
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenska zamejska skavtska organizacija 

Deželni občni zbor 

Škedenj, 30. oktober 2011 

 



Kazalo 

Vabilo na deželni občni zbor 

Poročilo načelništva (Paolo Biancuzzi in Jasna Košuta) 

Deželni vzgojni načrt 

Posprava deželnega vzgojnega načrta 

Poročila poverjeništev:  

a) Tajnik (Erik Ferfolja) 
b) poverjenik za stike z javnostjo (Edwin Bukavec) 
c) poverjenica za usposabljanje voditeljev (Jadranka Cergol) 
č) poverjenik za metodo VV (Peter Spazzapan) 
d) poverjenik za metodo IV (Daniel Milano) 
e) poverjenik za metodo RP (Stojan Pahor) 

Besedila za sv. mašo 

Pesmi za sv. mašo 

Odlomek iz knjige Skavtstvo za fante (Baden Powell) 

Sklepi deželnega vodstva 

Kandidature za novo deželno vodstvo 

a) kandidat za poverjenika za metodo RP: Veseli gams – Peter Spazzapan 
b) kandidat za poverjenika za metodo IV: Nepredvidljivi orel – Matej Kos  
c) kandidat za tajnika: Refleksivni gams – Luka Kocjančič 
d) kandidatka za načelnico: Vestna vidra – Jadranka Cergol  
e) kandidatka za poverjenico metode VV: Dobrosrčna panda – Metka 

Šinigoj 
f) kandidat za usposabljanje voditeljev: Iznajdljivi gams – David Bandelj  
g) kandidat za načelnika: Očarljivi leopard – Paolo Biancuzzi 
h) kandidatka za poverjenico za stike z javnostjo in z drugimi 

organizacijami: Romantična puma – Slavica Radinja 
i) kandidat za deželno vodstvo: Močno bober – Mauro Leban 

Kandidatna lista za deželno vodstvo 



DEŽELNO VODSTVO 

 
Drage voditeljice in voditelji! 
 

Prijazno Vas vabiva, da se udeležite rednega deželnega občnega zbora naše 
organizacije, 

ki se bo odvijal 
 

v nedeljo, 30. oktobra 2011, 
v Domu Jakoba Ukmarja v Škednju. 

 
Zbiranje je ob 8.45. 

Začetek bo točno ob 9. uri.  
 

Dnevni red: 
 

1. izvolitev predsedstva rednega deželnega občnega zbora; 
2. poročilo načelništva; 
3. pozdravi gostov; 
4. ob 10.15 se bomo v sprevodu po škedenjskih ulicah premaknili v cerkev:  

 
� 10.30 – slovesna sv. maša, ki jo SZSO daruje za ustanovitelje slovenskega 

skavtskega gibanja v Italiji 
 

5. ob 11.30 – delegacija deželnega vodstva in odraslih skavtov bo položila šope rož na 
grobove Lojzeta Župančiča in Otona Berceta na pokopališču pri Sv.Ani;  

6. ob 12. uri: praznovanje 60-letnice v prostorih Doma Jakoba Ukmarja in kosilo; 
7. ob 13.30: poročilo in posprava deželnega vzgojnega načrta; 
8. ob 14. uri: volitve sklepov deželnega vodstva; 
9. ob 14.15: predstavitev novih hlač; 
10. ob 14.30: predstavitev kandidatnih list za novo deželno vodstvo ter volitve članov 

novega deželnega vodstva; 
11. zaključek predvidoma ob 15.30. 
12. ob 16.uri: delegacija deželnega vodstva položi šop rož na grob Ivana Theuerschuha na 

pokopališču na Colu. 
 
 

V imenu deželnega vodstva SZSO Vam voščiva 
obilo uspehov, zadoščenja in skavtskega duha pri vašem delu v novem skavtskem letu 

2011/12. 
 
 

Gorica – Trst, 15. oktobra 2011 
           

        Načelnica in načelnik SZSO 
Jasna Košuta in Paolo Biancuzzi 



POROČILO NAČELNIŠTVA 

 
Drage skavtinje in dragi skavti, v imenu deželnega vodstva SZSO vsem vam izrekava toplo 
dobrodošlico. Lepo pozdravljava vse voditelje, pripravnike, pomočnike, odrasle skavte in prijatelje, 
ki so se na današnji dan tu zbrali. Vesela sva, da ste se odzvali v tako velikem številu in prišli na 
današnji častni deželni občni zbor oziroma na prvo srečanje, s katerim Slovenska Zamejska 
Skavtska Organizacija praznuje 60. obletnico slovenskega skavtskega gibanja v Italiji. 
Na deželnem občnem zboru oktobra 2008 sva bila izvoljena za načelnico in načelnika SZSO-ja. 
Skupaj z novim deželnim vodstvom sva se takoj sestala in začrtala triletni plan delovanja, ki je 
sledil ciljem komaj napisanega vzgojnega načrta.  
Torej v deželnem vodstvu smo se odločili, da bi vsi skupaj predebatirali o našem prvem glavnem 
namenu. Glavni namen skavstva in naše organizacije je vzgoja mladega človeka. Pri sestavi 
deželnega vzgojnega načrta SZSO smo se odločili, da bi sledili štirim točkam Baden Powell-ovega 
skavtskega oblikovanja, in sicer vzgojni razvoj značaja, zdravja in telesne moči ter ročnih spretnosti 
in duhovnosti. Vse te štiri točke pa nam jasno kažejo pot, katero moramo vsi skupaj prehoditi in h 
kateri morajo vse tri starostne veje ciljati. Cilj je torej človek odhoda. Vsi, ki smo danes tukaj 
zbrani, smo si že postavili določena vprašanja, na katerih temeljih bo slonelo naše življenje in 
katero pot bomo prehodili v naši prihodnosti. Človek odhoda je skavtska izbira za življenje, za 
katero smo se vsi mi odločili ali se odločamo. Osebno lahko priznava, da ta izbira ni vedno najbolj 
enostavna ali najlažja. Večkrat potrebujemo veliko moči in požrtvovalnosti. Ampak misliva, da nam 
je vsem jasno, da bomo lahko samo preko te poti dobili pravo srečo in pravo doživetje našega 
življenja. Saj nam je že Jezus Kristus povedal, da samo ko umre pšenično zrnje, lahko da svoj 
sadež. 
V prvi polovici našega mandata sva prav v tem glavnem cilju pogrešala določeno odgovornost. 
Želela sva si kvalitetnejše podvige in večjo povezanostjo znotraj Sk.Vo.-jev in med samimi vejami. 
Zamislili smo si torej »Dan voditelja« oziroma organizirano delavnico, ki je slonela na pripravi 
boljših in kvalitetnejših podvigov preko odgovorne in samozavestne komunikacije v Sk.Vo.jih. 
Vodil jo je docent Roberto Buffa, dolgoletni voditelj tabornih šol v deželi Piemont iz organizacije 
AGESCI. V tem času, ko zaključujeva naš mandat, misliva, da so bili na področju odgovornosti 
storjeni veliki koraki. S ponosom lahko potrdiva napredek naših pripravnikov in konkretno 
izboljšanje podvigov v naših enotah. Ampak meniva tudi, da moramo točko o odgovornosti širše 
zasnovati in jo nadaljevati ter jo predvsem razširiti s splošnim iskanjem duhovnosti in odgovornosti 
v življenju. Odgovornost naših pripravnikov ne sme biti cilj namenjen samo samemu sebi. Nujno je 
povezovanje z Baden-Powellovim sporočilom o odgovornosti za državljanstvo. Zavedava se, da 
odgovorno državljanstvo lahko spodbudimo in razvijamo samo preko novega vzgojnega namena, s 
katerim skušamo vsaka tri leta izbrati nov vzgojni poudarek na podlagi potrebe sodobne družbe in 
mladih na splošno. Predlagava torej organizacijo prvega tabora za voditelje SZSO. Namen tabora bi 
bil pregledati prehojeno pot Slovenske Zamejske Skavtske Organizacije, poglobiti in izraziti 
identiteto organizacije ter opredeliti vzgojne izzive v tem delu zamejske Slovenije. Tabor voditeljev 
bo imel dolgoročne učinke, saj bo pripomogel k še kakovostnejši skavtski ponudbi v prihodnosti ter 
tako prispeval k razvoju slovenske mladine v Furlaniji-Julijski krajini. 
V nadaljevanju našega mandata sva želela podrobneje obravnavati temo o človeku odhoda in o 
sredstvih, s katerimi dosežemo ta cilj. Vzgoja človeka odhoda se začne pri načrtovanju enotnega 
osebnega napredovanja vsakega člana in se nadaljuje v naših enotah s tem, da zagotovljamo dobro 
kontinuiteto metode iz veje v vejo, brez prekinitev informaciji. V deželnem vodstvu smo žal večkrat 
opazili, da v naših enotah tega nismo zmožni organizirati in da nismo še razumeli naš primarni cilj 
oziroma vzgajanje človeka odhoda ter oblikovanje enotnega osebnega napredovanja že v letih 
volčičev in volkuljic do veje roverjev in popotnic. Metodologija volčičev in izvidnikov nam veliko 
pomaga pri naši vzgoji, zato vas res pozivamo k jasnemu in osebnemu zavedanju našega namena, 
da bi vsi mi konkretno in čimbolj enotno strmeli k temu napredovanju. 



Dne 7. novembra 2010 je deželno vodstvo organiziralo » 2. Dan voditelja«. Tema druge voditeljske 
delavnice je bila izbira za človeka odhoda. Delavnice so bile posvečene predvsem posameznim 
vejam in njihovim voditeljem ter pripravnikom. Skupina voditeljev italijanske organizacije 
AGESCI iz Furlanije-Julijske krajne je prikazala svoje izkušnje na tem področju in je orisala 
podrobneje sredstva, s katerimi delujemo v vsaki veji. 
Če se poveževa ne prejšnja skavtska leta in na organizacijo taborov, pa bi želela pohvaliti vašo skrb 
in dobro voljo pri načrtovanju le-teh. Opažava tudi, da smo bili v tem triletju, od 2008 do 2011, 
uspešni pri načrtovanju in izvedbi taborov ter da se je število taborečih zvišalo za nekaj članov v 
primerjavi s prejšnjimi leti. 
Ob zaključku najinega razmišljanja bi se želela spomniti treh oseb, ki so igrale odločilno vlogo za 
naše življenje in za vzgojo vseh nas. Vsi mi tukaj prisotni v letošnjem letu praznujemo 60. obletnico 
slovenskega skavtskega gibanja in našega neprekinjenega delovanja. Teklo je namreč leto 1951, ko 
je meseca oktobra g. Lojze Zupančič začel zbirati okoli sebe mlade škedenjske fante. Iz tega se je 
razvilo množično skavtsko gibanje, saj sta se mu zelo hitro pridružila še prof. Ivan Theuerschuh v 
vlogi vodje in starešine ter prof. Oton Berce. Hvala lepa vsem vam trem, ki ste v tistem težkem 
povojnem času darovali vaš trud in vašo voljo za takratno slovensko tržaško mladino. 
V predgovoru prvega Skavtskega Priročnika Slovenskih Tržaških Skavtov g. Jože Prešeren piše 
sledeče besede: »...da je skavtstvo  namenjeno vsem ... Kdor bo knjigo prečital, bo spoznal skavtski 
ideal in se bo morda zanj navdušil.« Midva bi tako odgovorila: »Mi smo tukaj in smo še danes 
navdušeni!« 
Na koncu bi se želela še enkrat zahvaliti celotnemu deželnemu vodstvu za vložen trud v tem triletju. 
Voščiva pa še celotni organizaciji dolgoletno in uspešno pot. Pogum in odločnost Roberta Baden-
Powella naj vas vedno vodi v odgovorne in doživete trenutke ter sporočilo ljubezni Jezusa Kristusa 
naj vas spremlja pri vsaki izbiri in odločitvi. Srečno pot! 
 
