




P rav zanimivo je , 
kako smo si ljudje 
različni . Eni so 

optimisti , drugi pesimisti , 
spet drugi hiperaktivni , .. . 

Meni se vedno znova zdi 
zanimivo, da kljub veliki 
množici ljudi , ne najdeš 

dva enaka. Kako je to možno, ve samo Bog . 

Vendar kljub vsej tej različnosti, pa sem 
prepri čana , da smo skavti taki ljudje , ki smo 
največji optimisti in hkrati tudi "največji otro

ci". Nikoli nam ne zmanjka energije za male in 
vel ike izzive, pa naj bodo ponoči ali podnevi . 

Upam, da vam tudi nikoli ne zmanjka energije 

za branje Skavtiča, kajti v tej številki boste 
gotovo našli spet kaj zanimivega . Kaj vse je 
tisto »zanimivo« vam tokrat ne bom razkrila , 
ampak bom pustila da sami odkrijete. Lepo 

je kadar ti nekdo neko stvar podari , še lepše 
pa je, kadar si stvar zaslužiš oz. sam prideš 

do nje. 

Moram reči , da ste začeli množično pisati 
in da žal zaradi tega v Skavtiču niso objav
ljeni vsi članki. Vse članke , ki jih prejmemo 
pa seveda lahko v celoti preberete na naši 
internetni strani http://skavtic.skavt.net 
Prosila bi vas tudi, da pošiljate več člankov, 
ki so poučnega značaja (npr. kako ste na 
zimovanju naredili most ali kako ste se šli 
kakšno zanimivo igro, ... ). Članek pa je vedno 

zanimivejši , če je zraven še kakšna risbica . 

Zato ste povabljeni , da uporabite tudi risar
ski talent. Te stvari so veliko bolj zanimive za 
branje, kot pa zgolj poročanja o tem, kje ste 
bili in kako ste se imeli. Kadar pišete članke 
naj bo spodaj obvezno navedeno: ime in pri
imek avtorja , skavtsko ime ter steg iz katere

ga prihaja. 

ROK ZA ODDAJO ČLANKOV JE: 
10.5.2004 

Za konec pa naj vam samo zaželim še, 
vesele Velikonočne praznike in veliko le

pih trenutkov pri branju novega Skavtiča. 
Ter ne pozabite, da vam je vsak dan podar

jen, zato življenje zejemajte s polno žlico. 

Darja Stele, Vsestranska sova, Komenda1 
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ZSKSS 
~-~ Tiskovino Skavtič izdaja 

~ Združenje slovenskih 

L katoliških skavtinj in 

ZSKSS skavtov 

Zrinjskega 9, SI- 1000, Ljubljana 

tel. : 01/ 433 21 30 

Glavna urednica: 

Darja Stele 

Uredniški odbor: 

Mica kovačič, Monika Kovačič, 

Tehnični urednik: 

štefan Erman 

Tisk: 

Tiskarna Povše 

E-pošta: 

skavtič@skavt.net 

Bogdan Magajna, Maja Bertoncelj, homepage: 

Karolina Vrtačnik, Ester Srdarev, http://skavtič. skavt.net 

Darja Stele, Katarina Demšar, Tomaž 

Kurmanšek, Simona Jeretina, Tvoje pohvale, kritike, pripombe in 

Martina Volčini, Ana Močnik, predloge sprejemamo na e-naslov 

Damjana Kern, Anastazija Spači, 

Luka Novak 

Lektoriranje: 

Tjaša Petkovšek, Rok Bečan, 

Damjana Kern, Simona Jeretina 

in na naslov ZSKSS. 

Veselimo se tvojega odziva - tudi 

zaradi njega lahko Skavtič 

postane boljši 

Naklada: 3600 izvodov 
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Na volčjih 

straneh, ki 

se že ozirajo 

proti sončni 

pomladi, si 

preberite 

novičke o sledeh, ki so jih slovens

ka krdela pustila na stezah zimske 

džungle, in raziščite, kdo vse lo

masti med lianami zelene džungle. 

KAR NAJBOLJE! pav Mao in žolna 

Fe rao 

~--------~~~~~~~~~~ 
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V 
nedeljo, 8. 2. 2004 je bil 

kulturni praznik - obletnica 

smrti Franceta Prešerna . Ker 

je France Prešeren največji slovenski 

pesnik, smo tudi skavti iz Brezovice 

pripravili Prešernovanje, na katerem 

smo skavti odigrali več predstav za 

sorodnike. V igro smo morali 

vložiti veliko truda in časa. Tekst 

smo se morali naučiti naglas in 

razločno. Na vajah smo razvijali 

igralske sposobnosti, voditelji pa 

so nam pri tem seveda pomagali 

in svetovali. Volčiči smo pred 

pravim nastopom še vadili in 

kaj popravili , saj smo bili prvi 
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V 
petek popoldne smo se 

odpravili na zimovanje. Po

slovili smo se od staršev 

in igre so se začele. Malo kasneje 

nas je obiskal Hati. Povedal nam je 

zgodbo, kako je bilo, ko je džungla 

šele nastajala. Po večerji nam 

je Salu pokazal slike iz džungle 

(Madagaskarja), nato smo se igrali 

razne igre. 

Drugi dan je bil zelo živahen. 

Dopoldne smo odšli na sneg. Tam 

smo imeli tekmovanje v sankanju. 

Nekateri so naredili snežaka, drugi 

pa smo se raje kepali. Po kosilu 

smo delali »sendviče« iz Sivega 

brata in Bagire. Na srečo nam je 

Sivi brat ušel, a se je preplašen 

vrnil in povedal, da prihajajo 

rdeči psi. Dogovorili smo se, 

da jih bomo skupaj napadli. 

Odšli smo na travnik proti nji

hovi trdnjavi. Kmalu smo jo 

zgradili tudi mi. Začelo se je 

obmetavanje s snegom in boj 

za ozemlje. Ko smo po dol

gem času zmagali, smo vsi 

skupaj odšli na čaj. Dobili smo 

tudi tablo džungelske post-

na vrsti. Nastop je lepo potekal. 

Dvorana je bila nabito polna ljudi. 

Kljub majhnemu spodrsljaju , ki 

se nam je pripetilmed nastopom, 

smo dobro odigrali. Na koncu se je 

izkazalo, da je bila zgodba vendarle 

smešna . Ko se je zavesa zagrnila , 

je na oder prišel napovedovalec 

iz klana . Res je imel smisel za 

humor. »Napočil je čas , da se nam 

predstavi četa , « je napovedal. Četa 

je imela štiri zgodbe v eni. Odigrali 

so brez kakršnekoli napakice. Zelo 

smo se nasmejali . Njihov nastop je 

trajal kar dolgo. Spet smo srečali 

smešnega napovedovalca. Na vrsti 

je bil noviciat. Na začetku je bila 

zgodba smešna in vesela , a se je na 

koncu žalostno končala . Vseeno mi 

je bila njihova predstava všeč , saj 

so jo dobro odigrali. Povrhu vsega 

se sploh niso zmotili. Kmalu se je na 

odru prikazal še klan. Res so imeli 

otroško, a dolgo in humorja polno 

zgodbo. Odigrali so brez napak. 

Letošnje Prešernovanje mi je bilo 

bolj všeč kot lansko. 

Naomi Novak, Brezovica 1 

ave. Zvečer smo v krdelo slovesno 

sprejeli nove člane. Zatem smo šli 

na lov na bika. Uspešno smo ga ob

kolili in ujeli. Ampak presenečenje 

nas je čakalo v hiši. To je bila torta! 

Po pravljici za lahko noč smo utru

jeni zaspali. 

Zadnje dopoldne smo se igrali, da 

smo lažje pričakali starše. Ko so 

prišli, smo se odpravili k sveti maši. 

Tam sva z Janezom dobila nazaj 

izgubljeni rutki. Po maši smo odšli 

domov. 

Anže Založnik, Koroška 1 



A
kela, Kaja, Bagira in Čil so 
se izgubili v džungli. Bagira 

se je potem odločil, da bo 
najprej sam našel pot do brloga, 

nato pa bo pripeljal pomoč. Na 
poti se je ranil v šapo, tako da je 
puščal za seboj krvave sledove. 

Ko je končno prišel do brloga, 
smo ga tam že nestrpno čakali 

vsi volčiči. Povedal nam je vso 
prigodo in nas prosil, če gremo 
lahko mi na pot, ker je on preveč 
utrujen in še ranjen povrhu. Narisal 
nam je pot po kateri je hodil in nas 

še dodatno opozoril na nevarnosti 
in pasti. Vsi volčiči smo se nato 
podali skozi malo džunglo in kaj 
kmalu smo prišli do vasi, kjer smo 
morali biti še posebno pozorni, saj 

nas ljudje niso smeli videti. Ko smo 
se končno neopazno prebili skozi 
vaško tržnico, nas je na koncu vasi 

medtem ko Čila ni bilo doma, iz 

njegovega gnezda ukradel jajce 
in ga potem izgubil. Dolgo smo ga 
iskal i, vendar ga nismo našli. Da 
bi izvedeli kam moramo naprej, 
smo morali izdelati še velikega 
snežaka. Ker je bila nadaljna pot 
navzdol zelo strma, smo se spustili 
s palmovimi listi . Na koncu dolge 
planjave smo končno našli Akelo , 
Kaja in Čila , ki so nas že nestrpno 
pričakovali . Za naš pogum in 
neustrašnost smo v oskrbo dobili 
totem , na katerega smo potem 
privezali vse tiste trakce z našimi 

imeni. Nato je Čila zaskrbelo za 

njegovega mladička in skupaj smo 
se morali vrnil i nazaj , kjer smo 
jajce našli nekje globoko v snegu. 

čakalo prečkanje krokodilje reke, 
upoštevati pa smo morali tudi 
čebele, ki so imele svoje gnezdo 
nad reko . Rdeča luč je pomenila , 
da so čebele zunaj , zelena pa , da 
so se ravno odpravile spat. Pot 
smo nadaljevali po džungelski 
cesti, na koncu pa smo naleteli 
na igrišče Bandarlogov. Tu smo 
iskali posebno sporočilo in ga 
našli pod drsalnico. Noter je 
pisalo, da moramo najti posebne 

živali, ki se oglašajo z bee . Kmalu 
nato smo se srečali z ovcami , od 
tu naprej pa smo sledili strmemu 
bregu , kjer so bile v snegu vidne 
Bagirine krvave sledi . Na vrhu 
hriba smo morali nabrati palmove 
liste, našli pa smo tudi posebne 

trakce, ki smo jih shranili . Ko 
smo potem še nekaj časa hodili , 
smo dobili obvestilo, da je Širkan , 

Tako je pravzaprav izgledal naš 
prvi letošnji lov in prvo srečanje 
z veliko džunglo, kjer smo se 
presenetljivo dobro izkazali. 

