdravo življenje, 
polno avanture in smeha – skavtstvo. Zelo nama boste pomagali z iskrenimi odgovori. 
Anketa je anonimna. 

Spol (označite) 
- Moški 
- Ženski 
 

Razred (označite) 
- 5. razred 
- 6. razred 
- 7.razred 
- 8.razred 
- 9. razred 
 

Kdo so za vas skavti?  (označite) 
- So taborniki oziroma je skavt 
sopomenka besedi tabornik 
 
- So taborniki, ki so verni 
 
- Mladi, ki hodijo v cerkev, 
člani mladinske organizacije, ki si 
prizadeva oblikovati zdravo, iznajdljivo 
osebnost, zlasti z življenjem v naravi 
 
- Člani mladinske organizacije, ki širijo 
svojo vero in skrbijo za svoje zdravje z 
gibanjem in preživetjem v naravi 
 
- Predniki tabornikov 
 

Ali ste člani tabornikov?  (označite) 
 
- Da 
- Ne 
 

Če ste obkrožili DA, zakaj se niste 
vpisali k skavtom?  (označite ali 
zapišite) 
- Ker jih ne poznam. 
- Ker ne hodim v cerkev. 
 -Drugo: 
 

Ali veste, kateri skavtski steg deluje v 
Celju?  (označite) 
- steg Celje  
- steg Celjskih skavtov 3 
- steg Celje-skavti 
- steg skavtov iz Celja 2 
- steg Celje 1 
- steg Celje 
 

Če ste obkrožili NE, kam bi se raje 
vpisali in zakaj? (zapišite) 
 

Ali ste že kdaj slišali za 
skavte?  (označite) 
- Da 
- Ne 
 

Odgovorili ste na vsa vprašanja. 
Zahvaljujeva se vam za sodelovanje! 
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3.2.  INTERVJUJI 

3.2.1 INTERVJU S STEGOVODJO STEGA CELJE 2  Davidom Horvatom 

 

1. Kako kot skavti vidite tabornike? 

Kot drugega otroka istih staršev. V marsičem smo si podobni, vseeno pa je nekaj razlik, 

ki pa ne smejo biti razlog, da se ne bi imeli radi. 

 

2. Kaj si predstavljaš ob besedi tabornik? 

Vidim ga kot skavta, ki mu pri izbiri dejavnosti vera ni igrala ključne vloge. Sicer pa je 

to človek, ki ima kot mi, rad naravo, zabavo, dobre ljudi in ima to srečo, da ga ne 

vzgajata zgolj družina in šola. 

 

3. V čem sta si organizaciji podobni oz. se razlikujeta? 

Nekaj reči sem že naštel, ključne podobnosti so v prejšnjem odgovoru. Razlike pa: 

najočitnejša je vera, iz tega izhajajo tudi različne vrednote (skavtski zakoni temeljijo na 

božjih zapovedih), različne "meje" pri obnašanju (skavti dovolimo nekoliko manj z 

namenom, da je pozitivnega vpliva čim več in da smo zgled zdravega življenja), tudi 

tabore mi postavljamo sami, medtem ko taborniki povečini pridejo na postavljenega... 

te reči navajam iz izkušenj, ki sem jih do sedaj imel, ne vem pa, če je to pravilo :) 

 

4. Ali z njimi morda že sodelujete? 

Sodelovali smo že leta in leta pri akciji LMB, tudi pri čistilnih akcijah, poskusili smo še 

več, a še nismo bili uspešni. 

 

5. V kakšni obliki si predstavljaš medsebojno sodelovanje? 

Priprava skupnih projektov, skupna srečanja (se učimo en od drugega), pomoč pri 

taborih (kot smo imeli nekoč taborniško tehnično ekipo, delavnico lokostrelstva...) in še 

kje.  
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3.2.2 INTERVJU z načelnico II. Grupe odredov Celje Zalo Kenda 

 

1. Kako kot taborniki vidite skavte? 

Kot tabornica vidim katoliške skavte kot zaveznike. Kot bom razložila kasneje, imamo 

slovenski taborniki in katoliški skavti veliko enakih vrednot in načel ter stremimo k 

podobnim ciljem. 