 
 
Bodite pripravljeni.  
 
 

Odgovorna Panda-Jasna Košuta in Očarljivi leopard-Paolo Biancuzzi 
 



Vzgojni načrt dežele (po 38. členu statuta SZSO) 

 
 
Pri sestavi vzgojnega načrta dežele se je po 38. členu statuta SZSO odločila, da sledi štirim točkam 
B.P.-jevega skavtskega oblikovanja, in sicer vzgojni razvoj značaja, zdravja in telesne moči, ročnih 
spretnosti in duhovnosti. Potem ko so vsi trije SK.VO.-ji posredovali deželnemu vodstvu svoja 
razmišljanja, je nastal sledeči vzgojni načrt, ki bo veljal od januarja 2008 do najkasneje decembra 
2011. Vzgojni načrt dežele naj bo v pomoč organom SZSO-ja pri načrtovanju dejavnosti: voditelji 
naj imajo jasno pred sabo, kateri so osnovni problemi, zato naj bodo dejavnosti usmerjene v 
uresničevanje zastavljenih ciljev. Pri izpolnjevanju vzgojnega načrta si želimo tudi podporo družin. 
 
 

1. Značaj: organizacija opaža na vseh ravneh (na ravni vseh članov, predvsem voditeljev) 
pomanjkanje občutka za odgovornost. Med člani zavlada morda občasno občutek 
brezbrižnosti, zaradi katerih člani NE izvršujejo svojih dolžnosti. Na žalost je to opazno tudi 
na ravni voditeljev, ki bi morali dajati zgled mlajšim članom. Cilj voditeljev je zato ta, da se 
sami zavedajo svoje odgovornosti in da jo posledično vzbudijo v članih, tako da bodo vsi 
izvrševali svoje dolžnosti in dajali koherenten zgled. 

 
2. Zdravje in telesna moč: organizacija opaža pri članih neko osnovno »lenobo«, ki izhaja iz 

modernega življenjskega stila sedenja pred računalnikom in pasivnega sprejemanja vseh 
informacij brez večjega truda. Cilj organizacije je zato vzgajati aktivne in kriti čne ljudi , ki 
bodo premagovali vsakdanjo lenobo, sprejemali fizični napor z zavestjo, da jim ta koristi in 
da preko napora rastejo in se krepijo.  

 
3. Ročne spretnosti: organizacija opaža premalo aktivnih dejavnosti v naravi. Cilj organizacije 

je torej ta, da ponovno ovrednotimo naravo kot osnovno vzgojno sredstvo skavtstva. 
 

4. Duhovnost: razvoj duhovne sfere posameznih članov je zelo pereč problem, ki izhaja 
predvsem iz pomanjkanja primernih duhovnih asistentov. Voditelji pa se čutijo morda 
premalo prepričani ali podkovani, da bi sami vzgajali svoje člane v duhovnosti. Pri tem je 
treba tudi upoštevati specifiko skavtske duhovnosti, ki se ne poslužuje predavanj »ex 
cathedra«, temveč svojo duhovnost posreduje preko zgleda in aktivnih dejavnosti. Cilj 
organizacije je zato v tem, da posamezne enote poskusijo poiskati primerno duhovno 
pomoč. Poleg tega pa bi morali tudi sami voditelji sami skrbeti za svojo rast, se sami 
izobraževati (z branjem primerne literature, s predavanji, s srečanji, z duhovnimi 
obnovami/vajami) ter se po svojih močeh potruditi, da bi posredovali ta bistven del skavtske 
vzgojne metode. 

 
V luči padca meje in gradnje enotnega slovenskega kulturnega prostora naj delovanje naše 

organizacije, ki po statutu posveča posebno pozornost slovenskim narodnim vrednotam, jeziku, 
kulturi in zgodovini, stremi k sodelovanju in skupni rasti s sorodnimi organizacijami.



POSPRAVA DEŽELENEGA VZGOJNEGA NAČRTA 2007-2011 (1. 10. 2011) 
 

Deželni vzgojni načrt 2007-2011 je nastal po Jamboree-ju 2006, ko se je v SZSO čutila utrujenost 
in preobremenjenost voditeljev. Sploh se je takrat  v organizaciji čutilo pomanjkanje odgovornosti: 
splošno mnenje DV je, da so mlajše generacije odgovornejše, v zadnjih dveh letih so bile dejavnosti 
večinoma lepo in dobro organizirane. Ni se čutilo pomanjkanja reda pri programih enot. Naloga DV 
je, da stalno spodbuja voditelje k odgovornosti. 

Bolj smo v DV občutili pomanjkanje zavesti, kakšen bi moral biti voditelj – starejši brat-sestra. 
Manjka tudi prava drža, dosledna s skavtskih stilom. Na tem področju se niža meja kvalitete, ker se 
prilagajamo in opravljamo dejavnosti iz rutine. Kroj je, kar se tega tiče, bistven problem. 

Obenem čutimo pomanjkanje pravih ciljev in kvalitete v delovanju. Razširila se je filozofija: še 
dobro, da smo in da nekaj naredimo. 

Prvi cilj vzgojnega načrta je temeljil na formaciji značaja: na področju odgovornosti so –kot rečeno- 
bili storjeni veliki koraki naprej. Menimo pa, da bi bilo treba točko o odgovornosti širše zasnovati 
in jo nadaljevati v smeri splošnega iskanja duhovnosti in odgovornega stila življenja. DV je imelo 
celo idejo, da bi za eno leto zamrznilo delovanje in da bi se v organizaciji posvetili za nekaj časa 
samo voditeljem. Treba je namreč najprej misliti na formacijo voditeljev in ta naj bo tudi cilj 
naslednje sestave DV: delati na voditeljih. 

Predlagali smo pa jasen cilj in podvig, oziroma Svet organizacije: poleti bi organizirali štiri dni 
skavtskega tabora samo za voditelje in pripravnike, v katerih bi predvsem poenotili vrednote in 
cilje. Nujno se moramo namreč vsi voditelji pogovoriti o vrednotah, ciljih, o kroju, o duhovnosti, o 
metodologiji. Svet organizacije je potreben, da vidimo, kam peljati organizacijo v naslednjih 
petih/šestih letih. Moramo spet doživeti naše temelje, naše vrednote, odkriti spet trden skavtski stil. 
V letu 2012 bi se ta podvig povezal s praznovanjem 60-letnice organizacije. Okvirni  datumi, ki jih 
DV predlaga so od 8. do 12. avgusta. Ta Svet naj ima absolutno prednost pred tabori, ki naj se temu 
prilagodijo. 

Drugi cilj vzgojnega načrta je temeljil na zdravju in telesni moči. Lenoba je v SZSO še vedno 
prisotna. Pionieristika je slaba, ni lepih zgradb na taborih, kljub temu pa opažamo, da je na ravni 
veje IV poznanje pionieristike boljše kot pred leti. Kar se aktivnosti in pioneristike tiče, se je 
situacija na splošno poslabšala in da preprečimo to poslabšanje v bodoče je bistveno, da voditelji 
naprej pričujemo s svojo aktivno držo. Na to točko vzgojnega načrta smo vsekakor v teh letih malo 
pozabljali. DV kot primer spodbuja voditelje, da se npr. namesto avta za prenočevanja uporabljata 
vlak ali avtobus. 

Tretji cilj je temeljil na naravi kot osnovnem vzgojnem sredstvu. Narava je bistvena, a vseeno jo v 
naših enotah premalo čutimo kot prioriteto. Čuti se potreba po večjem številu prenočevanj in 
zimskih taborov. Morda bi na ravni vej, kar se tega tiče, pomagalo povezovanje med enotami, da si 
pomagajo. Tudi na to točko se v DV v teh letih nismo veliko osredotočili. Naj bo to spodbuda za 
naslednjo sestavo DV. 

Četrti cilj, ki smo ga čutili zelo močno, je bil na področju duhovnosti. V teh letih smo na tem 
področju nekaj le naredili. Čutiti je bilo neko stalno iskanje in preko tega iskanja je prišlo marsikaj 
na dan. Stalno smo iskali duhovne asistente in duhovne trenutke in pogovore, predvsem med 
voditelji. Narejenih je bilo veliko korakov, vendar še vedno čutimo problem, da preveč iščemo neko 
zunanjo pomoč, nekega zunanjega rešitelja. Premalo se voditelji sami čutimo duhovni voditelji.Čuti 
se neka osebna poglobitev posameznih voditeljev, vendar manjka trdna in dosledna izbira 
krščanskih idealov. 



POROČILO TAJNIKA 

 
 
Poleg tajniške je poglavitni del moje vloge zajemala blagajniška. Skrbel sem za pravočasno 
plačevanje računov organizacije, urejanje prošenj za finančno pomoč Dežele FJK in sledil 
postopkom teh prošenj. Tajništvo je zajemalo predvsem pošiljanje vabil članom in voditeljem. 
 
V zadnjem letu smo s sodelavci iz Gorice in SkavtNETa začeli prenovo in poenotenje spletnih 
strani SZSO. Internet je v današnjih časih zelo močno komunikacijsko sredstvo. Trenutna spletna 
stran pa interneta kot medija ne izkorišča, je slabo ažurirana in neustrezna. Zaradi tega so nekatere 
enote same naredile svoje spletne strani, kar je še dodatno pripomoglo k razpršenosti informacij. 
 
