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O živjo Miha.  
Kva je zdej? 

Bi-Pi Mojca. Ja super 
se mam. Končno te 
počitnice, pa s skavti 
okol skačemo in itak 
cel žur….. 
 
 

Ej, jaz tud. Pa da 
vidiva kaj je 
plemenitost! 

Cool, kako pa da 
si sedaj tu? 

Lubica, sej veš! 
Nš steg piše tole 
koreninco o 
PLEMENITOSTI! 
So mi rekl, če bi u izi 
pomagu, pa sem kr 
uletu. 

To bi blo u rangu! 
Po moje sva midva 
kokr ena vodiča po 
PLEMENITOSTI! 
To bo good, že kr 
vidm. 
Pa kr skočmo pogledat 
... 
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PLEMENITOST JE… 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

lagati  sebi  in vsem okol i  sebe 
 
 

delati se norca iz vsakega, ki ti pride 
nasproti 
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Ja, itak da smo se sam 

HECAL.  
Plemenitost je lih 
obratn, a ne štekaš. 
To je una fora k te lih 
obratn zamotjo, kako 
se že reče trans... ne 
poli... ne No, tko to je. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KAJ O PLEMENITOSTI PRAVI … 
 
 
 SSKJ 
plemenítost -i ž (i ̑) lastnost, značilnost plemenitega: deluje iz idealizma in 
plemenitosti; plemenitost in poštenost / sivi lasje so dajali njegovemu obrazu 
nekako plemenitost  
plemenít -a -o prid., plemenítejši (ȋ) 1. ki ima pozitivne lastnosti v moralnem, 
duhovnem pogledu: plemenit človek, značaj; biti plemenit / plemenit cilj; 
plemenita misel; plemenito dejanje; biti plemenitega srca / plemenit poklic ki se 
opravlja z veliko človekoljubja, požrtvovalnosti; ekspr. bil je ljudski pisatelj v 
najplemenitejšem pomenu te besede v najbolj pozitivnem 2. s širokim 
pomenskim obsegom ki po kakovosti, obliki zelo presega stvari svoje vrste: preja 
s plemenitim leskom; kazati plemenit okus; plemenita preprostost v oblačenju / 
plemenito vino / plemenit ton violine zelo lep, ki vzbuja ugodje // lepo, skladno 
oblikovan: plemenita arhitektura; plemenita glava konja / plemenite kretnje; 
plemenite poteze njegovega obraza 3. plemiški, plemenitaški: plemenit rod; 
plemenita družina / biti plemenite krvi plemenitega rodu / kot pristavek k imenu 
plemiča, nekdaj Julij plemeniti [pl.] Kleinmayr ◊ agr. plemenita rastlina rastlina, ki 
ima s križanjem, namernim izborom izboljšane lastnosti; žlahtna rastlina; les. 
plemeniti furnir furnir za oblaganje zunanje strani izdelkov; plemeniti les 
kakovosten les z lepo strukturo in barvo; metal. plemenite kovine kemično zelo 
obstojne kovine, ki se uporabljajo zlasti za nakit in kovance; obrt. plemenito krzno 
tanko in odporno krzno z lesketajočo se dlako; teh. plemenito jeklo jeklo z 
izboljšanimi lastnostmi; vet. plemenita pasma konja pasma, ki ima s križanjem, 
namernim izborom izboljšane lastnosti plemeníto prisl.: plemenito ravnati  
 
 
 
 

Ej, a  te 
izjave res  
predstavljajo 
plemenitost. 
Pa kakšni 
skavti so 
to??? 
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 Sveto pismo 
 
Jezus dobri pastir (Jn 10, 7-18) 
Jezus je znova spregovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata k 
ovcam. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso 
poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in 
bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, 
da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje 
življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti 
ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač 
najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje 
poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam 
za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in 
poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me Oče ljubi, ker dam 
svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam 
od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To 
naročilo sem prejel od svojega Očeta.«  
 
Vdovin dar (Mr 12, 41-44) 
Sedèl je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo 
bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva novčiča, to 
je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično, 
povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so 
namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je 
imela, vse, kar potrebuje za življenje.«  
 