Krdelo igrivih gozdnih živali, 
Zagorje 1 
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K
o smo v petek prišli na 

Trstenik, smo vsi veseli stekli 

v hišo . Tisto popoldne smo 

šivali planšarske kape. Sobotno jutro 

sem bil presenečen, ker so me izbrali, 

naj dvignem zastavo. Z mano jo je 

dvigal Matevž. Po slovesni himni smo 

odšli delat igluje- staje za ovce, koze 

in krave . Po končanem delu smo v hiši 

pojedli kosilo . Vrnili smo se k iglujem. 

Tam so nas čakale planšarske igre. 

Naša skupina je bila kar dobra. 

Nasproti nas je bil hrib, po katerem 

smo se začeli sankat s šlavfi.Vsi 

utrujeni smo se vrnili domov. Akela in 

Bagira sta naši skupini povedala , da 

so nam ukradli kapice . Odpravili smo 

se na pot. Kmalu smo prišli do dveh 

skavtov- volkov. Na špagi smo enemu 

volku vzeli rutko. Potem smo poiskali 

kapice in se vrnili domov. Čakal nas 

je zabavni večer. Bil je poln skečev, 

skavtskih iger .. . Naslednje jutro smo 

se zbud1li bolj pozno. Ko smo se umil i, 

smo odšli k sveti maši. Potem smo 

morali počistiti hišo. Kmalu so nas 

prišli iskat starši. Imel sem se zelo, 

zelo lepo. 

Timotej Brecelj, Škofja Loka 1 



V 
petek, 20 . 2. 2004 , smo se 

s skavti odpravili na zim

ski tabor. Naš cilj je bil pri 

stari hišici nad Moravčami . Hišica 

je bila majhna . Po ogledu hišice so 

voditelji pokazali sobe . Zbrali smo 

se v skupnem prostoru in vsak je 

izvlekel listek. Na njem je bilo na

pisano ime skritega prijatelja. Vsem 

je bilo vroče , a da ne bi ugasnilo, 

je šla kuharica Zinka naložit na peč . 

Med drvmi je zagledala zvitek pa

pirjev. Prinesla jih je in jih odvila. 

Bila sta dva lista. Na enem je bilo 

nekaj napisano s posebno pisavo, 

na drugem pa je bil narisan zem

ljevid . Prebrali smo pismo in v njem 

je pisalo: &raquo. Vabilo na shod 

Rokovnjačev : 

Po vsej deželi smo razposlali pis

ma v skrivni rokovnjaški pisavi. 

Vsako soboto okrog štirih popoldne 

čakamo na posebnem kraju, pi

jemo rokovnjaško pijačo in čakamo 

pomoč. Kraj je označen na zem

ljevidu. Želimo ukrasti ves zak

lad in ga deliti z vsemi, ki bi nam 

pomagali. S sabo prinesite svoj 

pečat. Geslo: skupaj do zaklada 

rokovnjaškega . Prosimo za vašo 

pomoč. Rokovnjači&laquo. 

Takoj smo naredili načrt. K načrtu 

je veliko pripomogel Matej . Do

govorili smo se, da bomo naredili 

ponaredek zemljevida in ga zamen

jali s pravim načrtom in nato sami 

izkopali zaklad. Potem jih bomo 

pričakali na kraju lažnega načrta in 

jih zvezali. Naš namen je bil spreo

brniti Rokovnjače . Načrt bo zamen

jal tisti , ki bo dobro stražil. Zunaj 

je bila trda tema, a mi smo se šli 

urit. Po urjenju smo določili pare, ki 

bodo stražili čez noč . Vsak par je 

stražil eno uro. Čeprav jih je nekaj 
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C
as je že, da slišite kakšno 

novico tudi od ptujskih VV, ki 

se veselo podijo po džungli 

že drugo skavtsko leto. 22 jih je in 

letos smo se na zimovanje odpravili 

v Veržej ter tam doživeli pravo sušo 

- sredi februarja pa toplo sonce! 

Kaj takšnega! že na srečanju pred 

zimovanjem je tki Mavgliju povedal, 

da se koreninice sušijo, Balu pa je 

pripomnil, da bomo videli, kako bo 

cvetela mohva. Ta sploh ni cvetela! 

Zato smo se vse živali- jeleni, bivali, 

divje svinje in anti/ope - po sledeh 

odpravile iskat izvir. 

Bagira, Anja Kaisersberger, nam je 

več o strahu v džungli zaupala na 

http:/ /skavtic. skavt. net. 

Na zimovanju mi je bilo zelo lepo. 

Ko smo prišli, smo najprej odložili 

prtljago v svoje sobe. Drugi dan je 

bil zelo naporen. Ko smo se zbudili, 

smo se oblekli in odšli na jutranjo 

telovadbo. Po zajtrku smo šli ven 

in iskali barvne trakce, da smo se 

lahko razdelili v gruče. Nato smo 

hodili po sledeh in ugotavljali, katera 

žival ima takšno sled. Potem smo 

odšli na kosilo. Po kosilu smo odšli 

ven iskat izvir vode. Ko smo prišli do 

tja, smo si ogledali mlin na Muri, kjer 

med stražo zaspalo , Rokovnjačev 

ni bilo . 

Zjutraj smo določili tistega , ki bo za

menjal načrt in ker mi je šlo na straži 

dobro, so določili mene. Pojedli smo 

zajtrk , pospravili sobe in se šli prip

ravljaL Naredili smo si orožje , sešili 

uniforme in izdelali pečat. Ura je bila 

štiri in odpravili smo se na pot. Med 

potjo smo rešili nekaj nalog . Prišli 

smo do Rokovnjačev, kjer smo sku

paj poiskali načrt do zaklada . Skrit 

je bil pod petimi debli. Šli smo do 

njihovega bivališča in Rokovnjači 

so načrt dali v nahrbtnik. Akela je 

zamotila Rokovnjače , jaz pa sem 

se splazil do načrta. Hitro sem za

menjal načrta . 

... je celjskemu krde/u uspelo spre

obrniti Rokovnjače? Nadaljevanje 

preberite na http://skavtic.skavt. 

net. 

Blaž Jesenek, Celje 1 

pridelujejo moko - kupili smo tudi 5 

kg. Nato smo šli k reki, kjer je slon 

Hati razglasil vodno premirje. Ko 

smo prišli nazaj, nam je Balu povedal 

zgodbo in gledali smo videokaseto 

Rajski vrt. Nato smo odšli na večerjo 

in uprizorili pravljice. Potem smo se 

šli pripravljat za spanje. V nedeljo 

smo naše zimovanje zaključili z 

mašo, kamor so prišli tudi starši. 

Anja Raši 

Na zimovanju mi je bilo najbolj všeč, 

ko je Hati razglasil vodno premirje. 

Ko smo zaigrali pravljice, smo se 

tako smejali, da smo se v postelje 

odpravili »celi rdeči«. V soboto si 

je vsaka gruča naredila svoj totem. 

Odpravili smo se tudi k mlinu na 

Muri. V nedeljo smo se vrnili domov. 

Mara Muhič 



bivša Akela, s katero smo peli. Po večerji 

so nam voditelji povedali, da nas to noč 

čaka naloga. Po gručah smo odšli ven. 

Rdeče dlake so nas vodile do prvega 

voditelja, ki je izgubil glas. Tu smo mogli 

najti deset različnih rastlin. Sledi so nas 

vodile naprej do druge naloge. Tu nas 

je pričakal voditelj, ki je skakal in mahal 

Naslednje jutro smo še pospravili ter se 

po maši s starši vrnili domov. 

V
petek 13. februarja smo se 

zbrali pred župniščem, starši pa 

so nas odpeljali na železniško 

postajo v Lj ., od koder smo se odpeljali 

proti Grosupljam. od tam naprej pa peš 

v Malo staro vas. Zvečer smo predstavili 

Tomaž Svetlin, Vir 1 

Vesele velikonočne praznike! 

vsak svojega zavetnika, vmes smo se šli okrog nas, ker je bil nor. Ozdravili smo 

igre. Akela nas je tudi razdelila v gruče. ga tako da smo mu zapeli pesmico 

Po večernem programu smo utrujeni Priden volčič. Na zadnji točki nas je 

zaspali. Naslednje jutro smo se pri čakala Akela, ki je bila žalostna. Osrečili 

Akeli učili plesati in naredili zelo dobre smo jo tako, da smo ji nabrali šopek rož. 

kroglice za posladek, pri Bagiri pa smo Nato smo se odpravili do cerkve, na 

se pogovarjali o vrlinah. Po kosilu smo poti so nas čakali tudi banderlogi, kjer 

odšli na bližnji zasnežen travnik, kjer smo imeli ceramonijo pred Širkanovo 

smo se kepali, sankali, valjali itd. Kmalu kožo. Vse naloge smo uspešno opravili 

smo odhiteli nazaj, saj je na obisk prišla in si zaslužili mirnen počitek v spalkah. 
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Simona Jeretina, Vztrajna kobra, 

Homec 1 
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je velika in v njej kar mrgoli različnih prebt 

Vem, da jih večino že dobro poznaš (ostale naj ti predstavi 

Torej: najdi in prečrtaj glavne junake iz Knjige o džungli, ki 

je Bandarlog, ljudstvo opic brez postave, razmetal sem in 

tja. V pomoč ti Ci/ sporoča, da išči vodoravno od leve proti 

desni, navpično od zgoraj navzgol in diagonalno iz levega 

proti desnemu kotu. Iščejo se: Mavgli, Akela, Bagira, Balu, 

/ki, Mang, mama Rakša, Širkan, Kaja, Hati, Sivi brat, Ci~, 
Tha, Tabaki, Kami, Fao. Iz ostalih črk boš dobil še ene \ 

prebivalca džungle. Katerega? 