Za nove spletne strani imamo več zahtev: 
 
- strani morajo omogočati njihovo preprosto urejanje voditeljem; voditelji bodo lahko vnašali 
obvestila o dejavnostih ter bodo lahko starše in člane usmerili kar na spletno stran za dodatne 
informacije 
- morajo biti enostavne za uporabo za člane, njihove starše, predvsem pa za voditelje, ki jih bodo 
ažurirali 
- stran mora upoštevati hierarhijo SZSO in zajemati vse enote - dežela, pokrajini, stegi, krdela, čete, 
klani - tako se bodo vse informacije nahajale na enem mestu 
- strani naj bodo enotnega videza; enote bodo lahko svoji spletni strani spremenile videz, vendar 
samo v dovoljenih mejah 
- strani naj omogočajo povezavo s socialnimi omrežji 
 
Začasna testna različica spletnih strani se nahaja na: 
 
http://szso.test.skavt.net 
 
Dodelati je potrebno enotno grafično podobo strani in jo napolniti z vsebino.  
 
Stran je potrebno tudi ovrednotiti; voditelji morajo biti ponosni, da lahko člane in starše usmerijo 
na spletno stran, člani morajo vedeti, da na spletni strani dobijo informacije o dejavnostih, itn. 
 
 
 
Erik Ferfolja 
Iznajdljivi lev 
tajnik SZSO 
 

 

 

 

 



POROČILO POVERJENIKA ZA STIKE Z JAVNOSTJO 

 
 
Lep skavtski pozdrav!  
 
V imenu deželnega vodstva SZSO sem triletno obdobje kot poverjenik za stike z javnostjo deloval v 
slogu sožitja in prijateljskih odnosov z vsemi skavtskimi organizacijami. Od leta 2008 smo v 
deželnem vodstvu planirali veliko stikov z drugimi organizacijami tako v Sloveniji (ZSKSS in ZTS) 
kot v Italiji (Agesci, FSE in druge...).Rad bi omenil le nekaj teh: sestanki za organizacijo Marmeljad 
v letih 2009 in 2011, vsakoletna skupna srečanja z glavnim vodstvom ZSKSSom, letne sestanke pri 
prenašanju Lučke Miru v mesecu decembru bodisi v Ljubljani kot na Tržaškem in Goriškem, in še 
bi lahko našteli. 
 
Na domačih medijih smo poročali skoraj o vseh srečanjih, ki smo jih imeli na terenu, od začetka 
skavtskega leta do poročanja o vsakoletnih taborov, tako po časopisu (Primorski dnevnik, Novi 
glas, Naš vestnik, Slomedia), kot po radiu (Radio Ts A) ali po slovenskem programu (RAI 3). 
 
Menim pa, da organizacija potrebuje osebo ali skupino ljudi, ki bi podrobneje in pogosteje poročala 
o poteku skavtskega leta in o posameznih podvigih ter bila v tesnejšem odnosu bodisi z našimi 
medij kot morda tudi z mediji v Sloveniji in v Italiji. Tu mislim predvsem na Družino, na Primorske 
novice, na Ognjišče, na Il Piccolo, ki bi lahko poročali vsaj o naših večjih podvigih. Nujno pa je 
treba izboljšati stik tako s člani kot s širšo javnostjo prek Interneta: vsi se moramo naučiti 
uporabljati in sproti ažurirati našo spletno stran. V zadnjih letih je žal delno zamrlo delovanje 
našega glasila Jambora, kar je še bolj obubožalo podobo organizacije v javnosti. Res je, da smo 
navezali tesne stike z uredništvom Skavtiča in vsi člani naj bi prejemali tudi po en izvod SKavtiča, 
ki nam vsakokrat dodeli dve strani za naše delovanje.  
 
Tistemu, ki bo izvoljen na mesto odgovornega za stike z javnostjo in drugimi organizacijami, 
voščim obilo dobre volje in poguma v novi vlogi.  
 
Prisrčno brundajoči volk  - Edwin Bukavec 
 



POROČILO POVERJENICE ZA USPOSABLJENJE VODITELJEV 

 
Trop za usposabljanje je bil v prvem letu mandata sestavljen iz podpisane in iz goriške voditeljice 
Alessandre Posillipo, ki pa je po enem letu zapustila deželno vodstvo. Od takrat sem ostala v 
vodstvu edina, ki sem skrbela za usposabljanje, na pomoč pa mi je priskočil David Bandelj, ki je bi 
oktobra 2009 sprejet kot član Tropa za usposabljanje. 
Po enoletnem premoru zaradi neorganiziranosti je tako Trop začel bolj poglobljeno slediti 
pripravnikom in voditeljem. Naša prva skrb so seveda pripravniki, a ne samo. Po elektronski pošti 
sem po svojih močeh poskušala spodbujati in vsekakor obveščati tudi voditelje o raznih pobudah, 
tabornih šolah, delavnicah, ki jih sorodni organizaciji Agesci in ZSKSS organizirata za voditelje. 
Menim namreč, da morajo biti skrb Tropa za usposabljanje ne samo pripravniki, temveč vsi 
voditelji, ki so se s podpisom Zaveze obvezali, da bodo »skrbeli za svojo osebno rast in 
izpopolnjevanje bodisi na strokovnem bodisi na telesnem, duševnem in duhovnem področju, 
poslužujoč se priložnosti, ki mi jih dajejo na razpolago tako organizacija kakor druge ustanove in 
posamezniki.« 
Sedaj pa pripravniki. Trop za usposabljanje je najprej v mesecu januarju 2010 organiziral srečanje 
za pripravnike v sklopu deželnega občnega zbora, ki je takrat potekal na glavnem sedežu v Gorici. 
Kot temo sva si izbrala dobo pripravništva kot obdobje rasti in priprave na voditeljsko funkcijo; cilj 
srečanja je bil predvsem v tem, da bi pripravnikom razložili, da je ta doba pripravništva potrebna; 
samo imenovanje pa ne predstavlja nek cilj, temveč šele nek začetek bodočega aktivnega in 
navdušenega delovanja v organizaciji. 

V mesecu septembru 2010 je bila organizirana taborna šola SZSO, katerih se je udeležilo vseh šest 
pripravnikov z opravljeno metodološko taborno šolo, izjemoma smo na taborno šolo sprejeli še 
dodatno dva pripravnika, ki metodološke taborne šole nista imela; poleg njih pa se je taborne šole 
udeležil še voditelj ZSKSS. Ustvarila se je tako zelo raznolika skupina, ki pa je v treh dneh taborne 
šole doživela pomembne skupne trenutke. Po mnenju organizatorjev in udeležencev je taborna šola 
SZSO bila zelo uspešna, Trop je v taborno šolo prelil izkušnje prejšnjih Tropov in nekatere vsebine 
ponovil; veliko pa je bilo tudi novih delavnic. Cilj taborne šole je bil ozavestiti v bodočih voditeljih, 
da je SZSO enotna organizacija, ki ima svoje pomembne specifike ter prepričati voditelje, da 
vzgajamo do »človeka odhoda«. Teme taborne šole so bile: Vzgojno poslanstvo SZSO (Mauro 
Leban), Enotni osebni načrt in Skupnost voditeljev (David Bandelj in Jadranka Cergol), tehnične 
spretnosti voditelja (Mitja Ozbič), gestalt delavnica (Tommaž Susič), pomen duhovnosti in 
simbolike (Valerio Muschi). Menimo, da so bili cilji doseženi, tematike pa dobro obravnavane. 
Trop si je v nadaljevanju leta prizadeval, da bi organiziral še kako srečanje, predvsem za nove 
pripravnike; žal pa zaradi prezaposlenosti članov tropa do tega ni prišlo. Trop je sicer še naprej 
skrbel za obveščanje o tabornih šolah n poskrbel za vpis pripravnikov na metodološke taborne šole. 
 
Menim, da ostaja novemu tropu še veliko dela. Mislim, da je na področju usposabljanja treba 
predvsem uzavestiti v voditeljih potrebo po stalnem izpopolnjevanju in poglabljanju skavtske 
metode, kot so voditelji obljubili pri podpisu zaveze v tretji točki, ki sem jo prej citirala. Skrb za 
pripravnike je samo po sebi umevna in se jo po mojem mnenju s strani Tropa dovolj dobro izvaja; 
morda bi se morali v tem procesu spremljanja pripravnika do imenovanja bolj zavedati svoje 
pomembne vloge mentorji in stegovodje, ki so pravzaprav prvi poklicani, da spremljajo pripravnika 
na njegovi poti, ker so tudi z njim v neposrednem stiku. Občutek pa imam, da po imenovanju, so 
voditelji prepričani, da so dosegli višek. Kot rečeno pa je imenovanje samo začetek nove poti, 
predvsem pa nove rasti.  
 
Vestna vidra - Jadranka Cergol 



POROČILO POVERJENIKA ZA METODO VV 
 
 
Kot odgovoren za metodologijo veje VV sem v triletnem mandatu Deželnega vodstva redno 
spremljal dejavnosti in delovanja vseh krdel v stegih SZSO. Kontakti med vsemi Starimi volki so 
bili vzpostavljeni že takoj novembra 2008. V prvem letu smo ciljali predvsem na medsebojno 
spoznavanje in na spoznavanje različnih uporab metodologije v naših krdelih. Že takoj se je začutilo 
pomanjkanje enotnega metodološkega pravilnika veje VV, kar pomeni, da je vsak Stari volk lahko 
pri vodenju uporabil le tisto, kar se je naučil na Taborni šoli AGESCI ali ZSKSS. 
Uspelo nam je prirediti maja leta 2009 skupen lov - Pomladni tek vseh krdel na Bazoviški gmajni. 
Srečanje je bilo lepo pripravljeno in lepo obiskano: kot se je Mowgli po Shere-khanovi smrti 
potepal po džungli in lovil svoje plene smo se tudi mi po skupinah preizkusili v številnih 
preizkušnjah in tekmovanjih ter se skupaj zbrali na vrhu Kokoši. Bil je lep skupen trenutek, ki je 
postavil temelje za nadaljnje sodelovanje. Tudi VV so lepo in zlahka sprejeli izziv mesebojnega 
spoznavanja. Med otroki od Števerjana do Milj navsezadnje ni velikih razlik. 
V naslednjem letu sem osebno menjal vejo aktivnega vodenja in tudi organizacija skupnih pobud se 
je pretežno usmerila v drugo vejo (RP). Uspelo nam je vsekakor organizirati redna srečanja Starih 
volkov pred Dnevi spomina in ob deželnih Občnih zborih. V letu 2010 smo imeli tudi skupno 
srečanje z odgovornim voditeljem organizacije AGESCI (Fabio Vedrame – Odgovoren za 
metodologijo VV v deželi FJK za AGESCI) z naslovom "Osebno napredovanje v veji VV". Ob tem 
srečanju se je postavil temelj tudi za nadaljnje sodelovanje med Starimi volki SZSO in AGESCI. V 
letu 2011 je bilo kar veliko kontaktov med tržaškim krdelom Črnih tačk in krdelom Trieste 2. 
Redno je bilo v teh letih obveščanje po elektronski pošti ter spodbujanje k redni, enotni in trdni 
uporabi metodologije veje VV. 
 