2. Kaj si predstavljate ob besedi skavt? 

Ob besedi skavt pomislim tako na slovenske tabornike kot na slovenske katoliške 

skavte. Tudi taborniki se imamo za skavte, saj se beseda "scout" v slovenščino lahko 

prevaja tudi kot tabornik (ne le kot katoliški skavt) in smo taborniki del Svetovne 

organizacije skavtskega gibanja (WOSM - World Organization of the Scout 

Movement). 

3.V čem sta si organizaciji podobni oz. se razlikujeta? 

Mislim, da sta si organizaciji zelo podobni. Obe organizaciji se naslanjata na ideje 

ustanovitelja Roberta Baden Powell-a. Obe mladinski organizaciji delujeta na 

prostovoljstvu in delu mladih za mlade. Vodijo nas podobne vrednote, kot so 

prijateljstvo, skrb za okolje in svoboda. Izvajamo podobne aktivnosti: bivanje v naravi, 

postavljanje ognjev in bivakov. Uporabljamo enake simbole, pa čeprav v različnih 

izvedbah: rutica in kroj. V obeh organizacijah razvijamo dolžnost mladih do sebe in 

družbe. Največja razlika je najbrž v tem, da je pri katoliških skavtih pomembna 

vrednota tudi katoliška vera in pripadnost Cerkvi, medtem ko taborniki v svoje 

delovanje vključujemo le spoznavanje posameznikove duhovne resničnosti. 

Pripadamo tudi dvema različnima svetovnima organizacijama - krovna organizacija 

tabornikov, Zveza tabornikov Slovenije pripada WOSM-u (World Organization of the 

Scout Movement), krovna organizacija skavtov ZSKSS pa WAGGGS-u (World 

Association of Girl Guides and Girl Scouts). 

Kot primerjavo podajam še taborniško prisego in skavtsko obljubo, kjer so naše 

podobnosti in razlike precej razvidne: 

Skavtska obljuba: Pri svoji časti obljubljam, da si bom z božjo pomočjo prizadeval/a 

služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu in izpolnjevati skavtske zakone. 

Taborniška prisega: Pri svoji časti obljubljam, da bom zvest domovini, da bom sprejel 

duhovno resničnost, jo razvijal in živel v skladu s taborniškimi zakoni. 

4. Ali z njimi morda že sodelujete? 

Seveda. Kot rečeno, sta si organizaciji precej podobni, zato sodelujeta pri kar nekaj 

projektih. Eden izmed njih je na primer Lučka miru iz Betlehema, kamor se taborniki in 

katoliški skavti odpravljamo skupaj in kjer smo celjski taborniki in katoliški skavti že 

sodelovali v preteklosti. Skavte tudi povabimo, da se udeležijo svetovnega skavtskega 

tabora imenovanega Jamboree v organizaciji WOSM.  

5. V kakšni obliki si predstavljate medsebojno sodelovanje? 

Nekako podobno, kot poteka že sedaj. Predvsem pri projektih, bodisi na državni ravni 

ali pa v manjšem merilu. Verjamem, da lahko skupaj vedno dosežemo več. 
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 3.2.3 INTERVJU  S SOUSTANOVITELJICO STEGA CELJE 2 Tino Kramer 

 

 

1. Za začetek bi Vas prosila, da se na kratko predstavite. 

Sem Tina Kramer, stara 44 let, z družino živim v Celju, kjer sem tudi rojena. Sem 

srečno poročena z Gregorjem Kramerjem, skavtskim sovoditeljem iz mladih let.  Imava 

dve hčerki, Laro (15) in Emo (12), ki sta tudi skavtinji. 