Toplo pomladan

sko sonce nam v 

teh dneh že prav 

pošteno mežika 

in nas vabi ven, 

v naravo. Utrinki 

z zasneženih zi

movanj prav zato zelo hitro posta

jajo samo še spomini. Še malo, pa 

bomo lahko spali na prostem, zato 

najbrž sploh ne bo odveč prebrati 

nekaj koristnih napotkov, ki nam 

jih tokrat prinašajo IV strani. Če se 

boste pri tem odločili še za peko 

hrenovk, pa bodite pazljivi, da se 

vam pa ne zgodi kaj podobnega 

kot skavtu Petru. 

Damjana Kern , Prebrisana čebela, 

Komenda 1 

hko zelo močna , se je bolje namestiti 

pod kakšno drevo. Paziti je potrebno 

tudi na kakovost tal ter taina vlago in 

hlad , ki nam bi na stara leta utegnila 

prinesti revmo. Zato za spanje ne 

izbirajmo močvirnih tal , tal z veliko 

vsebnostjo vode , čeprav bi le-ta mor

da bila zaradi svoje mehkobe najbolj 

udobna. Tla naj bodo čim bolj vodar

avna in brez kakšnih grbin , kamnov 

al i vej, ki bi vas ponoči znale žuliti. 

Bi-Pi je svetoval , da si pri spanju na 

boku izkopljemo ustrezno jamico na 

mestu , kjer bodo kolki, da bo naše 

spanje tako bolj udobno. 

Ko imamo prostor izbran in priprav

ljen , nanj razvijemo spalno podloga, 

ki nas ščiti pred taina vlago (in talnim 

hladom). Največkrat je to penasta 

podloga - armafleks (najprimernejši 

so debeline okrog 8 mm). Vse bolj 

razširjene so tudi samonapihljive 

podloge, ki so udobnejše, a zato 

dražje. Podse lahko damo tudi druge 

Prenočevanje na prostem (1) 

1 zvezdica, 2 zvezdici, 3 zvezdice, 

... 5 zvezdic, ... 128 zvezdic, ... 

30.260 zvezdic, ...... in še več jih 

je! Ali ste že slišali za ta hotel z 

največ zvezdicami? Obstajajo na

potki, kako se lotiti spanja v takem 

okolju, da bo res prinesel kar 

največ zadovoljstva - primerno 

številu zvezdic seveda! 

Izkušeni skavti bi vam znali povedati , 

da je za tako prenočevanje potrebno 
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stvari , kot so šotorska krila (šotorke ), 

aluminijaste folije, napihljive blazine 

idr. ali naravne materiale! Pošten 

kup suhega listja, smrečja ali sena 

lahko zaleže dosti bolj kot marsikaj 

drugega pa še bolj udobno je. 

Naslednja zelo važna stvar je spalna 

vreča . Spalna vreča mora biti prim-

erna za temperature, ki jih ponoči 

pričakujemo. Težko boste v hladni 

jesenski noči , kjer se temperature 

spustijo do 0°C, dobro spali v tanki 
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skrbno izbrati prostor. Kotiček , ki 

si ga bomo izbrali za svojo postel

jo, naj ne bo izpostavljen , da bi se 

morda ponoči ob vas ne spotikali 

opotekajoči možje, ki se vračajo iz 

gostilne domov, ali še huje , da bi vas 

povozil kakšen avto. Prostor naj bo 

v zatišni legi, da se zavarujete pred 

močnejšim vetrom in hladom. Najbrž 

ni potrebno posebej poudarjati , da 

so v gorah in na višjih nadmorskih 

legah ponoči temperature nižje kot v 

dolini . Zaradi rose , ki je ponekod la-
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letni spalni vreči, primerni za tople 

poletne noči (ali pa tudi , a o tem v 

naslednji številki) . Topleje nam bo v 

spalki , če prej polnilo (puh ali sinte

tiko) malo stresemo in razrahljamo, 

da pride vanj zrak. Zrak je zelo do

ber izolator in čim več, ko bo zraka 

med polnilom in v spalki , toplejša bo. 

če pričakujemo hladno noč , ne poz

abimo zapreti vseh lukenj, skozi kat

ere bi lahko izgubljali toploto. Ko je 

zadrga zapeta, je edina odprtina ob 

našem vratu , ki jo zapremo s temu 

namenjeno vrvico . 

Doma v postelji nas večina glavo 

položi na blazino. Zaradi velikosti in 

teže le-te žal ne moremo vzeti seboj 

na potep ali tabor. Takrat se mora

mo znajti drugače. Namesto blazine 

uporabimo kakšen kos mehkejše 

obleke (npr. pulover) ali pa - kot je 

med skavti pogosto - položimo glavo 

na malce prekrižane roke . 



Spalne vreče ne zvija mo v vrečko, ampak jo kar 

stlačimo vanjo. Pri zvijanju pride do tega, da se 

vedno prepogne na istem mestu in kaj kmalu s 

tega mesta izgine puh oz. sintetično polnilo; na 

tem mestu potem med spanjem iz spalke uhaja 

toplota. Pred shranjevanjem in kadar je vlažna , 

spalno vrečo dobro presušimo. Kadar je ne 

uporabljamo, jo hranimo razprostrte (npr. obe

simo jo na obešalnik), da se polnilo ne stlači . 

Stlačeno polnilo namreč precej slabše izolira 

(nas bo prej začelo zebsti). 

Kako se primerno obleči in kaj 

narediti, da nas ponoči ne bo 

zeblo in še o drugih stvareh 

pa več v naslednji številki! 

če nameravate kupiti novo spalno vrečo , si je 

dobro prebrati kaj več o različnih spalnih vrečah 

(sintetičnih in puhastih) ter o tem , kaj dejansko 

pomenijo navedene temperature na njih . Dobre 

informacije lahko dobite na naslednjih spletnih 

straneh: 

http://ljubljana3.skavt.net/starsi2.php 

http://burek.uni.cc/rhv/oprema.html 

http://www.studentski-servis.com/turizem_ 

prva_pomoc/potovalna_oprema.html 

Matej Hozjan, Marljivi jelen, Brezovica 1 

Dne 27 . februarja 2004 smo se 

bovški skavti odpravili na zimovan

je na Lig nad Kanalom . Poleg naše 

vesele druščine so bili z nami tudi 

naši voditelji Elvis , Danijel , Suzana in 

župnik Vili. Takoj po prihodu smo se 

nastanili v župnišču na Ligu . Dekleta 

smo zasedla prvo sobo s pogradi . 

V jedilnici , kjer smo se zbrali , smo 

določili hišna pravila. Vsaka skupina 

je dobila svojo nalogo Za kosilo smo 

skuhali joto, ki pa ni teknila vsem .. 

Po kosilu smo se odpravili sankat, 

nato pa k sveti maši. Fantje so sku

hali za večerjo gres. Po večerji smo 

imeli zabavni večer.Vsaka skupina 

je pripravila igrico o svojem vodu . 

Utrujeni so nekateri skočil i v spalne 

vreče , drugi pa so nadaljevali nočno 

zabavo. 

Naslednje jutro smo začeli z jutran

jo telovadbo. Tekli smo do križišča 

po zasneženi poti. Poslovili smo se 

od Vilija , v pozdrav smo mu izročili 

val. Po slastnem zajtrku smo odšli k 

Marijinem Celju mol it križev pot. Na 

zasneženem griču smo izdelovali bi

vake. Vsak vod se je namestil v svo

jem bivaku . V spomin smo se z našimi 

»snežnimi domovi« tudi fotografirali. 

Sobotno kosilo je vsem bolj teknila. 

Bila je namreč pašta . Za večerjo je 

bila za nekatere prava specialiteta 

(mešanica hrenovke , čebule , majone 

ze). Pripravili so jo volkovi . V soboto 

smo imeli tudi preverbe. 

Dočakali smo tudi nedeljo in starše 

z »užitno hrano«. Sodeloval i smo pri 

sv. Maši , pri kateri so bili prisotn i tud i 

starši. Po maši smo starše povabili 

na topel čaj in jim razkaza li naš »cool 

dom«. Ostajajo nam lepi spom ini in 

trenutki , saj smo se naučili veliko ko

ristnega . 

Anja Bozja in Mija Bon, Bovec 1 



Za nekatere so se počitnice 

že končale , za novomeško 

četo Lisjakov pa so se komaj 

začele . Navdušenih obrazov smo 

se v petek, 20 . 2. 2004, ob 17. 34 

zbrali pred skavtsko sobo. Odpravili 

smo se v Bučka pri Škocjanu. 

Naša četa premore 24 izvidnikov 

in vodnic , zimovanja pa se nas je 

udeležilo kar 20, trije voditelji in 2 

popotnici na služenju . Rdeča nit 3-

dnevnega služenja je bila zdravo 

življenje , omenjali pa smo tudi 1 O. 

skavtski zakon. Izmenjavali smo 

mnenja o cigaretah in ugotavljali 

vzroke, zakaj nam ne koristijo . Eden 

izmed voditeljev je naredil ogromno 

cigareto in vanjo stresel vse, kar 

vsebuje . V soboto smo oblekli in 

naličili 2 poročna para, postrigli 

pomočnika voditelja, pojedli 150 

palačink , sprejeli nove v četo , vse 

naše delo pa je spremljal smeh. 

Velike igre žal nismo mogli izpe ljati 

do konca, ker je v soboto popoldne 

začel padati zmrznjen dež. Jedli smo 

raznovrstno hrano (žgance z ocvirki , 

testenine, palačinke , razne namaze, 

slad ice ... ), ki sta nam jo pripravljali 

popotnici. Ves svoj prosti čas smo 

zapolnjevali z igro, kjer 

lahko dobiš poljub ali pa 

klofuta (močno!) . Tisti, ki 

jim je igra s časom postala 

dolgočasna , pa so v roke 

vzeli kitaro in zraven 

zapeli. V nedeljo smo se 

še udeležili svete maše, 

potem pa začeli pospravljati 

prostore. 

Zimovanje je bilo sproščeno 

in delavno, hkrati pa zelo 

Darija je Gospodov dar zate 

zabavno. Še bolj smo se povezali in 

postali boljši prijatelji. 