Lahko bi se bilo napravilo več, a to naj bo predvsem v spodbudo za naslednjega odgovornega za 
vejo VV v Deželnem vodstvu. Posebno močno se čuti potreba po enotnem metodološkem 
pravilniku veje VV. Ni sprejemljivo, da se uporablja različna imena za iste pojme (na primer Volčič 
pečine ali Volčič skale?). Sploh pa je bistveno, da se v naslednjem mandatu strogo uvede uporabo 
metodologije v vseh krdelih. Še vedno se premalo uporablja letna struktura petih zgodb 
(Mowglijevi bratje, Kajin lov, Rdeča roža, Tiger! Tiger!, Rdeči psi), premalo se pa tudi uporablja 
Osebno napredovanje, ki mora potekati po jasnih smernicah (pleni morajo biti konkretni in 
preverljivi). Važno je, da se vsako krdelo redno poda na lov (vsak enkrat vsaka dva meseca). Poleg 
tega se premalo uporablja lik sv. Frančiška Asiškega, zavetnika VV, ter številne možne dinamike 
okoli njegovega lika (Lov sv. Frančiška – Caccia francescana). 
Osebno menim, da je idealen ambient za tabor VV koča. Tako učijo na Tabornih šolah in sam 
verjamem, da je tako prav. Prvič, ker je krdelo enotno (Mojstrska beseda Akele: »Moč krdela je v 
volčiču in moč volčiča je v krdelu«) in spanje po šotorih razdeli VV v manjše skupinice. Drugič pa 
zato, ker se s spanjem v šotorih že izkusi bistven ambient narave in pustolovščine, ki bi ga bilo treba 
doživeti šele v veji IV. BP v Priročniku pravi, da je obdobje v krdelu samo priprava na pravi 
skavtizem, ki se ga doživi pri izvidnkih. 
Kljub temu pa mislim, da je pomembnejše od dvoma šotor-koča postavitev jasnih temeljev 
metodologije VV, po kateri naj bodo delovala vsa krdela. 
 
Dober lov! 
 
Veseli gams – Peter Spazzapan 



POROČILO POVERJENIKA ZA METODO IV 

 
 
V deželno vodstvo sem vstopil eno leto po začetku novega mandata in sem seveda potreboval nekaj 
časa, da sem razumel stanje veje IV v naši organizaciji. Najprej naj povem, da smo vsi voditelji zelo 
vezani na našo organizacijo in ji skušamo nuditi čim bolj kakovostno delovanje. 
 
Kar se tiče načina dela, mi je takoj bilo zelo jasno dejstvo, da vsak voditelj pripravi program zelo 
samostojno in svobodno, kar je tudi zelo v redu. Problem nastane takrat, ko voditelj nima na 
razpolago podlage, na kateri bi lahko gradil vzgojni načrt za izvidnika. Podlaga sicer obstaja, nismo 
pa vsi voditelji s tem seznanjeni. Posledica tega je, da delovanje v četi je zelo raznoliko in izkušnje, 
ki jih nudi izvidništvo v Gorici ali na Opčinah ali v Škednju, so zelo različne. 
 
V zadnjih dveh letih mi je zaradi tega najbolj bilo pri srcu to, da bi vsi voditelji bolj upoštevali 
vzgojni načrt in da bi s tem uvedli novo, bolj homogeno delovanje. Na ta način voditelj obdrži 
svobodo in samostojnost in lahko tako kot prej pripravi celoletni program tako, kot misli, da je za 
svoje IV bolj ustrezno. Po drugi strani pa ima na razpolago napotke, s katerimi je konkretno lažje 
usmeriti vzgojni načrt posameznega izvidnika v določeno smer. 
 
Ugotovil sem tudi, da včasih ni jasna razlika med vzgojnim načrtom in metodološkim pravilnikom: 
oba sta na razpolago na spletni strani organizacije, tako da ni ta pravi čas, da na novo razložimo, za 
kaj gre. Ta nejasnost je pa razlog, zaradi katerega si je deželno vodstvo postavilo cilj, da vzgojni 
načrt in metodološki pravilnik preuredi. 
 
Ti ukrepi, ki so po mojem mnenju nujni za boljše delovanje tako veje kot cele organizacije, bi prav 
gotovo pripomogli k temu, da vsi voditelji lažje vodijo svojo enoto, in to s smernicami, ki bi bile 
skupne celi veji in v vseh sedežih. Zaradi tega upamo, da bo naslednje deželno vodstvo sprejelo 
naše načrte in jih tudi izpeljalo do konca. 
 
Na vsak način, število izvidnikov in njih mnenja kažejo, da je delovanje v veji boljše v nekaterih 
četah, manj v drugih. Seveda, vse to je odvisno od posameznega voditelja, od kakovosti delovanja v 
krdelu, ki zagotovi četi nove člane in tako dalje. Zaradi tega je težko ocenit splošno delovanje v 
posameznih četah, je pa lažje oceniti angažiranost voditeljev in kakovost podvigov, ki jih je izpeljal 
s svojim vodom. Upam torej, da v naslednjih letih bomo znali uvesti podvig kot glavni parameter za 
ocenjevanje delovanja v četi, tako da bomo lahko primerjali delovanje posameznih vodov, se učili 
eden od drugega in znali nuditi veji vedno bolj kakovostno in homogeno delovanje. 
 
 
Bodite pripravljeni 
Zavzeti lisjak – Daniel Milano 
 



 

POROČILO POVERJENIKA ZA METODO R/P 
 
 
 

Kot odgovoren za metodologijo veje RP žal nisem v triletnem mandatu Deželnega vodstva redno 
spremljal dejavnosti in delovanja vseh klanov in noviciatov ter bil v oporo voditeljem, ki so vodili 
te skupine. Vsekakor s pomočjo Močnega bobra je trop izpeljal naslednje pobude:  

1) Challenge za novince R/P in R/P na Goriškem 28./29. novembra 2009. 
2) Na lanskem Občnem zboru v Nabrežini (07.11.) delavnica-predavanje na temo Osebno 

napredovanje v veji R/P 
3) Na letošnjem januarskem občnem zboru na Ul. Risorta delavnica na temo »Človek odhoda« 

 
Lahko bi se bilo napravilo veliko več, a to naj bo predvsem v spodbudo za naslednjega 
odgovornega za vejo RP v Deželnem vodstvu. 
 
Srečno pot! 
Birokratski Medved 
 
 

 



ODLOMKI ZA SV. MAŠO OB PRAZNOVANJU 60-LETNICE 

 

 
UVOD V MAŠO 
 
Gospod, 
 
zbrali smo se danes v Škednju pri sv. maši, da proslavimo 60. obletnico našega slovenskega 
skavtskega gibanja v Italiji in da se ti zahvalimo za našo bogato zgodovino. Lahko smo ponosni na 
vse, kar je SZSO storila za slovensko mladino v Italiji. Lahko smo ponosni na izredno veliko število 
mladih, ki so okusili bogastvo narave, taborov, hoje, družbe, služenja. Prav tu, v Škednju so se pred 
tolikimi leti začeli zbirati mladi fantje pod vodstvom msgr. Prešerna in g. Theuerschehuja. Majhno 
število je naraslo in iz velikega števila je nastala trdna in kvalitetna organizacija, ki se je uveljavila 
kot neprecenljiv vir vzgoje, lepote in zdravih vrednot. 
Ob tej priložnosti pa moramo tudi ohraniti ponižnost in hvaležnost pred Gospodom. Naj bo trdna 
zavest, da je Jezus najgloblji, najbolj resničen vir tolikšnega navdušenja, tolikšne delavnosti. On se 
je daroval za nas na Križu, zame in zate in brez te zavesti bi se energija skavtizma v zamejstvu 
kmalu izčrpala. Toliko druženja, toliko dela in toliko truda za boljši svet ne more obstajati brez 
prisotnosti božje ljubezni do Človeka: iz te ljubezni, zaradi katere je Jezus umrl na križu in nato 
premagal smrt je vse naše delo nastalo in v tej ljubezni je organizacija črpala moč.  
Gospod, prinašamo ti v dar svoje veselje, svoje navdušenje nad skavtskim stilom, nad služenjem, 
nad razigranostjo. S prepričanjem, da bomo samo v tvoji ljubezni našli trdno voljo do dela, do 
pričevanja in do žrtvovanja, ki je v današnjem svetu tako potrebno. 
 
 
PROŠNJE 
 

1. Gospod, prosimo te, da bi skavtizem ne bil le mladostniška zabava, temveč trden in 
dosleden vir vrednot. Da bi skavtizem ne bil le igra, temveč močna vzgojna metoda, po 
kateri bomo lahko pustili svet drugačen, kot smo ga dobili. 

2. Gospod, prosimo te, da bi znali sprejemati nove izzive, ki nam jih moderni časi ponujajo. 
Današnji čas ni več čas za nesoglasja med narodi. Prosimo te, da bomo mi skavti tu ob meji 
čutili klicanost, da postanemo živi most med italijansko in slovensko kulturo. 

3. Gospod, prosimo te, da bi v našem delovanju in vzgajanju bili vse bolj pozorni do socialnih 
nepravic. Preveč je novih oblik revščine, brezposlenosti, trgovanja z orožjem, kršenja 
osnovnih človekovih pravic. Prosimo te, da bi skavti znali odgovoriti s trdnim »NE« vsem 
nepravicam. 

4. Gospod, prosimo te za naravo, ki jo današnji svet tako ogroža na račun denarja in zaslužka. 
Daj, da bi se trudili za to, da bi mladi spoznali globok pomen podpiranja čistih virov 
energije, ločevanja odpadkov in upora proti jedrski energiji. 

5. Gospod, prosimo te, da bi se mladi ne bali odgovornosti skavtskega vodenja in da bi starejše 
osebe, kljub obremenjenosti ostale navdušene nad skavtskih stilom in aktivnim vodenjem v 
organizaciji. 

6. Gospod, prosimo te za naše družine, da bi vzgajale otroke v krščanskem duhu, da bi med 
skavtsko, versko, družinsko in šolsko vzgojo vladal en in edini čut za vzgojo mladih v 
celostne osebe.  

 
 
 



UVOD V OČE NAŠ 
 
Ko je Jezus učil učence, kako moliti Oče naš, ni uporabil tako strogega izraza, kot je »oče«, temveč 
besedo »Abbà«, ki zveni dosti bolj ljubeznivo – tata, očka. V tej besedi »Abbà« se skriva ves naboj 
ljubezni, ki nas kot sinove in hčere veže na Boga Očeta. Samo takrat, ko bomo Boga čutili res kot 
očeta, bomo postali ljubljeni sinovi. Molimo Oče naš z zavestjo, da smo vsi bratje in sestre istega 
Očeta, ki nam daje tisto ljubezen, ki daje smisel vsaki besedi, vsakemu dejanju, vsakemu pogledu.  
 