Po končani gimnaziji sem študirala pravo, med študijem so bili skavti moj prvi hobi, oz. 

moj način življenja, kot radi rečemo. Sodelovala sem pri ustanovitvi skavtske skupine 

Celje 2 v naši župniji. Po diplomi sem bila krajši čas zaposlena v odvetniški pisarni, 

nato pa sem se zaposlila v zasebnem  zavodu, kjer je bila moja naloga pripraviti vse 

potrebno za odprtje prvega zasebnega katoliškega vrtca v tem delu Slovenije. Leta 

2004 sem se zaposlila na Mestni  občini Celje, kjer sem 13 let kot direktorica vodila 

občinsko upravo. Od leta 2016 vodim investicije in  Regionalni center za ravnanje z 

odpadki Celje, ki skrbi za ustrezno ravnanje z odpadki za več kot 1/4 slovenskih občin. 

Moja osrednja službena zadolžitev  ta čas je torej spoštovanje vse veljavne evropske 

in slovenske zakonodaje iz področja skrbi za čisto okolje in odgovornost, da naš planet 

za sabo pustimo kolikor se le da neokrnjen za naslednje rodove. 

Zasebno mi največ pomenijo družina, glasba, hoja v hribe in drugo življenje in šport v 

naravi ter ljubezen do prijateljev,  zelo rada pa imam tudi živali. Doma imamo psa 

Arona in muco Cero, oba sta bila kot mladička brez doma, zato smo ju iz zavetišča 

sprejeli k sebi in nam vsak dan prinašata veliko veselje. Sem velika ljubiteljica 

vseh  vrst umetnosti, zlasti leposlovja, slikarstva, gledališča in arhitekture, glasba, pa 

je zame prva med njimi. 

  

2. Kako vpliva skavtstvo na vzgojo Vaših otrok, glede na to, da ste vsi skavti? 

Zanimivo vprašanje! Mislim, da ima skavtstvo, predvsem to, da sva z možem bila oba 

skavtska voditelja in sva skupaj vodila Četo ozvezdja Orion kar lepo število let, 

precejšen vpliv. Včasih se samo spogledava in morda celo podzavestno pri vzgoji 

precej uporabljava skavtsko metodo. Skavtom  lastno in v veselje je tudi služenje- torej 

zastonjsko delo, prostovoljstvo, to je za naju z možem pri vzgoji zelo pomembna stvar. 

Zelo uporabni  so vsekakor skavtski zakoni in čudovite skavtske pesmi in molitve, ki 

nas spremljajo tudi v družini. Ko se npr. ob kakšni poti pojavi znamenje križa...vedno 

nekdo izmed nas reče..." in naj bo križ ob poti, kakor srečanje s prijateljem", kar je del 

skavtske molitve... Lepoto takšnega trenutka je težko opisati. Mislim, da tudi hčerki 

včasih kaj, kar je težje, lažje sprejmeta, ko je jasno, da skavtu raznoliki  izzivi niso 

problem. "Bodi pripravljen- VEDNO PRIPRAVLJEN!" je naše geslo. 

3. Ali Vam skavtstvo v življenju koristi? Če Vam, kje? 

Skavtstvo mi v življenju zelo koristi, je način življenja, tudi, ko nisi več aktiven kot skavt 

ali voditelj. Ne ustrašiti se izzivov in situacij, v katerih še nismo bili, to je temeljno, kot 

sem že dejala, biti vedno pripravljen, storiti kar je potrebno tudi za koga drugega. Na 
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primer, če prej ni bilo časa psa peljati na sprehod tudi ob 22. uri zvečer, v velikem 

mrazu ali dežju, s "čelko" na glavi (čeprav je na vrsti morda kdo drug v družini). Ko 

"stisneš zobe", ko se ti nekaj  najbolj ne da, iti ven, v pristen stik z naravo s stvarstvom, 

to je vedno privilegij, ki ga občutiš pravzaprav takoj, ko ta izziv sprejmeš. Pa sem zdaj 

navedla najbolj banalni primer, ki pa je čisto vsakdanji. Vreme? Ura? Za skavta kot 

ovira? Nikoli!  