Zgodilo se je še veliko zanimivih 

stvari , ki jih nisem omenila. Ker pa 

včasih slike več povedo kot beseda, 

obiščite našo spletno stran in si jih 

oglejte : http://novo-mesto1 .skavt. 

net/ 

Anja Jakše, Pojoča koala, Novo mesto 1 

Naša štirinajstletna vodnica iz čete Zmajeva kri v stegu Zagorje 1, Darija Kotar, je 

ob prometni nesreči postala dekle odhoda na vzgojni poti življenja. Nekateri pravi

jo, da se je njen odhod zgodil prekmalu, da še ni obiskala vseh postaj, da ni uteg

nila uresničiti vseh življenjskih načrtov in da ni zaključila svojega vzpona v najvišje 

vrhove človeške duše. Toda Darija je bila ob odhodu tako blizu Soncu in sreči, da ni 

bilo potrebno ničesar več; njen odhod ni togo pretrgal poltraka življenja, ampak skle

nil dve najbližji točki v krog, da bomo znova znali razbrati besede, ki že dva tisoč let 

zvenijo v nas: dopolnjeno je! 

Da, Darjin odhod je njeno prečudovito darilo zate, zame, za vsakega izmed nas; da se 

ustavimo in zamislimo, da nehamo prehitevati same sebe; da se zavemo, da življenje, 

ki je nekaj vredno, ni odlikovano s svojo dolgostjo, niti ni tlakovano z neštetimi us

pehi, ampak je nesebičen in brezpogojen dar za druge. 

Ta dar nam v zakladnico življenja prinaša naša Darija, ki že s svojim imenom skromno 

kaže, da nam je dana od Boga, ker smo tako zelo ljubljeni. ln to Gospodovo darilo 

moramo sprejeti z največjo hvaležnostjo in ga čuvati kot najdragocenejši biser sredi 

svojega srca, da bomo tudi sami nekoč dovolj dozoreli, da bomo ta sadež ljubezni 

podarili drugim ljudem. Da bomo zmogli z vsakim dihom in z vsakim utripom srca 

oznanjati to, kar je ob odhodu oznanjala Darija: »Vedno sem vam kar najbolje priprav

ljena služiti.« 

Steg Zagorje 1 



Tudi skavti našega stega smo 

dočakali prvo zimovanje. Udeležili 

smo se ga vsi volčiči in volkuljice, iz

vidniki in voditelji. Začelo se je v Tur

jaku, nadaljevalo na Novi Štifti, 

Petek, 5. marec 

Vsi skavti smo se zbrali na Turjaku 

ob 16. uri in se odpeljali na Novo 

Štifto. Ko smo prispeli, smo zna

sili prtljago v župnišče, se poslovili 

od staršev in porazdelili po sobah. 

Kmalu za tem je bilo ocenjevanje 

postelj, ki smo si jih morali pripraviti. 

Potem smo odšli v zgornjo sobo, se 

igrali in zabavali. Medtem so nam 

volčiči pripravili okusno večerjo. Ko 

smo povečerjali, smo nekateri pomili 

in pospravili posodo. lzvidniki smo 

po večerji ostali v jedilnici in si pripo

vedovali zgodbice na temo dobrota, 

dobrosrčnost. .Skupaj z volčiči smo 

imeli katehezo in molitev, potem pa 

smuk v posteljo. 

Sobota, 6. marec 

Vstali smo ob 6. uri, uro in pol pre

hitro, in stekli v jedilnico na toplo 

peč. Po zajtrku smo odšli ven, na 

sneg. Do kosila smo se kepali, skri-

vali in bili vsi premočeni. Po kosilu 

pa ponovno v sneg . Naredili smo bob 

stezo, se tam lopatali, voditelji pa so 

nam naredili tudi imeniten labirint. 

Utrujeni smo se vrnili v župnišče, 

se preoblekli in šli igrat biljard. Imeli 

smo tudi topel čaj, da smo se po

greli. Potem je bila večerja, zabava 

z bobni in že je bila nedelja. 

Nedelja, 7. marec 

Ta dan smo začeli z udeležbo pri sv. 

maši. Po maši smo imeli izpite , po

tem pa družabne igre; med drugim 

smo se tudi skrivali (po župnišču 

:). Ker smo bili pridni, smo imeli za 

kosilo zrezke in krompir in ne slad-

Primož Luževič. Hitri zajec, Celje 1 

ko-slanih makaronov. Nato smo hitro 

pospravili in spakirali, ker so nas že 

čakali očki in mamice. Poslovili smo 

se in za konec dobili še velik kos 

toplega štrudla. 

Klemen Jakob, Družabni rakun; 

Anže Keršič Gorjup, Novi rakun; 

Miha šavli, Raziskovalni rakun; 

Jan šavli, Vsevedni rakun; 

Andraž Hedžet, Komični rakun; 

Simon Petrič, Pre

senetljivi rakun, 

Škocjan 

Turjak 1 



Torej PP-jevke in PP-jevci, kar ne

kaj tednov je naokoli in zopet imate 

v rokah svežo številko Skavtiča. 

Danes vas v naši rubriki čaka ne

kaj malega o zbiranju ločenih od

padkov, TNP-ju, sledi nadaljevanje 

razmišljanja pedagoga, oglasil se 

nam je klan iz Litije 1, za konec pa 

še križanka. 

Do naslednjič pa Bi-Pi. Če pa imate 

kakšno novičko, veste, kaj morate 

storiti in kam se morate obrniti. 

Vaša Mica in Luka 

SE, KAKŠNI SO. To naučeno nas 

je naredilo slepe za resničnost , ki 

jo vsak dan oddajajo. Mi že VEMO, 

kakšna ta oseba je, zato nas na njej 

nič več ne zanima , privlači. 

Drugače je z neznanci. So še 

neoznačen list, ki ga še ni popackal 

prvi vtis , prva spregovorjena beseda , 

Učenje in Pozabljanje 

2. del: Pozabljanje (1.del) 

V 
em, da je bil članek v prejšnji 

številki težko razumlj iv, 

morda nesmiseln , v vsakem 

primeru pa daleč od članka z repom 

in glavo, z zgodbo. A vsaka zgodba 

ima svojega bralca in kot pedagog 

sem želel zbuditi tiste , ki se imate za 

pedagoge. ln če pedagog misli , da 

že vse ve , potem ni pedagog , saj, če 

ponovimo: »Če torej poučuješ druge, 

kako to , da ne poučiš sam sebe?« 

(Rim , 2, 21 ). Prejšnji članek je torej 

dosegel svoj namen. Enkrat ali celo 

dvakrat si se skozi njega prebil in 

zdaj bereš še manj urejen članek . 

Ki celo od tebe zahteva , do pozabiš 

pa z manj TEGA ŽE POZNAM , TA JE 

TAK, srečamo? Kolikor se spoznam 

nase , menim, da tistega , ki ga ne 

poznamo ... 

Kaj pa , če bi poznali veščino , ki 

bi nam pomagala, da bi vse ljud i 

tako doživljali? lmenujmo jo, npr. 

pozabljanje. Kako bi bilo? 

prva lastnost, ki jo opazimo .. . in Kako bi bilo potem z našim 

navadno vsakemu novemu človeku, 

ki ga spoznavamo, damo kar nekaj 

možnosti , da nas pozitivno preseneti , 

da ga vzljubimo .. . 

Vsekakor pa mu damo več možnosti 

kot človeku , ki ga že poznamo kot 

čudnega , nevrednega prijateljstva , 

nevrednega pozornosti , kontakta ... 

Zdaj pa mi odgovorite , s katerim 

človekom imamo več možnosti za 

pristen stik?? Katerega človeka bolj 

vedoželjno in neobsojajoče, vsekakor 

doživlja njem učiteljev, črncev, 

zobarjev, smrduhov, skreganih 

prijateljev, sošolcev, sodelavcev, ki 

smo se jih že »naučili«? ... ln kako bi 

bilo potem s tem , da že vemo, kaj smo 

skavti in kakšni smo .. . in bi se vedno 

znova učili, kaj pomeni biti skavt? .. . 

Namreč, pozabljanje obstaja na več 

ravneh ... tako kot obstaja na nivoju 

posameznika, namreč da že naučeno 

pozabi in se na novo nauči , prav tako 

je to pomembna veščina na nivoju 

družb, organizacij, skupnosti .. . 

prejšnjega ... 

Torej prav je, da ste se drugega 

članka lotili tisti z več vztrajnosti in 

več želje. Pozabljanje je namreč - v 

nasprotju s splošn im prepričanjem 

- dosti težje kot samo učenje . Na 

kratko povedano je namreč učenje 

nekaj človeku zelo naravnega. Bolj 

kot si mislimo ... S pozabljanjem je 

drugače ... ln v hudi stiski sem, ko 

vas o tem želim poučiti. Namreč , 

kako naj vas tega naučim in obenem 

prepričam , da morate pozabiti to , 

da je učenje težje kot pozabljanje? 

Zapleteno! 

Poskusimo: Ljudi spoznamo v 

dnevu , tednu , mesecu, po nekaj letih 

jih že popolnoma poznamo. Naučili 

smo se, kakšni so. NAUČILI SMO 

Kaj, ko bi si upali pozabiti , kaj nam 

je govoril Baden Powell in npr. 

ostanemo pri spoštovanju tega 

gospoda, sami pa si ustvarimo vizijo, 

ki bo npr. pozabila vojaško disciplino 

in bi prevzela demokratične odnose 

s poudarkom na samodisciplini? ... 

Se nadaljuje ... 

Uroš Met/jak, Spretni jastreb 
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MODERNA PRAVLJICA ZA 

LAHKO NOČ? 

Za devetimi gorami in devetimi vodami 

stoji kraljestvo, v katerem bivata sreča 

in mir. Toda, joj prejoj, ker kralj in 

kraljica na zabavo ob rojstvu hčerke 

Micke nista povabila tudi zlobne 

čarovnice Pikice, se je ta sklenila 

maščevati tako, da je vseh osemnajst 

let zbirala smeti, ki so jih pridelali ljudje 

te dežele, in jih nosila na posebno 

odlagališče blizu kraljevega gradu . 

Smrad z odlagališča se je počasi širil, 

dokler ni postal tako neznosen, da je 

občutljiva kraljična padla v nezavest, 

vsi ostali dvorjani pa so se pogreznili 

v globok spanec. Na srečo se je prav 

takrat po deželi potepal skavt Janez, ki 

je bil, mimogrede povedano, v prostem 

času tudi princ sosednje dežele. Ko 

je videl, kaj je čarovnica storila, je 

odpadkov v zlato sredino evropskega 

povprečja, pa po uspešnosti ravnanja 

z njimi caplja za Evropo. K ureditvi 

zakonodaje na tem področju nas je 

spodbudila šele Evropska unija in 

njene zahteve glede te problematike, 

vendar je vse to ostalo bolj na papirju, 

vidnih rezultatov pa je malo. Eden 

izmed ciljev slovenske okoljevarstvene 

politike je bilo zmanjšanje količine 

odloženih odpadkov za 40% do l. 