 
 
UVOD V MIR 
 
Ghandi je pravil, da je »nasilje orožje šibkih, nenasilje pa orožje močnih«. Nenasilje ni utopija in ni 
prazen idealizem. Pred tolikimi agresivnimi besedami in dogodki, ki smo jih iz dneva v dan deležni, 
postane grajenje miru konkreten in jasen cilj. Ne smemo ostati pasivni pred vojno v Hondurasu, 
pred nasiljem na severu Kosova, pred nasiljem v Južnem Sudanu, pred vojno v Libiji. Ne smemo 
ostati pasivni pred dogajanjem v naši državi, ki uničuje šolski, socialni in zdravstveni sistem, kljub 
temu pa iz leta v leto daje večjo vsoto denarja za industrijo orožja in vojnih letal, ki se jih potem 
prodaja revnim državam na Jugu sveta. Začaran krog vojne se tako sklene. 
Pred temi aktualnimi problemi ne smemo ostati pasivni, zato naj bo ta stisk roke predvsem izraz 
želje, da bi se vedno znali truditi za mirno in nenasilno družbo. 
 
 
 
 
ZAHVALE 
 

1. Bog, hvala za ustanovitelje in pobudnike skavtizma med Slovenci v Italiji, ki so pred 
šestdesetimi leti začutili, kako čudovito sredstvo je skavtizem za vzgojo mladih v tvojem 
imenu. 

2. Gospod, hvala, da ni v naši organizaciji nikoli zmanjkalo volje do služenja, do razdajanja. 
Vsako delo, vsako služenje bližnjemu se nekje izčrpa, če temelji le na človekovi volji, ne pa, 
če črpa moč iz tvoje ljubezni. 

3. Bog, hvala da se v tvojem imenu iz dneva v dan spletajo novi odnosi med nami, med 
Italijani in Slovenci, ki imajo kot edini skupni cilj grajenje nove družbe, ki naj temelji na 
prijateljstvu in ljubezni. 

4. Gospod, hvala za tolike pričevalce usmiljenja in služenja bližnjemu, ki iz dneva v dan delajo 
za revne, za ranjene in žalostne. Za duhovnike, misijonarje, tolike prostovoljne delavce . Naj 
se v luči teh zglednih oseb vsi trudimo za uresničitev božjega kraljestva tu, zdaj, na tem delu 
sveta, kamor nas je Bog postavil. 

5. Gospod, hvala za današnji dan, za naše zdravo druženje, za skupne vrednote, ki nas družijo. 

 
 



BOJIM SE SAMOTE - začetek 
 
G           e          C           D  
Bojim se samote, bojim se hrepenenja,  
G            e              C            D  
bojim se življenja, ker ne vem več kaj je prav.  
C   D                G G7 C      D             G  
Rad bi šel po tvoji poti, rad bi ljubil kakor ti.  
C  D     G D   e  
Res se trudim, a le človek sem,  
C  D     G  G7  
človek sem, brez moči. ---  
C            D           G            e  
Hodim po tej poti, a moj duh je še mehak.  
C                 D                 G G7  
padam, vendar vztrajno grem naprej. ---  
C                D               G   e  
Vem, da bom napravil še na tisoče napak,  
 C      D         G  
a daj mi moči za nov korak. 
 
Kot čoln brez krmarja, kot bilka brez opore,  
v nevihti življenja sem svetilnik brez luči.  
Rad bi šel po tvoji poti, rad živel bi kakor ti.  
Res se trudim, a le človek sem,  
človek sem, brez moči. 
Odp. Hodim po tej poti...  
 
VLIJ MI OLJA - psalm 
 
            D       D7               G 
Vlij mi olja v srce. da bom svetil. 
           D                     A7 
vlij mi olja v srce, Gospod. 
             D          D7            G 
da bom svetil ljudem kakor sonce. 
             D                  A7         D 
da bom svetil vsem ljudem. Gospod. 
 
D                 e 
Poj hozana, poj hozana, 
A7                    D  G D 
poj hozana Jezusu, zapoj. 
D                e 
Poj hozana, poj hozana, 
A7                   D 
poj hozana Jezusu. 
 
Vlij veselje v srce, da bom svetil, 
vlij veselje v srce, Gospod. 
da razdajal ga bom vsem trpečim. 
da razdajal ga bom vsem. Gospod. Odp. 
Vlij moči mi v srce. da bom svetil. 
vlij moči mi v srce. Gospod. 

da pomagal bom vsem. ki potrebni. 
so potrebni moje pomoči. Odp. 
Vlij ljubezni v srce. da bom svetil 
vlij ljubezni v srce. Gospod. 
da preneha sovraštvo na svetu. 
po vsej zemlji naj zavlada mir. Odp. 
 
ALELUJA (Naše veselje) 
 
C    F                   C  G                   C  F                   
C G   C   
Aleluja, aleluja - aleluja, aleluja - aleluja, aleluja, 
a-lelu ja.  
C           F           G            C   
 Naše veselje ne bo se končalo,  
       a              F        G            C   
  ne bo se končalo in se ne konča. (2X)    Odp.  
Naše življenje…  
Ta naša pesem… 
 
DARUJEMO TI - darovanje 
 
C aF  G 
  Darujemo ti   to našo pesem, 
C a F G 
  sprejmi jo,  Bog,  kot dar iz srca. 
a  G F a G   F 
  Ko bomo sami,  bodi z nami ti, 
a G  F  a  G 
  z nami ostani,  varuj nas vse dni! 
  C a F  G 
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja! (2x) 
Darujemo ti vse svoje želje,  
sprejmi jih Bog, kot dar iz srca. Odp. 
Darujemo ti svoje življenje, 
sprejmi ga Bog, kot dar iz srca. Odp. 
Darujemo ti svoje veselje, 
sprejmi ga Bog, kot dar iz srca. Odp 
 
 
MNOGO POTI   (Daj mi roko, brat) - obhajilo 
 
E A  E 
Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj,  
  A  H 
a izbereš lahko le eno izmed njih.  
  E  E7  A a 
Na razpotju teh poti pa vate gledajo oči  
  E cis fis H 
in upajo, upajo, upajo, da pravo boš izbral. 
 E  A E 
Svoj nasmeh boš človeku daroval,  
 A E 
košček svoje ljubezni mu boš dal.  



 fis H  E cis 
/:Daj mi roko, moj brat, ne izgubljajva besed,  
 fis  H E 
daj mi roko in najin bo ves svet. (2x) 
Mnogo dlani na tvojo roko čaka, prijatelj moj,  
na milijone ljudi potrebnih pomoči.  
Ko si sam in brez moči, takrat se spomni teh ljudi,  
ki upajo, upajo, upajo, da roko jim boš dal. Odp. 
 
 
ZA NEBO PRED TEBOJ - obhajilo 
 
A  fis  h  E 
Za nebo pred teboj,  vsemogočni Gospod, 
A  fis h  E 
za vso tvojo neskončnost  v velikem in malem 
fis 
  in z obokom neba, ki tvoj zvezdni je plašč, 
E 
  s soncem, ki je moj brat, kličem naj ti: 
  A  E7 fis 
Moj Bog, velik in čudovit, 
  D E 
živi Bog in Gospod, ti ljubezni si Bog. 
  A  E7 fis  D E 
Moj Bog, velik in čudovit, živi Bog in Gospod, ki 
si tu 
 A 
v svojem stvarstvu navzoč. 
Z oceani sveta in z valovi morja, 
preko širnih celin, z vodo rek in potokov, 
z ognjem, ki prasketa kakor grm goreč, 
z vetrom, ki se igra, kličem naj ti: Odp. 
Za vse gore mogočne, za zelene doline, 
hladno senco gozdov in poljane cvetoče, 
za brstenje dreves, cvetje, rože v preriji, 
žito zlatorumeno, kličem naj ti: Odp. 
Za vsa bitja sveta, za živali in ribe, 
za žgolenje vseh ptic, za to pesem življenja, 
za človeško srce, ki te ljubi iskreno, 
za otroške oči, kličem naj ti: Odp. 
Glej to nežno roko, ki te vabi na ples, 
glej poljub, ki ti daje upanje in zavezo, 
glej oko, ki te gleda ljubeznivo in toplo, 
za tvoj kruh in za vino, kličem naj ti: Odp 
 
 
POJDI V POPOLNEM MIRU - zaklju ček 
 
F C  d B F  C 
Pojdi v popolnem miru, hodi vedro, jasno, mirno. 
F C d B F C F 
Saj imaš zagotovilo, da Gospod povsod te 
spremljal bo. 
B  C F  B  C  F 
  Resnica je, da cena tega,  pustiti vse, ločiti se 

 
B  C  F  G B  d C 
  in res je to edina cesta, edini le način, da srečala 
bi se. Odp. 
 
Kje je obljubljena dežela? Kje kraji so minulih 
dni? 
Kako se Mojzes imenuje, ki ti pomagal bo hoditi 
vso to pot? Odp. 
Ta pot je drugega dežela, ljudje vsi hodimo po 
njej. 
Vendar postajamo si bližji; 
ko ti pogledaš me, tvoj brat se čutim že. Odp. 
Na ozki evangeljski poti lastnine ne želimo si. 
Tako je lažje potovati, 
v uboštvu brez ovir smo bratje in sestre. Odp 
 
 
MNOGO SEM PREHODIL  (Ni več tavanja) 
D 
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.  
D A h 
Mnogo sem prehodil poti, 
 G   D  A 
iskal sem dneve, noči, cilj življenja, 
D  A  h 
blodil sem zaprtih oči  
 G D A 
in zaslepljen od strasti,  hrepenenja. 
G A 
  Ni več tavanja, ni več zablod,  
D h 
  ni več dvomov in življenjskih zmot,  
G  A D 
 končno sem odkril pravo pot. 
Tam, kjer je trpljenje, gorje,  
kjer vojne vihre more in bolezni,  
kjer ljudje sovražijo se, 
tam naj dokaže srce moč ljubezni. Odp. 
 
 
HVALNICO POJEM BOGU 
               D              G     D                       A    
 Hvalnico pojem Bogu na strune svojih dni, 
              D                       G       e               A       D            
pojte z menoj Gospodu in ga slavite vsi! 
     fis         h      e      A      D    
 Hvalijo ga drevesa, žamet zelenih trav, 
 G   D    G      A 
polje  in bela breza, vse poje mu v pozdrav. Odp. 
 
Vriskajo mi vrhovi, morje zanj valovi, 
grmi v ozarah sonca odpirajo dlani. Odp. 
 
Mesec na strehi zemlje z zvezdami se igra,  
kaplje dežja kot solze molijo Stvarnika. Odp. 