Usmiljeni Samarijan (Lk 10, 25-37) 
Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga preizkušal, mu je rekel: »Učitelj, kaj 
naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je dejal: »Kaj je pisano v 
postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega 
srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor 
samega sebe.« »Prav si odgovoril,« mu je rekel, »to delaj in boš živel.« Ta pa je 
hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« Jezus je 
odgovoril: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. 
Ti so ga slekli, pretepli, pustili napol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je 
vračal po tisti poti domov neki duhovnik; videl ga je in šel po drugi strani mimo. 
Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo. 
Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je 
zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in 
jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. 
Naslednji dan je vzel dva denarija, ju dal gostilničarju in rekel: ›Poskrbi zanj, in 
kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil.‹ Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je 
bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?« Oni je dejal: »Tisti, ki mu je 
izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!«  
 
Žena v Betaniji mazili Jezusa (Mr 14, 3-9) 
Ko je bil v Betaniji, v hiši Simona Gobavca, in je sedèl pri mizi, je prišla žena z 
alabastrno posodico dragocenega dišavnega olja iz pristne narde. Strla je 
posodico in ga izlila na njegovo glavo. Nekateri pa so bili nejevoljni in so govorili 
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med seboj: »Čemú ta potrata olja? Saj bi ga lahko prodali za več kot tristo 
denarijev in denar dali ubogim!« In jezili so se nanjo. Jezus pa jim je rekel: 
»Pustite jo! Kaj ji delate težave? Dobro delo mi je storila. Uboge imate namreč 
vedno med seboj, in kadar hočete, jim lahko dobro storite, mene pa nimate 
vedno. Kar je mogla, je storila: vnaprej mi je pomazilila telo za pogreb. Resnično, 
povem vam: Kjer koli po svetu bo oznanjen evangelij, bodo pripovedovali tudi to, 
kar je ona storila, njej v spomin.«  
 
 Znani ljudje 
                               Srečko Katanec: «Ja plemenitost, včasih je 
treba dat kapo dol pa pokleknit, včasih se je treba borit, no ko vse delaš 
z ljubeznijo v srcu je to to« 
                               Cime: «Plemenitost, ja plemenitost men je to 
logično. Pa tud mojim staršem. Plemenitost je tud priznati poraz 
                               Lisica (od Malega Princa): «Plemenitost je 
ko se vse stvari naučiš gledati s srcem« 
                               Indijanski bojevnik: «Naj bom močan, a ne 
vzvišen nad svojimi brati, temveč sposoben boja s svojim največjim 
sovražnikom: s sabo.« 
                               Zmago J. Plemeniti: »Ta vrlina se skriva že v 
samem človeku, al pa njegovem imenu, no kakor koli že samo poiskati 
jo je treba. Ni težko je pa odgovorno.« 
                               Janez XXIII: » Recept- pokorščina in mir ter 
naj se zgodi njegova volja.« 
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 Navadni smrtniki  
 
Sestavili smo manjšo anketo in jo razdelili med naše skavte, družino, prijatelje, 
člane naše potovalne skupnosti in udeležence delavnice. 
 
ANKETA O PLEMENITOSTI 
spol: 
dolžina las:  
Ali so ti bolj všeč sončni zahodi v gorah ali na morju?  
Plemenit človek je … 
Plemenit človek ni … 
Naštej nekaj plemenitih dejanj: 
Kaj se po tvojem mnenju skriva pod besedo plemenitost?  
 
 
 
 
 
Rešene ankete smo analizirali in rezultate vam podajamo v tabelah.  
 

SPOL 
moški  29 
ženske 40 
 

DOLŽINA LAS 
kratki 21 
srednje dolgi 26 
dolgi 19 
 

ALI SO TI BOLJ VŠEČ SONČNI ZAHODI V GORAH ALI NA MORJU? 
v gorah 36 
na morju 28 
 
PLEMENIT ČLOVEK JE … 
o človek brez preračunljivosti v srcu,  
o poln ljubezni, 
o pogumen (8x), 
o poln energije (2x),  
o sočuten,  
o prijateljski (3x)  
o vedno takšen kakršen je,  
o vedno pripravljen pomagati (7x),  
o drugačen, boljši od drugih, 
o nesebičen (3x), 
o altruističen, 
o poln »prave« energije, 
o ideal k kateremu vsi strmimo, 
o tak, ki ve kaj je prav, 
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o moj ati (4x), 
o svet (2x), 
o ideal (2x), 
o srčen, 
o duhovno bogat, 
o tak, ki pozabi nase na račun drugih, 
o gentelmen, 
o prijazen (8x), 
o dobrosrčen (3x), 
o potrpežljiv,  
o spoštljiv, 
o ubogljiv, 
o vljuden (4x), 
o vesel, 
o iskren, 
o zanesljiv, 
o srečen (2x), 
o drzen (2x), 
o kdor ni zaslepljen s svojimi problemi, 
o odkritosrčen, 
o naredi za dobro vsega, ne glede na ceno, družbene norme in nevarnost 
 