2000. Do l. 2002 se temu cilju nismo 

niti približali. Vlada več denarja vlaga v 

izgradnjo sežigalnic, ki problem rešijo le 

površinsko, da ne omenimo dodatnega 

onesnaževanja zraka, namesto da 

bi finančna sredstva namenila za 

izobraževanje prebivalstva ter za 

gradnjo sortirnic (sedaj imamo samo 3) 

in ustreznih odlagališč odpadkov (niti 

eno slovensko odlagališče ni ustrezno 

zgrajeno). Tiste predpisane zahteve, 

ki na tem področju že obstajajo, pa 

na žalost nimajo ustrezne podpore v 

pričel takoj izobraževati ljudi, zakaj 

je koristno, da zmanjšajo količino 

odpadkov, naučil jih je recikliranja 

in uredil več primernih odlagališč. 

Postopoma se je stanje izboljšalo, 

kraljična se je zbudila iz nezavesti 

ter se takoj odločila, da bo pomagala 

Janezu v boju proti onesnaževanju 

okolja ... 

Čeprav je ta zgodba le pravljica, skriva 

v sebi veliko vzporednic z dejanskim 

kopičenjem odpadkov v svetu. 

Povprečen prebivalec Evrope pri 

prehranjevanju, oblačenju, prevozih, v 

službi, pri 

rekreaciji, zabavi in pri drugih 

dejavnostih letno proizvede 300 do 

400 kg odpadkov, kar je dovolj, da bi 

ti odpadki, če jih ne bi redno odvažali, 

v enem letu zasedli celo enodružinsko 

hišo. Raziskave so tudi pokazale, da ta 

številka niti slučajno ni nespremenljiva, 

saj je količina proizvedenih odpadkov 

še zmeraj v razmerju 1:1 z rastjo BDP. 

kaznovalni politiki in so potemtakem 

toliko da ne nične. 

KAJ LAHKO STORIMO SAMI? 

Prav tako kot mir se tudi ločeno zbiranje 

odpadkov najprej začne doma. Najprej 

se pozanimajmo, kje v naši bližini je 

najbližji ekološki otok*, nato pa doma 

pripravimo sistem za ločeno zbiranje 

odpadkov. Potrebujemo le več posod, v 

katere nikar ne nameščajmo plastičnih 

vrečk, in veliko mero discipline. Ko se 

odpravljamo po nakupih, nesi mo s sabo 

vrečko iz blaga ali košaro. V trgovini 

bodimo pozorni na vrsto in količino 

embalaže, ki jo kupujemo. Več vrst 

sadja in zelenjave lahko spravimo v 

skupno vrečko. Doma odpadke skrbno 

sortirajmo in jih potem odnašajmo v 

za to predvidene kontejnerje. Vendar 

to še ni dovolj - spremeniti se mora 

predvsem naša potrošniška miselnost, 

poleg tega pa moramo o tej problematiki 

obveščati in opozarjati tudi druge ljudi, 

razmislimo pa lahko tudi, kaj bi lahko 

Do leta 2020 naj bi se BDP v državah 

OECD povečal za 70-100%. Si lahko 

zamislimo svet, v katerem bo od 70 do 

1 OO% več smeti kot danes? 

Del rešitve tega problema se skriva v 

ločenemu zbiranju odpadkov. S tem, ko 

odpadke razvrstimo glede na njihovo 

sestavo, omogočimo, da se ti ponovno 

uporabijo, kar pomeni manjšo količino 

komunalnih odpadkov, ohranjanje 

naravnih dobrin ter prihranek energije 

pri proizvodnji in transportu odpadnih 

snovi. Ločeno zbiranje odpadkov ob 

izvoru (se pravi, tam, kjer nastajajo, 

to je v gospodinjstvih, raznih hotelih 

in restavracijah, šolah, itd.) zahteva 

veliko znanja in discipline ljudi, pa ne 

samo to - je tudi tehnično in finančno 

zahtevno, saj je treba zagotoviti sistem 

zbralnih posod, zbiralnih mest in 

ustrezno časovno razporeditev odvoza 

odpadkov. 

KAKO PA JE S TEM PRI NAS? 

Čeprav sodi Slovenija po količini 

storili na krajevni ali celo državni ravni, 

da bi se stvari spremenile. 

Kot vidimo, zgodba o odpadkih ni 

pravljica, ampak prej nočna mora. Če 

ne bomo hitro kaj ukrenili , se bomo, 

še preden se bomo zavedli , valjali 

v smeteh. Skrb za okolje zahteva 

tudi odrekanje nekaterim navadam 

in razvadam, ampak pomislimo: to 

delamo zaradi nas samih in zaradi 

generacij, ki prihajajo za nami! 

*Ekološki otoki bi morali biti do 31. 

decembra 2003 postavljeni po vsej 

Sloveniji, in sicer v stanovanjski 

območjih, ob večjih trgovinah in javnih 

ustanovah. Se je to pri vas že zgodilo? 

Morda je čas, da povprašate pri vaših 

lokalnih oblasteh. Nenazadnje je tudi 

to naša odgovornost ... 

še več pa izveste na: http://skavtic. 

skavt. net 

Janja Govekar, Vesela lisica, Idrija 1 



N 
ašemu edinemu narodne
mu parku grozi »zazidal

ni načrt« 

Imamo enkraten biser, ki ga je Bog 

ustvarjal na vrhuncu svoje kari

ere, to je naš Triglavski narodni 

park (TNP). Milijone let sta Bog in 

Ana Močnik, Bojevita kobra, Homec 1 

Smo neimenovani klan, saj se zaradi 

barvitosti naših mnenj o imenu kar 

ne moremo dogovoriti . Uradno nas 

je skupaj z dvema voditeljema 21, a 

to število skozi skavtsko leto neko

liko niha. V takšni zasedbi smo se 

prvič zbrali oktobra 2002. Takrat smo 

se sporazumno dogovorili (le kako 

nam je to uspelo?), da bodo naša 

srečanja potekala vsak petek ob pol 

osmih. Naša srečanja so ponavadi 

zelo živahna in razigrana, a kljub 

temu iz vsakega potegnemo kaj do

brega in pomembnega za življenje . 

Tako kot se za popotnike in popot

nice in popotnike spodobi, se tudi 

m1 dvakrat letno odpravimo na pot in 

tako sta za nami dve zimovanji in en 

potovalni tabor. 

Na naše prvo zimovanje smo se 

odpravili lani sredi februarja, naš 

cilj pa je bilo Primskovo. To zi-

mati narava ustvarjala 

ter za nameček ustvarila 

še človeka. Tistega, ki 

ima to slabo navado, da hote in 

nehote uničuje naravo. Žal se še 

vedno dogaja , da objestni posa

mezniki uničujejo in obremenjujejo 

občutljive ekosisteme. Povedal 

vam bom lastno izkušnjo, ki se mi 

je zgodila letos poleti v Bohinjskih 

gorah. Govoril bom 

o tem kako nekateri 

ljudje lahko vzbudijo 

morilski nagon. Nekaj 

malega o poletnem 

vzponu na Triglav. Kdo 

lovi in navije ušesa 

kršiteljem? To so Nad

zorniki TNP-ja . Njihova 

naloga ni samo v stilu 

»kuža pazi« , ampak 

ozaveščajo, opozarjajo 

in pomagajo ljudem. 

Seveda pa naloga va-

movanje je bilo precej zanimivo, saj 

nas je primskovški župnik poučil o 

čudežnem delovanju energij in o Ju

riju Humarju, v spominu pa so nam 

ostali tudi makaroni kuhani v snegu 

ter ribe po galilejsko. 

Drug naš podvig pa se je zgodil lani 

poleti, bil pa je to potovalni tabor od 

Bleda pa vse do Orehka, ki je tra

jal kar prekratkih šest dni. Prvi dan 

nas je pot vodila od Bleda do Bohin

jske Bele, uživali 

smo v kopanju v 

Blejskem jezeru, 

pot nadaljevali 

kar brez kosila, 

potočili tudi nekaj 

solza, a potem le 

zadovoijni zas

pali. Drugi dan je 

bil zaznamovan s 

štopom, eksplozijo 

in srečanjem dveh 

tujih popotnikov. 

rovanja ni prepuščena samo nad

zornikom, ampak tudi nam ska

vtom. Z obljubo smo se zavezali 

k spoštovanju naših zakonov. V 

našem primeru govorim o 6. za

konu: Skavti-inja spoštuje naravo 

in v njej vidi božje delo. Pa tudi če 

ne bi bili skavti, je naša naloga še 

vedno ista. Kot katolika , državljana 

Slovenije in kot človeka nas zav

ezuje naša morala , spoštovanje in 

znanje k varovanju narave. 

Poslanec LDS Dušan Vučko je 

predlagal spremembo Zakona o 

TNP-ju . Ta predlog je po mojem 

mnenju zazidalni načrt , ki je pisan 

na kožo tistim , ki želijo v imenu na

predka uničiti zeleno Slovenijo. Pa 

lep dan Zemlje Vam želim! 

Več na: http://skavtic.skavt.net 

Luka Novak, Pozorni ris, Ljubljana 2 

Tretji dan je minil v znamenju tuša 

pod slapom ter skupnega služenja. 

Naslednji dan smo preživeli na 

hajku, peti dan pa smo bili skavti no

vinci imenovani za viteze in smo dali 

svoje obljube. 

Naše letošnje popotovanje pa je 

bilo zimovanje z geslom »Odrini na 

globoko«. Pot nas je vodila iz Litije, 

preko Save in Polšnika do Dol pri 

Litiji. Nekateri skavti smo dobili svoja 



skavtska imena, štirje klanovci pa so 

se od nas poslovili z odhodi. 

Tako, to je naš klan, to smo mi in vse 

naše dogodivščine. 