SKAVTSKI KROJ 

 

 

Lord Robert Baden-Powell v svojem priročniku za odgovorno državljanstvo » Skavtstvo za fante« 

piše sledeče misli o namenu in o rabi skavtskega kroja: » Skavtski kroj je precej podoben 

uniformam, ki so jih nosili moji možje, ko sem poveljeval južnoafriški policiji. Oni so vedeli, kaj je 

udobno, praktično in nudi zaščito v neugodnem vremenu. Zato imajo skavti podobno obleko. Če 

odštejemo nekatere manjše spremembe, je bil skavtski kroj sprejet po vsem svetu. Seveda ga je 

treba v različnih podnebjih prilagoditi letnim časom, ampak v krajih z zmernim podnebjem imajo 

skavti različnih narodnosti podobne kroje. Začenši od zgoraj, skavtski kroj sestavlja ŠIROKOKRAJNI 

RUMENKASTO RJAV KLOBUK, ki dobro varuje pred soncem in dežjem...Drugi del kroja je RUTKA,ki 

je zložena v trikotnik, katerega konica je na zatilju. Vsaka četa ima svojo barvo rutke, in ker je čast 

tvoje čete povezana z rutko, jo moraš imeti čisto in urejeno...SKAVTSKA SRAJCA je lahka in udobna, 

še posebej ko imaš zavihane rokave. Vsi skavti jih imajo po navadi zavihane, ker jim daje občutek 

svobode, pa tudi kot znak, da so pripravljeni izpolniti skavtsko geslo…KRATKE HLAČE so 

nepogrešljive za delo, potepe in taborjenje. So cenejše in bolj higienske od navadnih, dolgih hlač, 

saj dajejo nogam svobodo in omogočajo dobro prezračevanje. Še ena prednost je: po mokrem 

lahko hodiš brez nogavic in hlačnice se ti ne zmočijo. NOGAVICE se zavežejo s trakom, katerega 

zanke so pod zavihki na vrhu nogavic. ČEVLJI se mi zdijo bolj primerni kot škornji, ker nogam 

omogočajo boljše prezračevanje…« 

V drugem poglavju Lord Robert Baden-Powell pa nas opozarja na Nošenje kroja: »Poenotena 

skavtska oprema predstavlja vez bratstva med vsemi skavti na svetu. Pravilno nošenje skavtskega 

kroja in resen videz skavta, ki kroj nosi, daje pozitiven zgled celotnega skavtskega gibanja. 

Posameznemu skavtu daje občutek ponosa nase in na svojo četo. Nereden, malomaren ali 

nepravilno oblečen skavt lahko v javnosti skavtsko gibanje postavi v slabo luč. Pokaži mi takega 

fanta in pokažem ti tega, ki ni doumel resničnega skavtskega duha in ni ponosen na svoje članstvo 

v tem velikem gibanju.« 



SKLEPI DEŽELNEGA VODSTAVA 

 
 
 

1. Sklep: koledar dejavnosti: 
 

 
14./15. januar 2012 – vsebinsko prenočevanje voditeljev in deželni občni zbor 
 
5. marec 2012 – Dan spomina 
 
22. april 2012 – slavnostno jurjevanje ob 60-letnici 
 
8.-12. avgust 2012 – svet organizacije in zaključek praznovanj za voditelje 

 
 

2. Sklep . članarina za skavtsko leto 2011/12 ostane nespremenjena, in sicer 25 
evrov, ki jih je treba oddati do 30. novembra 2011. 

 



KANDIDATURE ZA NOVO DEŽELNO VODSTVO 

 
 

 

Kandidat za poverjenika v veji RP: Veseli gams – Peter Spazzapan 
 

Ime mi je Peter Spazzapan, rojen sem leta 1984 v Gorici. V krdelo Sambhur (Gorica 1) sem bil 
sprejet leta 1992 na Vrhu sv. Mihaela, svojo skavtsko obljubo pa sem opravil na Plešivem leta 
1995. Vsa leta VV, IV in RP sem preživel v stegu Gorica 1, kot član krdela Sambhur (voditelji 
Marco Gus, Katja Tomšič, Saša Quinzi, Bernarda Brce, Mojca Terčič), voda Gamsov in kasneje 
Medvedov (voditelji Ivo Cotič, Agata Koren, Peter Černic, Milko di Battista, Dimitri Brajnik), nato 
pa goriškega Klana (voditelji Ivo Cotič, Katja Tomšič, David Bandelj, Martina Černic), od katerega 
sem prejel Odhod na Vrhu sv. Mihaela 5. maja 2003. 

Najprej sem vodil Krdelo Sambhur v stegu Gorica 1. Opravil sem Taborno šolo AGESCI za vejo 
VV v Andreisu leta 2003. Krdelovodja sem ostal do leta 2005, nato pa ponovno v letu 2008-2009, 
še vedno v stegu Gorica 1. 

Od leta 2009 sem se preselil v Trst in se vključil v Sk.Vo. stega Trst 3-4, kjer služim že tretje leto 
zapored kot klanovodja. Taborno šolo SZSO sem opravil v Cerovljah oktobra 2010 in bil novembra 
2010 imenovan za voditelja. Opravil sem taborno šolo AGESCI za vejo RP maja 2011 v Apuliji. 

Kandidiram za odgovornega za metodologijo veje RP v novem Deželnem vodstvu. Prizadeval si 
bom za uvajanje metodologije RP v naših klanih, saj jo še vedno zelo malo uporabljamo. 
Metodološki pripomočki kot so Listina klana, Poglavja, Bdenje RP, tabori ROSS in 
izvenorganizacijsko služenje so v SZSO premalo uveljavljeni. Prizadeval si bom tudi za 
organizacijo skupnih prenočevanj in podvigov naših treh klanov v povezavi s klani sosednih in 
sorodnih organizaciji. Verjamem v mednarodno odprtost in dimenzijo skavtizma in verjamem, da 
smo v Trstu in Gorici klicani k premagovanju jezikovnih in zgodovinskih ovir. Tako italijanski kot 
slovenski skavtizem nam nudita kvalitetne pobude in formacijska srečanja. Naša naloga, predvsem 
v veji RP, je, da s popolno odprtostjo gledamo tako na eno kot na drugo stran meje ter se izognemo 
majhnosti naše manjšinske realnosti. 

 
 
Trst, 11. oktober 2011 
 
 
 
 
 
 



Kandidat za poverjenika v veji IV: Nepredvidljivi orel – Matej Kos 
 
 

 
Matej Kos – Nepredvidljivi Orel 
Ul. Giorgio Ventura 31 
34149 Trst, Italija 
 
Slovenska Zamejska Skavtska Organizacija 
Drevored XX Settembre 85  - 34170 Gorica 
Ul. Risorta 3 – 34131 Trst 
 
 
Zadeva: Prošnja za kandidaturo v deželno vodstvo s funkcijo poverjenika za metodo IV 
 
Matej Kos, rojen 24.06.1989 v Beljaku (A), voditelj IV v stegu Trst 3/4, prosim za kandidaturo v 
deželno vodstvo s funkcijo poverjenika za metodo IV. Čeprav nisem zelo izkušen, sem prepričan, 
da bom dobro izvajal to nalogo, še predvsem, ker sem mnenja, da sem v dobrih odnosih z vsemi 
voditelji. Zdi se mi zelo potrebno, da pojasnimo delovanje veje IV v skavtski organizaciji, saj ima 
le-ta mladino v najbolj problematičnih letih, ki pa z velikim pričakovanjem gleda še predvsem na 
voditelja. Poleg tega pa bi se rad pridružil deželnemu vodstvu tudi zato, da si naberem novih 
izkušenj in da pripomorem k čim boljšemu delovanju vseh članov. Prilagam Vam še kratek skavtski 
življenjepis. 
 
Skavtski življenjepis: pri skavtih sem že od malih let, in sicer sem se prvič udeležil sestanka leta 
1997. Ko sem se začel resneje ubadati s skavtstvom, sem bil že v zadnjih letih veje RP, sicer jeseni 
leta 2008, ko sem tudi sprejel vlogo pomočnika za krdelo v Škednju (Trst). Naslednje leto sem 
deloval kot pomočnik v četi v Boljuncu, kjer zdaj skupno z Nado Petaros – Ljubkovalno 
koalo,delujem kot voditelj. Na poletnem taboru 2011 sem skupaj z Ljubkovalno koalo izvršil 
nalogo načelnika tabora. 
 

 
 

Kar najbolje vedno pripravljen služiti 
Nepredvidljivi orel 

 
 
 

Trst, 13. oktober 2011 



Kandidat za tajnika: Refleksivni gams – Luka Kocjančič 

 
PRIIMEK IN IME: Kocjančič Luka 
SKAVTSKO IME: Refleksivni gams 
DATUM ROJSTVA: 30.07.1982 
NASLOV: Dolina 115, 34018 Dolina (Trst) 
FUNKICIJA : tajnik ali kot rezerva odgovoren za vejo v-v 
KONTAKTI: kocjancicluka@gmail.com;  blackljuk@yahoo.it;  tel.  3478391257 
 
SKAVTSKA POT: 
1992/93 volčiče sem začel obiskovat najprej v Mačkoljah, nato pa v Dolini, ko so tu odprli krdelo; 
moji prvi voditeljici sta bili Tanja Novak in Mara Petaros, pri volčičih sem bil samo 1 leto, ker pa 
smo bili vsi tudi sošolci in prijatelji, sem se navdušil nad skavti in nadaljeval k izvidnikom. 
 
1993-98 izvidniška leta- ko sem prestopil k izvidnikom, je bil v Dolini ustanovljen vod Gamsov, v 
katerem smo bili predvsem vaški fantje, izvidniška leta so bila dvolična, po eni strani zelo lepa, 
ampak po drugi tudi z določenimi težavami, predvsem zadnje leto se je pokazala potreba po novih 
izkušnjah. 
 
1998/99: v noviciatu sem skavtsko ponovno zaživel, dobil sem nove izzive in novo moč za 
nadaljevanje skavtske poti, k temu je pripomoglo, da smo bili v noviciatu povezana skupina, kar se 
je pokazalo predvsem na potovalnem taboru na Triglav. 
 
1999-2003: klan: izkušnja v klanu je zelo močno zaznamovala mojo skavtsko pot, kot oseba sem 
dozorel in razširil svoja skavtska obzorja; ker smo bili nova skupina, smo zamenjali ime klana v 
Učnklan in začeli novo smer delovanja. V lepem spominu so mi ostali potovalni tabori (Kandersteg, 
Briga me …). Leta 2001 sem začel služiti pri volčičih, ki so imeli sestanke v Mačkoljah. Po 
potovalnem leta 2002 sem začutil, da se moje obdobje v klanu zaključuje in 13. Aprila 2003 sem 
prejel odhod v cerkvici na Pečah v Glinščici. 
 