PLEMENIT ČLOVEK NI …  
o zahrbtnež (3x) 
o "prijatelj", ki izkoristi tvoje zaupanje ob prvem nesporazumu – hinavec(7x), 
o len (3x),  
o sebičen (6x),  
o poln predsodkov (3x),  
o sovražen,  
o lažnivec (3x),  
o egoist (3x) 
o Denis 
o hudobnež 
o un k neki govori pa drži fige za svojim hrbtom, 
o čudak, 
o samovšečen (4x), 
o obrekovalec, 
o škrt (2x), 
o nesramen, 
o nespoštljiv,  
o grd do drugih,  
o krivičen, 
o poreden, 
o nezanesljiv, 
o zagledan vase, 
o Farizej, 
o človek, ki plava s tokom, 
o softič, 
o koristoljuben, 
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o častihlepen 
 
NAŠTEJ NEKAJ PLEMENITIH DEJANJ: 
o pomoč starejšim na Brezju ob srečanju bolnikov,  
o tekanje z otroki samo zato, da se oni vzgajajo,   
o povedati komu lepo besedo in mu s tem polepšati dan, 
o verjeti v ljudi,  
o pomagati prijatelju (3x),  
o pomagati dobrodelnim organizacijam, 
o redno hoditi k skavtom, 
o podariti nasmeh neznancu,  
o pomagati doma, 
o storiti kaj brez, da bi za to pričakovali plačilo, 
o povedati resnico, tudi ko je to zelo težko, 
o žrtvovati se za ljubezen – neštetokrat (2x),  
o boriti se za vrednote, 
o narediti nekaj dobrega, čeprav ti ne paše, 
o čut za drugega in pobudništvo, 
o držati besedo, 
o kadarkoli priskočiti na pomoč (tudi ob 3h zjutraj), 
o premagovati skušnjave, 
o delati prek študenta, čeprav za 350 SIT/h, 
o prijatelju nekaj posoditi (2x), 
o obdarovanje, 
o molitev, 
o za nekoga žrtvovati svoj prosti čas, 
o odstopiti nekomu drugemu svoj sedež na avtobusu, 
o moliti za drugega, 
o ne vrivanje med kosilom, 
o posodiš nekaj kar tudi ti potrebuješ 
 
KAJ SE POD TVOJIM MNENJEM SKRIVA POD BESEDO PLEMENITOST? 
o pod njo se skriva človek (2x),  
o neko lepo dejanje, ki zahteva tvojo žrtev za osrečitev nekega človeka (3x), 
o da narediš neko lepo dejanje, ne da bi za to pričakoval plačilo (4x), 
o narediti neko koristno stvar za drugega in ga s tem osrečiti, 
o razumeti, da darovanje sebe ni vse ampak največ in v skladu s tem je        
treba  tudi živeti,  
o ideal, ki si ga želimo vsi doseči (2x), 
o bel list :), 
o presežek sebe, višja dimenzija vsakega posameznika (5x), 
o edini pravi občutek pravice (3x), 
o vitezi in pravljice, 
o naše krdelo, ko se imamo zares radi, 
o odnos do dejanja,  
o nekdo, ki je vedno pripravljen pomagati, 
o dober človek v akciji, 
o celota dejanja oz. obnašanja, 
o nekaj dobrega 
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 ZSKSS  
 
Menimo, da se plemenitost v našem združenju kaže posredno, v naših dejanjih.  
Največkrat zasledimo besedo plemenitost, ko govorimo o skavtskih zakonih, saj 
se 5. skavtski zakon glasi SKAVT JE PLEMENIT. Ta zakon vsi poznajo in vedo 
kateri je po vrsti, ker je najkrajši . Tudi ostali skavtski zakoni se nanašajo na 
plemenitost (3. Skavt (skavtinja) pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno 
dobro delo. itd.). 
 
Tudi viteštvo, ki po našem zavetniku živi v nas, nas opozarja na plemenito in 
vredno življenje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ja itak, kaj teb ni jasn! 

Sej si skavtinja in  5 
skavtski 
zakon se 
glasi: SKAVT 
JE 
PLEMENIT.  
Torej 

Ti, a misliš, 
da sem jaz 
plemenita?  
Pa tud če 
sam mal , 
tko u izi! 