Če pa vas podrobneje zanima, kako 

smo se imeli na letošnjem zimovan

ju, pa pojdite na: http://skavtic.skavt. 

net. Tam boste gotovo dobili odgov

or, zakaj so naše rutke sedaj tako 

neprecenljive. 

V upanju, da našemu klanu kmalu iz

beremo ime, vas lepo pozdravljamo. 

Sara Nunič, Zasanjana puma 

Tjaša Brinovec, Plemenita levinja 

Če ste prezaposleni in se vam toži po veselem 
decembru, vam lahko Špela Čelik, Radovedna 
levinja iz Žiri 1, pomaga. Pojdite na http://skavtic.skavt. 

net ter si preberite, kako so skavtski voditelji iz Žiri 
pekli parkeljne. Pa ne enega, ampak 400!!!! Poleg 
tega si na tej strani lahko preberete še o: 

- zimovanju klana Litije 1 

- zimovanje popotnikov in popotnic iz Škofje Loke 2 

- zimovanje klana Mcmacek 

in vsestranski pomočnik Primož Kokovi- dajala lepota . Po sledi mavrice vod i le o en i stvari. Vem , da je ta želja 

ca, Pojoči žrebec pot iz najbolj goste megle.« praktično nemogoča , vendar vseeno 

Litija 1 Podobna naziranju veljajo tudi v kla- je vsaj teoretično izvedlj iva . Dobra 

Pri skavtih sem že od samega 

začetka , čeprav se včasih zdi , 

da se je vse skupaj začelo šele 

včeraj . Dobro se namreč spomnim 

vseh preživetih taborov, zimovanj , 

izhodov, sestankov. Pridobila sem 

veliko izkušenj, doživela mnogo raz

burljivih dogodivščin in prek narave 

počasi spoznavala skrivnostno morje 

življenja. Večeri ob tabornem ognju , 

žulji na nogah, majave mize in klo

pi , fižolovka s cetom , nočne straže , 

spanje na prostem, poti preživetja, 

blatne dogodivščine , mrzli potočki ob 

peklensko vročih dnevih, izdelovanje 

bunkerjev, nočne zabave v šotorih, 

iskreni pogovori , veliko sproščene 

igre, vitezi , indijanci, medvedje 

stopinje , pupki , pajki , zgodnje vstaja

nje na žvižg , lučka miru, obiskovanje 

doma starejših občanov, spoznavan

je starih šeg različnih krajev iz prve 

roke, urgenca, vse to in še kaj druge

ga je potrdilo nauk Navajske pesmi: 

»Stopaj po sledi mavrice, stopaj za 

nu , le da je tu prisotna večja mera 

»resnosti«. Najboljša lastnost skav

tov je ta, da nikoli ne zan ikajo otrok v 

sebi , čeprav se včasih zdi, da tistega 

otroka že dolgo več ni. »Vsi nekoč 

odrastemo in začnemo svet opazo

vati površno. Ne opazimo več leska v 

rosi, sence listov, pajkove mreže, od

bleska neba v mlaki. Tratimo čas za 

skrbi in dnevi , ki bežijo se nam zdijo 

sivi , podobni drug drugemu.« (Pam 

Brown) V takih trenutkih spomin na 

skavtske dni vedno prav pride. 

Danes se uradno poslavljam od vas , 

čeprav vem, da bi lahko še nekaj 

časa preživela v skavtskih vrstah . 

Zakaj potem odhod? Po pravici pove

dano, verjetno ne bom nikoli čisto 

natančno vedela, ampak navsezadn

je na svetu ni stvari , ki bi imela 1 OO% 

zagotovilo . To leto v mojem življenju 

predstavlja globoko prelomnico, ki 

ji zlepa ni para . Nekakšen Marijan

ski jarek, zato sem se odločila , da 

naredim še en korak več . Dobro se 

zavedam , da sem le ena mravljica 

več na tem planetu , pa bom vseeno 

poskusila uresničiti tisto, kar je zame 

smisel življenja , če lahko temu tako 

rečem . Najbrž ni več skrivnost, da , 

odkar nisem več v plenicah , sanjam 

tolažba pri vsem tem je misel, ki jo 

je že davno zapisal Tao: »Drevo, 

mogočno , da ga ne objameš z ro

kami , vzklije iz drobnega semena . 

Zgradba , višja od devetih nadstropij, 

zraste iz prgišča zemlje . Potovanje 

dolgo tisoč milj , se začne z enim ko

rakom.« 

Še nekaj - prepričana sem, da ta 

odhod ni končno slovo, saj to med 

prijatelji ne obstaja. še vedno se bom 

z veseljem kdaj priključila kakšnemu 

podvigu ali dogodivščin i. 

Pozorna miška , Zagorje 1 



Voditeljstvo 

-toliko vesel

ja, moči, 

razočara nj, 

presenečenj 

... Veliko vzame (časa), še 

več da (prijateljev, znanja, 

izkušenj). Naj nam pri tem 

pomaga sv. Jurij! 

Če veš še za kakšno priložnost 

za voditelje, se oglasi, nekaj pa 

jih najdeš tudi na teh straneh. 

Alenka Oblak, Brihtna koala, 

Grosuplje 1 
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(3. vrednota in razmišljanje za nje

no uporabo) 

N 
i dobro človeku samemu biti , 

pravi že Sveto pismo. Pa bo 

prav gotovo držalo. Nekaj 

časa nazaj sem se pogovarjala s pri

jateljico, ki dela na telefonu Samari

jan , in sva ugotavljali , kako pomemb

no je imeti nekoga. Nekoga, ki se 

spomni na tvoj rojstni dan , nekoga , 

ki ga lahko pokličeš , ko si neverjetno 

vesel ali precej žalosten in »pokla

pan«. Nekoga, s katerim lahko greš 

na kavo, v kino, na potovanje ... in 

sva si priznali , da sva lahko srečni. 

Srečni zato , ker imava družini, v kat

erih lahko preživljava praznike , kjer 

sva deležni tradicionalne praznične 

potice in kave. Ker nisva sami, tudi 

če se tu in tam počutiva precej osam

ljeno. Ker imava prijatelje, s katerimi 

lahko počnemo marsikaj. Se pogov

arjamo do treh zjutraj, gremo skupaj 

k maši , ali se mečemo iz sank, ker 

jih ne znamo ustaviti . Vse to je zlata 

vredno. Če bi se le znali ustaviti in 

prepoznati, da nam je vsak človek 

poslan kot dar, da se je za vsakega 

vredno potruditi. ln pa tudi , da je 

potrebno delati prve korake in ne 

čakati , da bo kdo kot prvi pristopil do 

nas. Ko se bo vse začelo vrteti okoli 

nas, bo to jasni znak, da sebe post

avljamo na prvo mesto. To nam bo 

znak, da si rečemo : »Čak' malo!« Ko 

nam bo uspelo, da bomo imeli sebe 

radi , takšni kot smo, bomo lahko svo

je misli iz sebe preusmerili na druge. 

Takrat bomo lahko v polnosti izpoln

jevali tisti poklic, ki je vsem enak. To 

je poklic ljubezni. 

Si predstavljaš, da imaš rojstni dan , 

pa te nihče ne pokliče ali obišče , 

ne dobiš nobenega darila in no

bene zabave? Si predstavljaš, da 

je Božič in sediš sam ob smrekici? 

Si predstavljaš, da prideš domov iz 

službe ali šole in z nikomer več ne 

spregovoriš besede? Si predstavljaš, 

kako živeti brez družine in prijateljev? 

Vse to je lahko za koga boleča 

resničnost. 

ln če se šteješ med tiste ljudi , ki lahko 

praznike praznujejo v okviru družine, 

med tisto množico posameznikov, ki 

ima rojstnodnevno zabavo in med 

tisti »folk« , ki lahko hodi s prijatelji 

na sladoled, kavo in kino, si lahko 

prepričan, da se lahko šteješ tudi 

med srečneže . Imeti nekoga , se 

nekje počutiti doma in občutiti za-

vetje in toplino je lahko bogastvo , ki 

ga denar ne more poplačati. Je se pa 

potrebno za to potruditi. Trud i se! 

Pa še en primer, ki me je v vseh 

mojih letih pri skavtih morda največ 

naučil. Smo na poletnem taboru 

in eno volkuljico za nekaj okaram, 

nakar je ona vsa užaljena in pravi , 

da se ne bo nikoli več pogovarjala 

z menoj. Čez pet minut pa se mi 

usede v naročje in me vpraša , katere 

pesmi bomo peli. Jaz sem bila res 

presenečena in se potem o tem pog

ovarjam s sovoditeljem in mu rečem , 

kako zanimivo, kako otroci hitro 

pozabijo , pa on odgovori : »Ne, hitro 

odpuščajo!« Naše srce ima globine 

in prostornine, ki premorejo veliko 

topline, dobrote, prijateljstva, ljubez

ni, pripravljenosti, požrtvovalnosti , 

čuta za drugega ... in to vse bi rado 

ven in delovalo, živelo . 

Se pa zgod i, da premore naše 

srce kdaj tudi kakšno skalo , ki 

jo je težko premagati. Skalo 

egoizma, sebičnosti , ljubosumja , 

preračunljivosti , ravnodušja , ki jo 

je potrebno premagati. Sem pa 

prepričana , da so globine tako glo

boke, da to skalo le posrkajo vase in 

nato po ravnini nadaljujemo pot. 

Andreja Grašič, Poglobljeni viharnik, 

Maribor 2 



C 
astor fiber. Rdečkastorjav 

glodalec s ploščatim , plos

kim repom in strašnimi 

sekalci. Ruši gozdove in poplavlja 

rečne doline . Hrani se z lubjem vej, 

ki jih potopi v svoja umetna jezera , 

živi pa majhnih družinskih skupinah 

- kolonijah. Enciklopedija o sesalcih 

pravi tudi, da bober ni džungelski 

prebivalec. 

Devetletka je botrovala vdoru otrok, 

mlajših od 8 let, v slovensko džunglo. 

V Brlogu, bazi slovenskih skavtov na 

svetovnem spletu, v tem trenutku 

najdemo 42 otrok, mlajših od 8 let. 

Džungla je torej ogrožena. Tudi člani 

10 so se na seji 8. 1. 2003 pogovarja

li o tem . 10 meni, da je treba najprej 

izdelati metodo dela za omenjeno 

starostno skupino (6- in 7- letniki) . 