Gre tudi za pripravljenost za sprejemanje odgovornosti, za veščino  dobrega 

strateškega načrtovanja, ki sem se ga sploh najprej naučila na skavtskih tabornih 

šolah, gre pa seveda tudi za sposobnost improvizacije. Skavtstvo pomaga celo pri 

preživljanju družinskih dopustov. Spati kjerkoli, si pripravljati hrano kjerkoli je to 

potrebno, se ne ustrašiti nenavadnih in nepredvidenih situacij na poti...super stvari. In 

tudi v službi. Veliko večino svojega poklicnega življenja sem vodja. Če ne bi imela 

izkušenj skavtskega voditeljstva, mislim, da bi mi sploh v mlajših letih, ko sem bila  kar 

zadeva vodstvene izkušnje sicer še neizkušena,  šlo precej težje od rok. 

  

4. Se spomnite kakšne še posebej zanimive prigode, ki ste jo doživeli pri skavtih 

in bi jo lahko delili z nama, hkrati pa bi lahko pritegnila še več mladih k skavtom? 

Veliko je teh posebnih in nepozabnih prigod, zlasti iz vseh taborov, ki sem jih kot 

voditeljica doživela skupaj s številnimi generacijami otrok. Nekaj posebnega  pa  je 

moja lastna izkušnja iz prvega skavtskega tabora, preden smo dali obljube. S 

prijateljem sva bila s strani voditeljev deležna izziva, da morava na skavtski izhod z 

nalogo, da si  z lastnim delom in prijaznostjo pri domačinih v krajih, ki jih nisva poznala, 

pridobiva zaupanje in si z delom zasluživa hrano in prenočišče. Tega do tedaj nisva 

bila vajena, niti česa takega nisva pričakovala. Ko sva na poti, že lačna in 

utrujena, doživljala dvom in zavrnitve ljudi, ki so se bali, da jim bova morebiti s cigareti 

ponoči zažgala senik, saj naju niso poznali in takrat skavtov ljudje še tudi niso bili toliko 

vajeni, naju je to, krasna kot sva se sama sebi zdela, najprej močno potrlo. Končno se 

naju je usmilila neka gospa, ki pa nama je dejala, da moža ni doma in da nama dovoli 

spati pri neki lopi, kjer je njihov ribnik. Po puščavi (kot skavti rečemo meditaciji), tudi 

hrane ravno nisva dobila, sva se zavila v spalke in skoraj pod milim nebom na verandici 

majne lope zaspala. Ponoči pa naju je zbudilo lomastenje po vodi. Bila je zelo temna 

noč, lomastilo in čofotalo pa je tako močno, da sva bila v smrtnem strahu, da se je 

prišla v ribnik kopat ogromna žival, ki naju lahko požre. 

To se zdaj morda res sliši smešno, a takrat niti slučajno ni bilo. V bistvu nisva upala 

niti pobegniti, saj bi naju žival lahko opazila in se naju potem "lotila". Sama sem si 

povsem resnično predstavljala medveda, moj sovoditelj neko drugo žival. Najinega 

velikega strahu ni moglo odgnati niti vso racionaliziranje in najino dotedanje vedenje o 

geografiji in živalskem svetu v Sloveniji. Tisto doživetje sredi noči je bilo tako močno, 

da se med seboj kaj veliko še pogovarjati nisva upala, da naju strašna žival ne bi 

slišala. V takšnem stanju sva  poskušala obuditi vero in zaupanje in naposled sva 

vendarle zaspala. Zbudil naju je čudovit dan. Ko sva poskušala ugotoviti, kaj bi to bilo, 

sva v ribniku opazila velike sladkovodne ribe, za katere so nama kasneje domačini 

povedali, da ponoči skačejo iz vode in to povzroča "hrup", primerljiv kopanju medveda 
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v vodnem parku. Tega, kakšno moč lahko ima noč in spanje na prostem, precej v 

divjini, ne bova pozabila nikoli in tega brez skavtov ne bi doživela. Ne vem, če bo to 

ravno pritegnilo nove skavte, a zagotovim lahko, da je branje skavtskih dnevnikov 

mladih skavtov, izvidnikov in vodnic med stražo ognja in zastave ponoči, na skavtskih 

taborih res nadvse napeto branje, polno dogodivščin, ki povežejo skavte med sabo, z 

naravo in podarijo nepozabne spomine na dogodke, ki bi jih težko doživeli na tak način 

kje drugje kot pri skavtih. 