Nič lažjega pridi ti 
pokažem. Naši zmaji 
so pripravili kviz, da 
če še zmeram ne 
verjameš lahk to 
počekiraš. Bova 
probala! Si upava? 

Ja na ta zakon 
sem pa že čist 
pozabila. Sam jaz 
bi rada en dokaz, 
da sem res 
plemenita.  
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KVIZ O PLEMENITOSTI 
 

Na vprašanja v kvizu odgovarjaš hitro, brez dolgega premisleka, ne meniš se 
zato kaj bo nato rekel sosednji skavt, skavtinja, teta, soseda ali hišnik. 
 
1. Nekdo ima o stvari podobno mnenje kot it, o njem si misliš : 

a) evo, končno en normalen 
b) fino, verjetno podobno razmišljava 
c) to je rekel samo zato, ker me hoče za prijatelja 
 

 2. Nekdo ima o stvari ravno obratno mnenje od tebe, o njem si misliš: 
a) kakšen cepec, pa kaj je lahko kdo tok neumen 
b) zdej bodo pa zaigrali argumenti, pa da vidimo 
c) zgleda normalen, nič bolan, zakaj pol tako mnenje- a je tabornik 

  
3. Na pomoč in delo brez plačila gledaš: 

a) je potrebno in ga opravljam nekaj časa, saj so tudi meni drugi         
pomagali 

b) tako delo me  osebnostno oblikuje in mi daje občutek sreče 
c) nepotrebna stvar, ki je le izgovor za slabo opravljeno delo, če je kaj dobro 

se to plača 
 
4. Postal si slaven in bogat, tvoje življenje sedaj izgleda:  

a) podarjam denarna sredstva vsakemu, ki me prosi 
b) poskušam z vzgledom in vsemi sredstvi, ki so mi na voljo, omogočiti čim 

večim življenje s priložnostjo 
c) žur, avti, palače, zlata kartica, lajna belega.... 

 
5. Cilj mojega življenja je: 

a) sem uspešen s spoštovanim poklicem, ljudje me poznajo, moja beseda 
nekaj pomeni  

b) sem srečen in zadovoljen s sabo, ponosen na kar sem naredil in si lahko 
pogledam v oči 

c) dam gol na svetovnem prvenstvu in dobim avtogram od Zizuja 
 
 
(rezultati: čim več odgovorov b imate, večja verjetnost je da ste na pravi poti, sam tud to ni čist zihr, 
plemenitost se skriva v vas in prav tako pot do nje:)  
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KAKO NAŠ STEG PROMOVIRA PLEMENITOST 
 

Plemenitost v Lj-5? Geslo našega stega je «Jezus Kristus luč v temi«, to nosimo 
zapisano tudi v barvah naših rutic.  
VZGLED - vzgled je tisti, ki je pomemben. Na prvem mestu smo voditeljice in 
voditelji tisti, ki s svojimi dejanji promoviramo plemenitost. Mladini je potrebno 
pokazati, da se žrtve izplačajo, da je pomoč krepljenje duha. To pa naredi voditelj 
z vzgledom svojega življenja. Pomembno je da v stegu veje duh - hočem postati 
vzgled.  
Plemenitost ni stvar, ki bi se jo dalo povdarjati z določenimi dejanji, prisotna naj 
bo v vsem. je nekakšen element dobrih del.  
Najdemo jo v delih: 
- ki sprejemjo drugačnost drugega: obiski doma ostarelih, maše v bolnicah, 
pomoč starejšim v župniji, 
- ki krepijo karitativnost: svečke za molite in namen, luč miru, 
- ki nas duhovno dvigajo: skavtske maše, romanja, duhovne vaje, 
- ki jih skavti opravlajamo tudi drugje: ministranti, voditelji oratorija, zbor, jaslice ... 
 
Pri »vsakdanjih« skavtskih aktivnostih je komponenta plemenitosti prisotna v 
vsakem trenutku. Kako bi šlo brez nje v vodih, krdelu, skvoju? Kaj bi bilo brez nje 
ko skavt na poti omaga pod ruzakom? 
A bi bil skavt če bi brezbrižno stopal mimo ljudi, ki te potrebujejo in jim lahko 
pomagaš? 
 
V našem stegu je plemenitost nekaj, k čemur vzgajamo in se trudimo vsi, da bi to 
dosegli. Naredimo lahko še veliko, najbolš pa je kto sploh ni težko! Saj je 
plemenitost z nami na vsakem koraku. 
 