2003/2011: po odhodu sem postal pripravnik za vejo v-v (v krdelu sem bil Hati), toda po taboru 
istega leta so ostali voditelji pustili vodstvo. Jeseni sem tako prevzel vlogo krdelovodje, ne da bi bil 
na to povsem pripravljen. Šele ko sem naslednje poletje opravil taborno šolo, sem se začel 
izpopolnjevati kot voditelj. Imenovanje sem prejel 2. Septembra 2004; prva leta kot krdelovodja 
niso bila lahka, delno ker sem bil še malo izkušen, delno ker je bilo število volčičev nizko. Tabori 
so si bili zelo raznoliki (trikrat s krdelom iz mesta, potem jamboree leta 2006 nato tabori skupaj s 
Kraševci in letos nazaj s Škedenjci). 
Kot voditelji sem potreboval svoj čas, da sem dozorel in verjetno bi ga še potreboval, ampak sem 
zadovoljen, da je krdelo prestalo vse težke čase in da se v zadnjih letih število volčičev veča. 
 
V vseh teh letih sem se vedno dobro ujemal z ostalimi voditelji v skvoju stega Trst 3-4 in leta 2009 
nepričakovano postal stegovodja; to je bil zame nov izziv, ki je prinesel nove odgovornosti ampak 
tudi nove perspektive; kot stegovodja bi si najbolj želel, da bi steg dobro deloval in da bi tudi 
skupnost voditeljev rasla in se okrepila. 
V vseh teh letih sem doživljal skavte kot neko dejavnost, ki spada v moj prosti čas, ampak za katero 
sem pripravljen žrtvovat trud in zabavo, dolžnosti in veselje; skavtstvo je dejavnost, ki ima svoje 
težave, ampak prinaša tudi zadoščenja; upam da bom imel dovolj časa na razpolago in volje, da 
bom nadaljeval svojo skavtsko pot. 
 
Dolina, 15. oktober 2011 



Kandidatka za načelnico: Vestna vidra – Jadranka Cergol 
 

Ime mi je Jadranka Cergol, v skavtskih krogih poznana kot Vestna vidra. Sem srečna mamica dveh 
majhnih otrok, Mirkota in Nike, in navdušena asistentka na Fakulteti za humanistične študije 
Univerze na Primorskem v Kopru.  
V skavtske vrste sem vstopila pri osmih letih, ko sem obiskovala šestorico v Škednju pod vodstvom 
Cristine Vatovec, katero ohranjam vedno v zelo sončnem spominu. Svojo skavtsko pot sem 
nadaljevala v vodu Vider, vedno v Škednju, nato pa v takrat Raz-klanem klanu, ki se je preimenoval 
v Carpe diem klan. Po odhodu sem se odločila za iter pripravništva, ki je bil ravno v tistih letih 
komaj sprejet na deželnem občnem zboru in zato spadam v prvo generacijo voditeljev, ki so 
doživeli skavtsko formacijo od vstopa v krdelo do imenovanja voditeljev z istim postopkom, kot se 
to izvaja še danes. Majhen oklepaj je predstavljalo samo obdobje krdela, v katerem, v mojih letih, ni 
bila še uvedena metodologija VV, kar je verjetno tudi botrovalo dejstvu, da nimam ravno najlepših 
spominov na tista leta, izvzemši prej omenjeno voditeljico. 
V vlogi voditelja sem se najprej posvetila veji volčičev in volkuljic, opravila avgusta leta 1999 
taborno šolo v Klancu pri Kozini v organizaciji ZSKSS. Dve leti sem bila v vlogi Bagheere, nato še 
tri v vlogi Akele Krdela Belih tigrov, ki se je takrat sestajalo pri Sv. Ivanu. Leta 2003 me je SKVO 
postavil na mesto četovodje 4. Čete, od leta 2008 pa pomagam pri vodenju Wčn pwčn klana. V 
deželnem vodstvu sem sedela že dve mandatni dobi, v prvi v vlogi tajnice, v drugi pa v vlogi 
odgovorne za usposabljanje voditeljev. 
Mislim, da je sedaj dozorel čas, da lahko kandidiram tudi za mesto načelnice. Nekaj izkušenj z 
deželnim vodstvom sem si v teh dveh mandatih že pridobila, razumela sem mehanizme organizacije 
in smer, v katero mora organizacija zapluti. Mislim, da lahko organizaciji darujem še vedno veliko 
energije in predvsem ljubezen, ki jo imam do ideala skavtske vzgojne metode. Vloga načelništva je, 
kakor piše v statutu, ta, da predstavlja organizacijo pred javnostjo in pred oblastjo ter da sklicuje, 
vodi in koordinira delo vseh poverjeništev v deželnem vodstvu. V prejšnjih mandatih sem krila dve 
funkciji, ki sta mi omogočili, da sem spoznala tako tehnično-birokratsko plat v vlogi tajnice, kakor 
tisto bolj vsebinsko v vlogi odgovorne za usposabljanje. Naloge deželnega vodstva so ravno te: 
skrbeti za administrativne zadeve, predvsem pa biti »varuhi metodologije«, ki mora ostati in postati 
enotna za celotno organizacijo. Ravno zaradi tega si bom prizadevala za uresničitev treh 
metodoloških pravilnikov, po katerih je v organizaciji čutiti velika potreba. Organizacija trenutno ne 
doživlja ravno rožnatih trenutkov, v nekaterih stegih je močno občutiti pomanjkanje ljudi, ki bi bili 
»tukaj-vedno pripravljeni-služiti«. Moja skrb bo zato šla tudi na usposabljanje voditeljev; mislim, 
da pripravniki ne zrasejo iz niča – pripravniki pridejo najprej do odhoda, če so opravili določeno pot 
prej, in to je pot, ki gre od vstopa v krdelo mimo prestopa v četo in slovesa od čete, do vstopa v 
noviciat, nato še v klan in končno do odhoda. To so, predvsem zadnji, nujni in prepotrebni 
predpogoji, da se lahko nekdo sploh odloči za voditeljsko funkcijo. In tega se moramo vsi zavedati, 
še posebej pa načelništvo, ki je poklicano, da se resno in dosledno izvaja metodologija v vseh treh 
vejah. 

Naj mi bo ob zaključku dovoljeno, da se res iz srca zahvalim vsem tistim, ki so me spremljali na 
moji poti, in to od vstopa v krdelo, mimo vseh mojih voditeljev v četi prej in nato v klanu, pa 
seveda do vseh tistih, s katerimi sem prehodila krajšo ali daljšo čudovito pot skavtizma vse do 
danes. Naj se vsak izmed teh ljudi zaveda, da je v meni zapustil neizbrisen kos mozaika, kdo večji, 
kdo manjši, vsak pa nenadomestljiv in neobhodno potreben za celotno pisano sliko. 

 

Nabrežina, 15. oktober 2011 



Kandidatka za poverjenico metode VV: Dobrosrčna panda – Metka Šinigoj 

 

Dobrosrčna panda oziroma Akela krdela Črnih tačk bi rada letos pristopila k deželnemu 
vodstvu, in sicer v funkciji poverjenice za metodo VV. Za to funkcijo sem se odločila, ker mi je 
vodenje volčičev preprosto priraslo k srcu in mi zlezlo pod kožo, istočasno pa se zavedam, da bi 
bil čas za temeljito prevetritev in poenotenje metodologije VV. Če obiščemo namreč volčiče v 
Gorici ali v Trstu oziroma na Krasu, se bomo zaveli, koliko razlik je od enega do drugega 
krdela. Zato bi bilo smiselno poenotiti in prav zaradi tega tudi napisati črno na belo celoten 
potek metodologije, ki spremlja otroka od vstopa v krdelo kot mladiča pa do odraslega volčiča 
oziroma skale posveta. Na tak način bi lahko klanovci na služenju pa tudi pripravniki imeli 
odličen vpogled v vse zakone džungle in bi lahko s tem dograjevali svoje izkušnje, ki si jih že 
pridobivajo ob boku drugih starih volkov. Čeprav se strinjam z rekom, da je izkušnja najboljši 
učitelj, je tudi res, da brez pravil ne pridemo daleč. Torej je treba izkušnje dograjevati z že 
utečenimi pravili, tako da se bodo naši volčiči z veseljem igrali v domačem okolju džungle in 
zaupali svojim modrim in izkušenim starim volkovom. Na kratko povedano, se lahko na tem 
področju marsikaj postori in izboljša, za kar si bom prizadevala, če me boste izvolili kot 
poverjenico za omenjeno funkcijo. 
 
Za funkcijo, ki bi jo opravljala, so glede mojega skavtskega življenjepisa najpomembnejše 
izkušnje, ki sem jih pridobila kot Akela v krdelu. Potem ko sem kot vodnica obljubila in 
pristopila k skavtom, sem po rednem obiskovanju sestankov in vsakoletni udeležbi na poletnih 
taborih nadaljevala svoj iter v noviciatu in v klanu. Kot klanovka sem se po enoletnem služenju 
v veji IV odločila za nadaljnjo dveletno služenje pri volčičih. Tako sem na začetku sprejela 
vlogo kače Kaa, po dveh letih pa sem dokončno razumela, da je moje mesto v krdelu. Po 
opravljeni taborni šoli SZSO in metodološki taborni šoli veje VV v organizaciji AGESCI, sem 
dobila imenovanje in postala krdelovodja. To funkcijo imam že pet let, to pomeni, da sem v 
krdelu skupno sedem let. Zaradi tega sem se odločila, da letos prepustim vodstvo mlajšim upom, 
ki so se v letih že izučili za vodenje in bodo poslanstvo z veseljem izpolnjevali. 
 
Hvala za pozornost. 
 

 
BP! 

 Dobrosrčna panda 
 

 
Opčine, 15. oktober 2011 
 

 

 

 
 



Kandidat za poverjenika za usposabljanje voditeljev: 

Iznajdljivi gams – David Bandelj 
 

 
Skavtski življenjepis 
 
Obljuba VV : Doberdob, 1988 
Obljuba : Vrh, 1990 
Krst : na taboru IV v Žirovnici 1990 
Odhod prejel dne 2. Maja 1999 v Sovodnjah ob Soči 
 
Opravil metodološko taborno šolo IV za FJK leta 2000, istega leta tudi taborno šolo SZSO. 
 