Poleg tega ocenjuje, da trenutno 

nimamo voditeljskih moči za izved

bo tega projekta. 10 trdno stoji na 

stališču, da v vejo VV vstopijo otroci, 

ki so stari 8 let, torej otroci, ki hodijo 

v 2. razred osemletke oz. 3. razred 

devetletke. Naša metoda VV odgov

arja na potrebe otrok te starosti. 

So čuvarji džungelske postave 

podlegli milim pogledom nevarnih 

zverinic, ki zdaj podirajo džungelska 

drevesa in izpodjedajo življenjski 

prostor volčičem? So upali, da bodo 

rešili populacijske težave v svojih 

zdesetkan ih vrstah? So verjeli, da jih 

bodo naučili tuliti v luno in tekati za 

plenom tako kot dovolj stare človeške 

mladiče? 

Osnovno vprašanje je, ali so otroci, 

mlajši od osem let, tudi lahko skavti? 

Poglejmo k sosedom. 

V Italiji se je AGESCI lotila vprašanja 

bobrčkov z veliko previdnost

jo. Povezala se je z Italijanskim 

združenjem bobrčkov (Associazi

one Italiana Castoorini - AIC), orga-

nizacijo, za katero je ocenila, da se 

od nje lahko največ nauči. Leta 2001 

so poskusno uvedli bobrčke v stegih, 

kjer so hoteli raziskati neizkoriščene 

potenciale, ki jih za skavtstvo pred

stavljajo otrocih mlajših od 8 let. 

Zadnji svet združenja AGESCI je po

misleke glede vzgojne , metodološke, 

psihosocialne in pedagoške primer

nosti skavtstva za otroke mlajše od 

osem let ocenil kot neutemeljene. 

Kljub temu še ni padla 'politična' 

odločitev AGESCI za novo vejo. 

Italijanski bobrčki imajo svojo oblju

bo, ki jo imenujejo 'dogovor' (Patto ), 

ki se glasi 'Obljubljam, da bom Je

zusov prijatelj, da bom imel vse rad 

in da bom vsako stvar dobro naredil.' 

Njihovo geslo je 'Skupaj', zakon pa 

'Bobrček je vesel, ker je delaven 

(marljiv) in ker je vsem prijatelj.' Vse 

troje se ujema s skavtskimi zakoni in 

obljubo, seveda prilagojeno razvojni 

stopnji in dinamiki dela s to starost

no skupino. Dvajsetletne izkušnje 

AIC in drugih organizacij kažejo, da 

so bobrčki sposobni živeti dan 'do

govor'. 

Kolonija (skupnost, v kateri živijo 

bobrčki) s pedagoškega stališča 

predstavlja povezavo med družino 

in šolo, to vlogo je prej (v slov

enskem vzgojno-izobraževalnem 

sistemu) imela mala šola. V njih se 

otroci socializirajo in razvijajo poten

ciale na vseh področjih (fizičnem, 

umskem, ročnihe spretnostih in 

duhovnosti), voditelji pa skrbno var

ujejo kreativnost in spontanost, ki 

je značilna za otroke v tej starosti. 

Za duhovni razvoj otrok skrbijo s 

poudarjanjem ljubezni Boga do njih , 

ki se kaže v ljubezni in pričevanju 

odraslih o Bogu . 

Slovenske Akele , pamet v roke torej. 

Vsi voditelji pa , ki vas , da bi "po

gledali daleč" in se priključiti priza

devanjem, da bi bobrčki zaživeli tud i 

v Sloveniji , ne da bi pri tem ogrožali 

džunglo, pa čim prej pokličite pover

jenika za program Mateja Cepina . 

Bogdan Magajna, Brihtni lubadar, 

Sežana 1 
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V
soboto, 07. 02. 2004, ob 2h 

ponoči sem sedela na vlaku 

mimo mene so brzeli kraji i~ 
trenutki. Na vlaku srečam prijazno 

slovaško družinico in začenjam čutiti, 

da nisem več doma. Popoldne prisp

em v Bansko Štiavnico, mestece, 

kjer sem preživela zanimiv teden. 

Seminar je bil namenjen pripravi na 

Evropsko skavtsko konferenco, ki bo 

potekala v aprilu 2004 na Islandiji . 

Spoznali smo se z načini dela in lo

biranja pred in na sami konferenci, 

doživeli simulacijo konference ter 

vsaj malce začutili, kaj se bo doga

jalo na Islandiji. Čeprav nas večine 

udeležencev na Islandiji ne bo, je 

znanje, ki smo ga dobili, še kako up

orabno. Seveda se nismo učili samo 

o skavtstvu in Slovaški, ampak so se 

predvsem v vmesnih odmorih med 

nami spletala prijateljstva. Odkri

vali smo stvari, ki nas povezujejo in 

razločujejo. ln vidiš, kaj šele je sve

tovno skavtstvo. 

Preživela sem čudovit teden, spozna

la veliko novih ljudi ter predvsem 

dobila zagona za delo v skavtstvu. ln 

upam, da sem s svojo prisotnostjo in 



delom na seminarju Sloveniji morda 

tudi jaz malce pomagala, da bomo iz

voljeni za gostitelje naslednje evrop

ske skavtske konference leta 2007. 

ln kaj sem od tega odnesla tudi zate, 

voditelja v našem združenju? 

gradijo na projektih, ki jih izvajajo v 

skupinah čez celo leto. 

Domov sem prišla z občutkom, da 

so voditelji, ki imajo željo delati na 

mednarodnem področju, vedno 

dobrodošli. V nekaterih državah z 

Spoznala sem različne ljudi ter nji- vodenjem začnejo že veliko prej, 

hove pristope k delu. Predvsem sem vendar sem dobila občutek, da smo 

domov prinesla vabila v razne države si Slovenci (trenutno poleg Slovakov 

z najbolj naraščajočim članstvom) 

zastavili dobro pot, saj kot voditelji 

potem vztrajamo dlje. 

Tudi drugod imajo probleme z 

udeležbo, z disciplino, s pomanjkan

jem voditeljev. Vsak to poskuša rešiti 

na svoj način, a skozi pogovor in iz

menjavo izkušenj vidiš, da je skavtst

vo res tista odgovorna igra, za katero 

- še posebej v Bansko Štiavnico v se mora odločiti vsak posameznik. ln 

skavtsko hišo. Izvedela sem tudi prav to želim tudi tebi, brat, sestra 

nekaj o tem, kako drugi delajo z - igraj to odgovorno igro z zavestjo, 

neverujočimi, z Romi, kako v nekat- da nekaj spreminjaš na boljše. Ne le 

erih državah PP svoje napredovanje doma, v svojem stegu, ampak tudi v 

[L@~[L~~ 
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Priložnost ali breme za 

ste ge 

D ebata o tem, ali naj se in kako 

naj se stegi vklučujejo v lo

kalne mladinske svete, se je 

v ZSKSS pričela pred približno letom. 

To je v času pospešenih aktivnosti na 

Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v 

smeri oblikovanja lokalnih mladinskih 

struktur. V tem času so ob tem mnogi 

stegi dobili povabilo ali pa bili kar 

pobudniki ustanavljanja lokalnih mla

dinskih svetov in s tem povezovanja 

mladinskih organizacij kot odgovor 

na potrebe mladih . 

Več o tem na: http://skavtic.skavt. 

net . Za večjo motivacijo branja 

članka pa še nagradno vprašanje: 

Kaj je MSLS? Prvi trije, ki bodo pos

lali SMS na 031-632-015 (GSM ured

nice) bodo malenkostno nagrajeni. 

Primož Ferjančič, Odločni sokol, 

Ljubljana 3 
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Ena kaplja za ... 

K
o je v džungli posijala pom

ladno sonce, natančneje 20. 

in 21. 3., smo se stari volkovi 

zbrali na Vrhniki. 

Staknili smo svoje glave in prisp

evali vsak svojo kaplja v sloven

sko džunglo. Razporedili smo se v 

našem združenju in v svetovni ska

vtski družini. če pa te mika, si upaj in 

se poskusi tudi v morda bolj izzivalni, 

a tudi zate boljši poti izven meja svo

jega stega ali celo izven meja naše 

države. 

Nataša Mihelj, Prizadevna ježevka, 

Ajdovščina - Šturje 1 

delavnice , kjer smo pripravili : križev 

pot malo drugače , veliko igro, v kat

eri smo se dekleta spopadla z delom 

očeta Volka (priprava kopja, igranje 

nogometa, streljanje v tarčo), fantje 

pa z delom mame Rakše (izdelava 

ogrlic, aerobika, nabiranje rožic) . 

Ker P v kratici DPSV pomeni posvet, 

smo predebatirali tudi prvo pomoč 

ter izkušnje o problematičnih otro

cih. Ah , da ne bi mislili, da smo samo 

»delali«:). Nekaj časa so nas imeli 

kar za volčiče -če si lahko predstav

ljate, kako to izgleda - in takrat smo 

ugotovili, da tema osebno napredo

vanje potrebuje več dorečenosti na 

državni ravni, saj prav to delo pri 

starih volkovih »šepa«. 

Da ne pozabim omeniti: imeli smo 

državno prvenstvo v »gumitwistu« in 

slovenska džungla je obogatela za 

pet na novo imenovanih voditeljev, ki 

so KAR NAJBOLJE opravili svoj ko

rak voditelja. 

Marija Kotnik, Zagnana kobila, 

Koroška 2 



C 
olin McKay: »Od časa so 

časa skavtski voditelj sproži 

kakšno struno mladostniku, 

ki potem odzvanja v večnost.« 

Strune, ki v madostnikih odzvan

jaja, se bomo v letošnjem poletju 

znova učili iskati tudi na tabornih 

šolah. Vabljeni! Ponujamo vam sez

nam letošnjih TŠ, poleg tega pa še 

nekaj odgovorov na najpogostejša 

vprašanja o TŠ. 

• Kdaj se je potrebno prijaviti na 

TŠ? šest tednov pred začetkom 
posamezne TŠ. 

• Kam naj pošljem prijavnico za 

TŠ? Na sedež ZSKSS. 

• Ali na prijavnici za TŠ še vedno 

potrebujem podpis stegovodje, 

klanovodje ipd.? Da. Pomembno je, 

da izobraževanje voditeljev načrtuje 

SKVO, ne le posamezni voditelji. 