  

5. Kakšno je Vaše skavtsko ime? 

Moje skavtsko ime je Čuteča kavka. 

  

6. Kaj je za Vas bistvo skavtstva? 

Bistvo skavtstva je lepo povzeto v skavtskih zakonih. Težko izpostavim samo eno 

stvar.  Sicer pa: Bodi pripravljen-vedno pripravljen! 

 

 

                             Slika 22: Barvanka (izdelek avtoric v spletnem orodju canva) 
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3.3 REZULTATI 

3.3.1 REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA SKAVTE 

 

 

Interpretacija rezultatov: 59% vprašanih je moškega spola , 41% je ženskega spola. 

 

Interpretacija rezultatov: 78% vprašanih je izvidnikov, torej starih od 13 do 15 let.  

6% vprašanih  je popotnikov, torej starih od 16 do 21 let. 16% vprašanih je  voditeljev, 

torej starih nad 21 let. 
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Interpretacija rezultatov: 100% vprašanih  na vprašanje,  ali so  zaradi skavtov bolj 

samozavestni in iznajdljivi, odgovorilo z da.  

 

 

Interpretacija rezultatov:  97% vprašanih je na vprašanje, ali so zaradi skavtov več v 

naravi in tudi več vedo o njej, odgovorilo z da. Le 3% vprašanih je odgovorilo z ne. 

100%

0%
0

20

40

60

80

100

120

Da Ne

Graf 3: Ali si zaradi skavtov bolj 
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Graf 4: Ali si zaradi skavtov več v naravi 
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Interpretacija rezultatov: 81% vprašanih je na vprašanje, kje uporabljajo skavtsko 

znanje, odgovorilo doma. 53% je odgovorilo v šoli, 38% je označilo drugo, le 6% pa je 

odgovorilo v glasbeni šoli. Tisti, ki so označili odgovor drugo, so večinoma navajali, da 

ga uporabljajo vsepovsod. 

 

 

Interpretacija rezultatov: 72% vprašanih,  je na trditev Taborniki so tebi… odgovorilo  

prijatelji, 13% je označilo drugo, 13% pa je odgovorilo osebe, ki jih ne marajo. Pod 

drugo so vprašani navajali, da nimajo mnenja. 
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Interpretacija rezultatov: 75% vprašanih je na vprašanje, kdo je ustanovitelj skavtov, 

odgovorilo Robert-Stephenson Smyth  Baden-Powell, kar je pravilen odgovor. 16% 

vprašanih je odgovorilo Roberto-Stephenson Smyth  Baden-Powell, kar je napačen 

odgovor. Le 9% vprašanih je odgovorilo sv. Jurij, kar je prav tako napačen odgovor. 

 

 

Interpretacija rezultatov: 66% vprašanih je na vprašanje, kje je bil prvi skavtski tabor, 

odgovorilo  v Brownseau, kar je pravilen odgovor, 19% vprašanih  je odgovorilo v 

Mafekingu, kar je napačen odgovor. 9% odstotkov vprašanih je odgovorilo v Muffinu, 

kar je prav tako napačen odgovor, le 6% odstotkov pa je označilo drugo in napisalo, 

da odgovora ne poznajo. 
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Interpretacija rezultatov: 100% vprašanih je na vprašanje ali so radi skavti, odgovorilo 

z da. 
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Graf 9: Ali si rad skavt?
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3.3.2 REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA OSTALE UČENCE 

 
Interpretacija rezultatov: 24% vprašanih je moškega spola, 76% vprašanih je 
ženskega spola. 
 