Voditeljske funkcije: 
1999/2000: pripravnik v prvi četi SZSO-GO 
2000/2001 – 2001/2002: četovodja prve čete SZSO-GO 
2002/2003, 2003/2004 in 2005/2006: klanovodja SZSO-GO 
2004/2005: animator Sk.Vo. SZSO-GO 
2010/2011 pomočnik v tropu za UV v DV SZSO 
  
Administrativne funkcije 
2001/02 – 2003/04 stegovodja prvega stega SZSO-GO 
2003/04 – 2006/07 načelnik SZSO-GO 
 
 
OKVIRNI PROGRAM 
 
Po lanski izkušnji pomočnika v tropu za UV pri DV sem se odločil, da po nekajletnem zatišju 
uradno stopim spet v akcijo, ker mislim, da je UV ena najbolj nevralgičnih točk za obstoj SZSO. 
Ker verjamem v možnost SZSO kot organizacije, ki omogoča pravilno usposabljanje voditeljev, ki 
vodijo, bi se potrudil, da bi pripravnikom omogočil hitro in učinkovito usposabljanje ter s srečanji 
in drugimi aktivnostmi spodbujal zavedanje poslanstva voditelja, ki potrebuje poleg obveznega 
znanja tudi čut pripadnosti organizaciji, vero v poslanstvo skavtizma in čut za skupnost in 
samožrtvovanje. Nujno bo treba skrajšati obdobje pripravništva in omogočiti daljše obdobje 
vodenja. Imenovanje voditelja ne sme biti cilj, ampak le začetek … To se bom, če bom izvoljen v 
DV in imenovan v trop za UV trudil udejanjati. 
 
 
Skavtski pozdrav! 
 
 

 
David Bandelj 

Iznajdljivi gams 

 
Gorica, 15. oktobra 2012 



Kandidat za načelnika: Očarljivi leopard – Paolo Biancuzzi 

 

Ime in priimek: Paolo Biancuzzi – Očarljivi leopard 

Naslov: Ul. Caravaggio 9, 34128 Trst – Italija – EU 

Rojstni datum: 3. 8. 1975 

 

1. Moja skavtska pot 
 

Od leta 1983 do leta 1986:  Volčič v krdelu Verdelskih volčicev pri sv. Ivanu v stegu Trst 4 

    Voditeljica: Margi de Luisa 

Od leta 1986 do leta 1991:  Izvidnik v vodu Leopardov v četi pri sv. Ivanu v stegu Trst 4 

    Voditelja: Francesco Biancuzzi in Vesna Jagodic 

Od leta 1992 do leta 1993: Novinec v Noviciatu Klana s sedežem na ulici Risorta v stegu Trst 4 

    Učitelj noviciata: Marijan Kravos 

Od leta 1993 do leta 1995: Rover v Klanu Razklanu s sedežem pri sv. Ivanu v stegu Trst 3/4 

    Klanovodji: Darja Smotlak in Stojan Pahor 

    Odhod: 11. avgusta 1995 v Drežnici pri Kobaridu 

Od leta 1995 do leta 1997:  Pripravnik v četi s sedežem pri sv. Ivanu v stegu Trst 3/4 

    November 1997 - taborna šola AGESCI metode I/V v Čezklancu 

Od leta 1998 do leta 2000:  Voditelj in četovodja v četi Trst 3/4 

Od leta 2000 do leta 2003: Bagira v krdelu s sedežem pri sv. Ivanu v stegu Trst 3/4 

Od leta 2003 do leta 2010: Klanovodja WčnPwčnklana s sedežem na ul. Risorta v stegu Trst 3/4 

Od leta 2003 do leta 2007: Stegovodja stega Trst 3/4 in član pokrajinskega vodstva SZSO-Trst 

Od leta 2002 do leta 2007: Predstavnik SZSO v tropu slovenske delegacije akcije Luč Miru 

Od leta 2008 do leta 2011: Deželni načelnik SZSO 

 

2. Program dela 

Podpisani Paolo Biancuzzi – Očarljivi leopard kandidiram za mesto načelnika SZSO. Na prvem 
mestu želim poudariti svoj namen nadaljnjega služenja v našem skavtskem gibanju. Priznam, da 
sem v tem komaj zaključenem mandatu prvič spoznal drugo obliko delovanja v skavtski 
organizaciji. Spoznal sem kaj pomeni nastopanje SZSO-ja v javnosti, predsedovanje deželnega 
vodstva, spodbujanje rasti pripravnikov in drugih članov, spremljanje finančnega poslovanja v 



SZSO-ju, izvrševanje statuta in spremljanje vzgojnega načrta. Na začetku so mi bile te funkcije tuje 
in priznam, da sem potreboval lep del svojega časa za lažje delovanje le-teh. Mislim pa, da lahko 
osebno nudim še nekaj več organizaciji in našemu gibanju na sploh. 

Drugič kandidiram za funkcijo načelnika v prvi vrsti za poglobitev, izboljšanje in nadaljevanje dela, 
kot načelnik in deželno vodstvo, ki smo ga opravili v tem triletju. Čutim, da v organizaciji smo 
voditelji premalo povezani in je premalo jasnih ciljev in namenov. Predlagam torej, da bi v SZSO-
ju prvič izpeljali projekt štiridnevnega Sveta organizacije, na katerem bi vsi voditelji in pripravniki 
odločali o ciljih za našo prihodnost. Razčistiti spoznanje naših korenin v sklopu praznovanja 60. 
obletnice našega gibanja in postavljanje jasnih ciljev za naslednje triletje sta dve temelji točki za 
boljšo in večjo motivacijo v našem vzgojnem delu z mladimi.  

V naši organizaciji in predvsem v deželnem vodstvu pa pogrešam boljše stike s Sk.Vo.ji in z 
delovanjem v celoti. Deželno vodstvo pa nujno potrebuje jasnejšo povezavo z voditelji in 
pripravniki. Predlagam torej konkretnejšo in periodično uporabo deželnega sveta z določenimi 
podvigi. Samo tako bo lažja koordinacija med stegi, pokrajinama in deželnim vodstvom. 

Želim dodati tudi skrb za vero in poglabljanje le-te. V naši skupnosti večkrat pogrešam jasni in čisti 
odnos do Jezusa in do katoliške Cerkve. Potrebujemo resno in konkretno pot, ki nas bo spremljala v 
doživljanje globljih verskih trenutkov. Mislim, da to je edini način, s katerim lahko nudimo vsem 
skavtinjam in skavtom bogato izkušnjo z Jezusom. Načrti in cilji so že v pripravi in če bom 
ponovno izvoljen, obljubim, da bom v prvi osebi sledil organizaciji teh podvigov. 

Obvezujem se, da bom nadaljeval pot povezovanja in skupnega delovanja z ZSKSS. Katoliško 
skavtsko gibanje v Sloveniji nam mora biti za vzor in motivacijo. V prejšnjih letih smo izpeljali 
veliko podvigov ne samo med vodstvi, ampak predvsem med enotami. Po čudovitih izkušnjah 
Prvega Slovenskega Jamboreeja in Rover-Wayja ter vsako letne akcije Lučke miru mislim, da je 
nujno poiskati še katero drugo obliko sodelovanja. Na primer v pripravah taborne šole, ne samo za 
voditelje, ampak tudi za stegovodje. 

Drage skavtinje in skavti priznam vam, da sem z velikim ponosom v teh letih deloval z vami. V 
pričakovanju na druge izzive in podvige vas lepo in prisrčno pozdravljam. Upam, da boste meni in 
celotnemu deželnemu vodstvu še enkrat zaupali in predvsem pomagali za boljše delovanje in 
uresničevanje naših ciljev. 

Srečno pot!  

 

Paolo Biancuzzi – Očarljivi leopard 

V Trstu 15. 10. 2011 

      

 



Kandidatka za poverjenico za stike z javnostjo in z drugimi 
organizacijami: 

Romantična puma – Slavica Radinja 
 

 
Ime in priimek: Slavica Radinja 
Skavtsko ime: Romantična puma 
Datum rojstva: 24. 9. 1984 
Kontakt: cebelica84@yahoo.it, 3290742907 
 
Skavtska pot: 
Moja skavtska pot se je pričela šele v prvem razredu višje srednje šole. Obljubila sem leta 1999 na 
Vrhu. Od tedaj sem redna članica SZSO. 
Odhod sem prejela 19. decembra 2004 na Kojskem.  
Od skavtskega leta 2005/2006 do 2007/2008 sem bila Akela krdela Sambhur v Gorici.  
V skavtskem letu 2008/2009 in deloma v letu 2009/2010 sem bila klanovodja. 
Pomembne izkušnje sem pridobila z udeležbo na mednarodnih taborih. Leta 2007 sem se ob stoti 
obletnici skavtizma udeležila svetovnega Jamboreeja v Veliki Britaniji. Leta 2009 sem skupaj s 
sovoditeljico pospremila goriški klan na Roverway, ki je potekal na Islandiji. Leta 2010 pa sem štiri 
mesece služila v mednarodnem skavtskem centru v lasti WAGGGS-a v mestu Pune v Indiji. 
 
Obrazložitev kandidature: 
Kandidiram na mesto odgovornega za stike z javnostjo. Mislim, da ustrezam, ker imam večletne 
izkušnje na novinarskem področju. Štiri leta sem namreč zunanja dopisnica pri Novem glasu, 
občasno pišem tudi za rubriko Žarišče na Primorskem dnevniku. Od januarja do julija 2011 pa sem 
bila na stažu na Novem glasu. 
Izkušnja v mednarodnem WAGGGS-ovem skavtskem centru mi je prinesla dodatno obogatitev, 
boljše znanje angleškega jezika in boljše poznavanje mednarodne skavtske realnosti. 
Tudi na lokalnem nivoju sem si vedno prizadevala, da bi bila SZSO prisotna na različnih področjih. 
Med študijem v Ljubljani sem se namreč večkrat kot predstavnica SZSO udeležila različnih uradnih 
sprejemov LMB v slovenski prestolnici. Prav tako si prizadevam, da se SZSO, če se le da, udeležuje 
srečanj, ki jih pripravlja ZSKSS. Leta 2009 in 2011 sem namreč spremljala manjšo skupino 
goriških skavtov, ki se je udeležila srečanja primorskih skavtov Marmeljade. 



 

Kandidatna lista za deželno vodstvo v mandatni dobi 2011-2014 
 
 
 
 

Kandidat za načelnika: Očarljivi leopard – Paolo Biancuzzi 

Kandidatka za načelnico: Vestna vidra – Jadranka Cergol 

Kandidat za tajnika: Refleksivni gams – Luka Kocjančič 

Kandidat za poverjenika za usposabljanje voditeljev:  

Iznajdljivi gams – David Bandelj 

Kandidatka za poverjenico metode VV: Dobrosrčna panda – Metka Šinigoj 

Kandidat za poverjenika za metodo IV: Nepredvidljivi orel – Matej Kos 

Kandidat za poverjenika za metodo RP: Veseli gams – Peter Spazzapan 

Kandidaturi, ki sta prispeli po 15. oktobru 2011:  
 
Kandidatka za poverjenico za stike z javnostjo in z drugimi organizacijami: 
Romantična puma – Slavica Radinja 
 
Kandidat za deželno vodstvo: Močni bober – Mauro Leban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zahvaljujemo se Svetu slovenskih organizacij 

za finančno podporo pri praznovanju 
60-letnice slovenskega skavtskega gibanja v Italiji 


