
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 



 

Naša skavtska rutka je v osnovi vijolične barve, obroba pa je 

bela. Ko smo daljnega leta 1990 izbirali barve rutke, smo 

se odločili za to kombinacijo, ki nam predstavlja: 

 

bela barva je barva praznovanja, veselja, odprtosti in 

čistosti; 

vijolična barva je barva pričakovanja, upanja in zvestobe. 



•ČLANI 

•Bobri in bobrovke (BB) 

•Volčiči in volkuljice (VV) 

•Izvidniki in vodnice  (IV) 

•Noviciat popotnikov in popotnic (NOPP) 

•Popotniki in popotnice (PP) 

 

 

•VODITELJI 

•Mladi prostovoljci stari od 21 let do 26 let 

•Duhovni asistent (župnik in duhovni pomočnik) 





Kaj je “skavtska metoda”? 

 

• Je način, kako skavti vzgajamo. 

• Je preizkušena po vsem svetu. 

• Je pedagoško utemeljena kot preventivni sistem. 

• Edinstvena pri skavtih. 



1. Obljuba in zakoni 

2. Delo v majhnih skupinah 

3. Učenje z delom 

4. Samovzgoja 

5. Simbolna govorica 

6. Dejaven odnos med mladimi in odraslimi 

7. Dejavnosti na prostem 

8. Služenje v družbi 

VKLJUČUJE 8 ELEMENTOV: 



Zakaj ?  
        Povzemata načela skavtstva in           

    skavtske vrednote 

• Skavtska obljuba 

• Stalna spodbuda k osebni rasti 

• Deset skavtskih zakonov 

• Oporne točke, ob katerih preverjamo 

svoje ravnanje 



“Obljubljam,  

da bom z božjo pomočjo 

naredil, kar najbolj morem za 

svoje poboljšanje,  

da bom pomagal drugim in 

izpolnjeval  zakona krdela.” 

“Pri svoji časti obljubljam,  

da si bom z božjo pomočjo 

prizadeval/a služiti  

Bogu in domovini,  

pomagati svojemu bližnjemu in  

izpolnjevati skavtske zakone.” 

“Obljubim, da 

bom ljubil 

Boga in 

pomagal 

skrbeti za 

svet.” 



→ Otroci se lažje odprejo 

→ Posameznik pride do izraza 

→ Lažji razvoj lastnih talentov 

→ Naučijo se odgovornosti 

→ Samoučenje 

→ Prijateljske vezi, občutek pripadnosti 



3 koraki: 

Zakaj? 

Kako? 

• Razlaga in zgled 

• Lastna izkušnja 

• Razmislek o naučenem 

• Zanimiv, učinkovit in nedolgočasen način dela 

• Urjenje v natančnosti, potrpežljivosti 

• Omogoča odkrivanje talentov 

• Podvigi 

• Zimovanja 

• Tabori 

• Potepi 

• Veščine 

 





Kako  poteka?  

• Spodbujanje k prenosu   

odgovornosti na mlajše 

• Zaupamo, da bodo nalogo 

dobro opravili 

• Delo po skupinah 

• Izzivi 

• Srečanja 

Zakaj  je  potrebna?  

Omogoča mlademu odkrivanja še neodkritih in 

razvijanje že odkritih talentov, sposobnosti in 

interesov. 

Mladi spoznajo svoje telesne in duševne meje  

in si zadajo lastne izzive. 



S imbolna   govor ica  

→ Pustolovščina 

→ Znak, ime, klic skupine 

→ Jambor, taborni ogenj 

→ Totem, zastavice voda, zastava stega 

→ Zbori, piski, kroj, rutica 

→ Skavtski pozdrav in rokovanje 

→ Skavtsko geslo, himna 

Zakaj  kor i s t i ?  

→ Je učinkovit način komunikacije 

→ Poglablja občutek pripadnosti 

→ Omogoča poglobljeno doživljanje 

→ Mladim posreduje vrednote 





Kdaj  poteka?  

• V odnosu med 

voditeljem in volčičem / 

izvidnikom /popotnikom 

 

• Med srečanji, 

služenjem, samostojnimi 

potepi, delavnicami, ...  

Omogoča. . .  

• Spremljanje in usmerjanje 

mladih na osebni poti 

napredovanja 

• Učenje od bolj izkušenih 





Kako?  

• Zimovanja 

• Tabori 

• Potepi 

• Izzivi 

• Srečanja 

Zakaj ?  

• Pridobimo spoštljiv odnos do narave 

• Spoznavamo Boga preko narave 

• Učimo se življenja v naravi 





Kaj je služenje?  

→ Svoje sposobnosti dam na razpolago drugim 

→ Za pomoč nisem nagrajen 

→ Učim se živeti v duhu služenja 

 

 