 
 

 
 
Interpretacija rezultatov: 50% vprašanih hodi v osmi razred osnovne šole, 23% 

vprašanih hodi v deveti razred osnovne šole, 19% vprašanih hodi v sedmi razred 

osnovne šole. Le 4% vprašanih hodi v peti ali šesti razred osnovne šole. 
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Interpretacija rezultatov: 42% vprašanih je na vprašanje, kdo so za njih skavti, 

odgovorilo člani mladinske organizacije, ki širijo svojo vero in skrbijo za svoje zdravje 

z gibanjem v naravi, kar je napačen odgovor. 19% vprašanih je odgovorilo, da so 

taborniki, oziroma je beseda skavt  sopomenka besede tabornik. To, da so skavti  

taborniki, ki so verni, pa je prav tako napačen odgovor. 

Le 19% je odgovorilo pravilno, in sicer člani mladinske organizacije, ki si prizadevajo 

oblikovati zdravo, iznajdljivo osebnost, zlasti z življenjem v naravi. 
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Interpretacija rezultatov: 100% vprašanih je na vprašanje, a so člani tabornikov, 
odgovorilo z ne. 

 

 
 
Interpretacija rezultatov: Na vprašanje, zakaj niso vpisani k skavtom, ni nihče 
odgovoril.  
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Interpretacija rezultatov: 45% vprašanih je na vprašanje, kam bi se raje vpisali in zakaj, 
odgovorilo k tabornikom, saj niso verni, ali pa so že bili vključeni k tabornikom. 35% 
vprašanih je odgovorilo, da ne vedo oziroma nikamor. Le 20% vprašanih je odgovorilo 
k skavtom, saj poznajo skavte in so zelo prijazni in so slišali, da se imajo na srečanjih 
lepo. 

 

 
 
Interpretacija rezultatov: 48% vprašanih je na vprašanje, ali vedo, kateri skavtski steg 
deluje v Celju, odgovorilo steg Celje-skavti, kar je napačen odgovor. 17% vprašanih je 
odgovorilo steg Celje 1, 9% steg Celje, 4% steg Celjskih skavtov 3. To so vsi napačni 
odgovori. Le 22% vprašanih je odgovorilo pravilno in sicer steg Celje 2. 
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Interpretacija rezultatov: 96% vprašanih je na vprašanje, ali so že kdaj slišali za skavte, 
odgovorilo  da, le 4% vprašanih je odgovorilo ne. 
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3.4 UGOTOVITVE 

 

 

H1: Skavti so zelo iznajdljivi in samozavestni in si s tem pridobivajo življenjske 

izkušnje ter izboljšajo svoje počutje in zdravje. 

To hipotezo sva na podlagi  anketnega vprašalnika za skavte  in intervjuja potrdili, saj 

je na vprašanje, ali si zaradi skavtov bolj samozavesten in iznajdljiv, 100% vprašanih 

odgovorilo z da. V intervjuju pa je prav tako ga. Tina Kramer povedala, da ji skavtstvo, 

čeprav ni v njem več aktivna, zelo koristi v njenem vsakdanjem življenju. 97% 

vprašanih je prav tako na vprašanje, ali so zaradi skavtstva več časa v naravi in tudi 

več vedo o njej, odgovorilo z da, kar pomeni, da z gibanjem v naravi izboljšujejo svoje 

zdravje, kar pripomore k boljšemu počutju. 

H2: Skavtstvo pomaga staršem pri vzgoji svojih otrok.  

To hipotezo sva na podlagi intervjuja potrdili, saj je v intervjuju ga. Tina Kramer 

povedala, da ima pri vzgoji njenih otrok skavtstvo velik vpliv, dostikrat tudi uporabi 

skavtsko metodo vzgoje. 

 

H3: Pri skavtih je več fantov kot deklet, saj se izvajajo predvsem fizične 

dejavnosti.  

To hipotezo sva na podlagi anketnega vprašalnika za skavte zavrgli, saj je 59% 

vprašanih odgovorilo, da je ženskega spola, kar pa je več kot polovica. 