 
 
 
 

Kaj pa naš steg? A 
tud kaj delala na 
plemenitosti? 
Da nismo pleme 
brez plemenitosti: 

Ja mi ….hmhm.. 
no....  Stvar je taka, 
stoji pa tkole. 
Po moje , da smo! 
Nič najbol da 
pogledava. 
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KONKRETNE DEJAVNOSTI ZA POGLABLJANJE 
PLEMENITOSTI 

 
 
 VV  
o plemenitost vključimo v plene (osebno napredovanje), pred tem se lahko z 
volčiči pogovorimo o sami plemenitosti 
o razne igre, ki temeljijo na skupnosti, medsebojnih odnosih, pomoči … 
o eno srečanje namenimo plemenitosti, ugotavljamo kaj to sploh je, kako/kje 
se kaže, nato pa naredimo sklep, da volčiči ugotovijo še, kako se plemenitost 
kaže v vsakdanjem življenju-opazujejo sebe in ljudi okoli sebe 
o ugotavljamo, kaj so plemenita dejanja in jih poskušamo skupaj realizirati  
(npr. iti v dom za ostarele na obisk) 
 
 IV  
o vodstvo čete se pri najbližjem domu za ostarele pozanima kdaj ostareli 
praznujejo rojstne dneve in te podatke preda vodnikom; nato se enkrat mesečno 
obiskuje ostarele in preda voščilnico, ki jo vsak vod izdela sam,  
o na taboru se vodstvo čete pozanima, če je v bližnji vasi nekdo, ki bi 
potreboval pomoč pri opravilih (zlaganje drv, košenje trave, spravljanje sena itd.), 
o v župniji se organizira pomoč pomoči potrebnim župljanom; aktivira se 
skavte za ta opravila, 
o skozi celo leto gradi posameznik na svoji osebnosti, piše dnevnik vrline, 
taboru se mu podeli red te vrline 
  
 NOPP in PP  
o pogovor o tem kaj je to plemenitost, 
o sestavijo anketo o plemenitosti, jo dajo rešiti različnim ljudem, rezultate 
analizirajo in jih predstavijo 
o sestavijo kviz o plemenitosti za volčiče, četo in voditelje in ga na nekem 
skupnem dogodku izvedejo,  

Sam a veš kaj bi 
blo pa res dobr. 
Da bi imel tko 
kakšne dejavnosti 
s katerimi bi 
poglobili 
plemenitost.  

Pa ti men bereš misli.  
A sva si midva punči 
u izi usojena? nono... 
JA konkretne 
dejavnosti to tud 
mene zanima, to je to 
kar sm hotu rečt !  ;) 
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o hodijo po mestu/vasi/šoli in opazujejo ljudi ter si zapisujejo oz. zapomnijo 
plemenita dejanje, ki so jih videli,  
o na srečanju se dogovorijo, da bodo en teden bili plemeniti in nato poročajo 
kako so to uresničevali,  
o napišejo scenarij za kratko igro na temo plemenitost in ga zaigrajo 
 
 
KAJ SMO SE NAUČILI, KO SMO SPOZNAVALI BESEDO 

PLEMENITOST? 
 
 
Predvsem smo spoznali, da smo si ljudje zelo različni.  
Opazovali smo ljudi, ko so reševali anketo o plemenitosti. Vsak, ki je 
začel razmišljati o tem kaj ta beseda res pomeni je naletel na velike 
težave, saj ni znal napisati neke definicije. Zato priporočamo, da ko 
boste vi dobili tako nalogo, da zapišete, poveste tisto kar vam najprej 
pride na pamet. Tako dobiš največ različnih, zanimivih in zabavnih 
odgovor.  
Nekdo je v anketi napisal, da si plemenit, če hodiš k skavtom . In to 
je res. Skavti smo dobri ljudje in če stremiš k temu, da boš dober si 
plemenit.  
Največji čar pa je v tem, da mi to delamo nezavedno, skavtstvo je naš 
način življenja in marsikdaj nas mora nekdo pocukati za rokav in nam 
povedati kaj pravzaprav počnemo. Takrat se nam na obraz prikrade 
nasmeh, v srce pa toplina in zadovoljstvo.  
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PLEMENITOST JE… 
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Ja, ja to je pa že v 
rangu. Sem ugotovil da 
je plemenitost 
institucija. 
 
No, to je to in ne more 
bit drgač. 
 
Ajd!  
Bi-Pi 

od Lj-5. 
 

No, to je pa 
počasi, že 
lepše. 
Plemenitost 
ima že lepšo 
podobo … 