 

H4: Skavti dobro poznajo skavtsko zgodovino.   

To hipotezo sva na podlagi anketnega vprašalnika za skavte potrdili, saj je na 

vprašanje, kdo je ustanovitelj skavtov, 75% vprašanih odgovorilo pravilno in sicer 

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, prav tako je 66% vprašanih na vprašanje, 

kje je bil prvi skavtski tabor, odgovorilo pravilno in sicer v Brownseau. 

 

H5: Veliko ljudi ne razlikuje med taborniki in skavti.  

To hipotezo sva na podlagi anketnega vprašalnika za učence potrdili, saj je na 

vprašanje, kdo so za njih skavti, 19% vprašanih odgovorilo taborniki oziroma je skavt 

sopomenka besedi tabornik, 19% pa taborniki, ki so verni.  
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H6: Skavti ne marajo tabornikov in obratno.  

To hipotezo sva na podlagi anketnega vprašalnika za skavte in intervjujev zavrgli, saj 

je na trditev taborniki so tebi…72% vprašanih odgovorilo s prijatelji. V intervjuju se g. 

David Horvat predstavlja kot skavt, ki mu pri izbiri dejavnosti vera ni igrala ključne vloge 

in omenja medsebojno sodelovanje med taborniki in skavti. Prav tako ga. Zala Kenda 

trdi, da se imajo taborniki za skavte, saj se beseda scout prevaja tudi kot tabornik in 

omenja medsebojno sodelovanje med skavti in taborniki. Podobnosti med 

organizacijama omenja tudi David Horvat. 

 

H7: Skavti v Celju niso razširjeni, ključni razlog je nepoznavanje skavtov in 

miselnost, da k skavtom hodijo samo verni ljudje. 

To hipotezo sva na podlagi anketnega vprašalnika za učence potrdili, saj je le 19% 

vprašanih na vprašanje, kdo so za njih skavti, odgovorilo pravilno. Prav tako je na 

vprašanje, kateri skavtski steg deluje v Celju, le 22% vprašanih odgovorilo pravilno. 

Med razloge, zakaj bi se raje vpisali k tabornikom, pa so v večini pisali, ker so skavti 

verni, sami pa niso. 
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4. ZAKLJUČEK  
 

Na najino raziskovalno nalogo sva zelo ponosni in nama je zelo pri srcu, saj so 

skavtske vode tista dejavnost, kjer  sva res doma. Tema nama je bila ljuba, zato nama 

kljub težkim zdravstvenim razmeram ni bilo težko izvesti celotnega raziskovanja. 

Poiskali sva vse možne načine, da je raziskovalna naloga takšna, kot jo vidite pred 

seboj. Pri raziskovanju sva kljub dobremu poznavanju skavtsva izvedeli še veliko več 

in sva tako razširili obzorje najinega znanja. Ta raziskovalna naloga za naju ni konec, 

ampak neke vrste začetek. Še vedno si bova prizadevali širiti skavtstvo med mladimi 

na najbolj zanimiv način. Upava, da sva tudi v vas vzbudili vsaj kanček zanimanja za 

skavtstvo. 

 

 

Slika 23: Rutka je za skavta dragocena. 

Vir slik: https://www.facebook.com/celje2 
 

 

 

ZAHVALA 

Zahvala velja vsem, ki so na kakršen koli način  sooblikovali najino raziskovalno 

nalogo. V prvi vrsti se zahvaljujeva najinima mentoricama, ki sta nama pomagali, naju 

spodbujali in podpirali. Zahvaljujeva se vsem, ki so preko intervjujev delili svojo zgodbo 

in stališča. Hvala vsem, ki so nama pomagali z iskrenimi odgovori preko anketnih 

vprašalnikov. Seveda pa se zahvaljujeva tudi vam, ki ste nama omogočili, da skavtstvo 

predstaviva na svoj način. 

https://www.facebook.com/celje2
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