• Že leto dni sem pomočnik 

voditelja v veji. Ali naj se prijavim 

na »pota«? TŠ POTA je namenjena 

PP, ki odločajo o morebitni voditeljski 

poti, in ponujajo pregledno pozna

vanje skavtstva in voditeljstva. Ali 

potrebuješ ta znanja? 

• Ali je opravljena TŠ POTA pogoj 

Taborna šola Datum TŠ Informacije 

za sprejem na TŠ METODA? Ne 

-je zaželjeno, ne pa obvezno. 

• Ali je opravljena TŠ METO

DA pogoj za sprejem na TŠ 

ZDRUŽENJA? Da. 

Voditelje in PP prosimo, da se na TŠ 

prijavljajo pravočasno - letos tudi z 

novimi prijavnicami! Stegovodje so 

jih že dobili po pošti, voditelji po elek

tronski pošti, dobite pa jih lahko tudi 

na sedežu Združenja in skavt.netu. 

Bodite pripravljeni! 

Urška Slana, Poetična P srnica, Sloven

jska Bistrica 1, PUV 

TŠ POTA 1 26.4.-1.5.2004 Simon Drnovšek, Urška Slana, Simon Potnik 

TŠ POTA 2 Med 29.6.- 9.7.04 Nataša Mihelj, Aleš Podlunšek 

TŠ POTA 3 Sreda julija Tina Sajovic, Tomaž Košorok, Robert Friškovec 

TŠ POTA4 Konec septembra Vesna Žibert, Gregor Grom 

TŠ METODA VV 26.7. -1.8. Marjana Kern, Andrej Ranti 

TŠ METODA IV 21 .-26.7.2004 Monika Kovačič, Rihard Hudej, Slavko Rebec 

TŠ METODA PP Med 23.7 in 1.8.04 Simon Mlekuž, Ruth Martinčič, Branko Cestnik 

TŠ ZDRUŽENJA Svod še ni znan 

TŠ ZA STEGOVODJE September Milena Pačnik , Milan Kaučič, Franc Zorec 

Kljub snežnim zametom zim

skega večera smo se najbolj 

zagrizeni ponovno zbrali na 

4. mesečni delavnici za voditelje 

popotnikov in popotnic. Tema je bila 

tudi tokrat zanimiva in predvsem 

koristna za vsakega odgovornega 

voditelja, skavta, človeka . 

Razmišljali in govorili smo namreč 

o OSEBNI RASTI. Svoje izkušnje in 

uporabne nasvete nam je posredo

val Igor Blažič , nekoč tudi načelnik 

smo bile na kupu same bistre glave 

:), zato res ni trajalo dolgo, da smo 

ugotovili, kaj je osebna rast, za

kaj jo sploh potrebujemo in kako jo 

načrtujemo, da se bomo povzpeli 

še višje . Ker pa se je za čim boljšo 

recepcijo dobro hkrati tudi zabavati, 

smo dosegli vrelišče s simulacijo 

angleškega parlamenta, kjer smo si 

lahko enkrat za spremembo po mili 

volji skakali v besedo in končno 

vsakemu povedali kar mu/ji gre! Ja, 

našega združenja , in z njim na čelu zdaj pa verjamem, dragi bralci, da 

vam je res žal , da vas ni bilo zraven. 

:) 

Zaključili smo, kot se za tak dan 

spodobi: s kakšno kepo in klepetam 

pod zasneženim nočnim nebom. 

Popolna zimska idila. 

Naslednjič se srečamo aprila , tretjo 

sredo ob 20-ih, spet ob zanimivi 

temi, ki si jo lahko izberete sami z 

glasovanjem na internetni strani veje 

PP. Lepo vabljeni! 

Sabina Rupnik, Optimistična muha, 

Brezovica 1 



KANČEVCI : OD 2. DO 4. JANUARJA 2004 
ZGODILE 50 SE PRVE ODRASLOSKAVTSKE DUHOVNE VAJE 

Bilo je tako lepo, 

da je na kratko povedati zelo težko. 

Vzemi si čas, preberi vse to, 

in verjemi nam, da je bilo zares tako ... 

IN PRIHODNJIČ SE NAM PRIDRUŽI ! 

Na http://skavtic.skavt.net pa lahko prebereš še članek pismo Bogu ter en 

dolg skavtski klepet, ki pa ju žal zaradi prostorske stiske ni bilo mogoče 

objaviti. 

Ester Srdarev, AA čebelca, BOKS S Ljubljana-Fužine 

~ O~~® DGSOlJEP~~®~ ~~®~~®Oo 
~olfo$~ o~ 22~~ ~ GS®f.1cwooo rP®CID 
W~CID~O~ ~~OO®~ m 

risanju. Z velikim zado

voljstvom smo odkrili 

njegov skriti talent za 

risanje . Ostali smo mu 

pomagali pri barvanju in 

pisanju. Napisali smo, 

da da nam skavtstvo 

pomeni spoznavanje 

in druženje med seboj 

in da nam daje veliko 

spodbud za osebno 

kolesa in dodali še zvezde, ki jih ima- rast, krepitev medsebojnih odnosov, 

jo Celjani v grbu in na rutkah. Tako sprostitev v naravi in igri ter da nas 

je naša skupina dobila ime: »ZMAJ 

NA KOLESIH POD ZVEZDNIM NE

BOM«. 

P. Primož nam je dal kos belega bl

aga in palico in dal navodila, naj na 

»zastavo« vsaka skupina napiše ali 

nariše vse tisto , KAR NAM SKAVT

STVO POMENI in VSE TISTO, KAR 

NAM SKAVTSTVO DAJE. 

Naš Frenk se je zelo dobro odrezal pri 

M edvedi smo odrasli ska

vti in na duhovnih vajah v 

Kančevcih nas je p. Primož 

razdelil v pet skupin . Zelo preudar

no je premešal lističe, na katerih so 

bila napisana imena različnih živali 

(riba , miška , zajec, štrk .. . ). Vsak od 

nas je dobil svoj listič in z mimiko je 

moral pokazati gibanje ali značilnosti 

te živali . Tako smo se našle skupaj 

enake živali in ugotovili smo, da v 

skupino MIŠK spadamo: Nevenka iz 

Logatca, Tine in Mitja iz Celja, Frenk 

iz štepanje vasi in Mija iz ljubljanskih 

Fužin . 

Ker smo bili iz štirih bratovščin , smo 

sklenili, da si nadenemo novo ime, ki 

bo vsebovalo značilnosti naših kra

jev in simbolov. Ker je zmaj simbol 

Ljubljane in Logatec znan po fur

manih, njihovih vozovih in vpregah , 

smo postavili zmaja na voz oz. na 

uči preprostosti in skromnosti. 

Naša skupina se je skupaj odpravila 

tudi na orientacija . Po dobrem kosilu, 

ki ga je pripravila gospa Elizabeta, 

smo se odpravili na dolg »sprehod« 

v zelo mrzlem popoldanskem vetru , 

ki nam je zavijal okrog ušes ter nam 

privabljal solze v oči in rosil nos. Pa 

nič zato! Pridno smo izpolnili vse 

naloge. Označili smo točke , skrbno 

skrili zaklad in se pravočasno vrnili v 

toplo zavetje doma. 

Ker so bili rdeča nit duhovnih vaj 

SKAVTSKI ZAKONI , 

smo pred sveto mašo 

dobili novo nalogo: 

IZPRAŠEVANJE SKA

VTSKE VESTI z ozi

rom na skavske za

kone . Vsaka skupina 

je dobila »V obdelavo« 

dva zakona in mi smo 

si morali izprašati našo 

skavtsko vest na temo 



1. in 1 O. zakona. 

Lepo mi je bilo na teh duhovnih va

jah! Lepo mi je bilo sodelovati z vami 

v naši skupini in z veseljem se bom 

vedno spominjala tega srečanja. 

Mija Klančar, Črnooka čebelica, 

BOKSS Ljubljana-Fužine 
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1. ZIMSKA SKAVTSKA FEŠTA V 

MOZIRJU: 8. 2. 2004 

Pridite, so napisali odrasli skavti iz 

Mozirja, pridite v Šmihel nad Mozir

jem, da bomo skupaj preživeli en 

lep in zanimiv zimski dan, se družili, 

spoznavali, smejali, drug drugemu 

podarili del svojega časa in obogatili 

naša srca z lepimi mislimi ... 

Pa smo šli in doživeli en krasen dan! 

Ta naša »olimpiada« naj bi postala 

tradicionalna. 

2. NOČNI POHOD NA BLEGOŠ 

- POHOD ZA SKAVTE S »SVIN-

odraslih skavtov ta večer zamenjalo 

za spokojnost zimske noči in širino 

belega obzorja in ob doseženem cilju 

so bili vsi zadovoljni, da so zmogli to 

odločitev. 

3. ZIMOVANJE FUŽINSKE, 

LOGAŠKE IN CERKLJANSKE 

BRATOVŠČINE 

Tudi odrasli skavti gremo na zi

movanje. Fužinci so bili v Mokronogu, 

Logatčani pa na Vrhu pri Svetih Treh 

Kraljih. 

Cerkljani so šli zimovat na morje. Bili 

so v Ankaranu in ker se za zimovan

je skoraj spodobi, da je zraven vsaj 

malo snega, so ga s seboj odnesli 

kar v ... hladilni torbi!!! 

4. SVET ZBOKSS V LOGATCU 

Tri leta so minila, odkar je bila 

ustanovljena naša zveza »ODRASLI 

SKAVTI SLOVENIJE- ZBOKSS«. V 

tem času smo skupaj veliko naredili , 

se srečevali in spoznavali na mnogih 

skavtskih dogodkih. 

6. marca 2004 smo imeli v Logatcu 

svet Zveze. Na svetu smo pregleda

li, kaj smo naredili v preteklem letu, 

kako smo poslovali in se ozrli tudi za 

cela tri leta nazaj. 

Ta svet pa je bil tudi volilni svet. Torej 

izvolili smo novo vodstvo. Skoraj 

vsi člani sedanjega izvršnega od

bora (razen p. Primoža Kovača, ki je 

ponovno kandidiral) smo se umaknili 

in dali prostor novim idejam, novim 

pobudam za nov zagon odraslega 

skavtstva v Sloveniji. 

5. IMAMO ŠE ENO BRATOVŠČINO 

IN SICER NA PTUJU 

Jože Mikulec iz Ptuja nam je 

sporočil: 

Na Ptuju smo se, tako kot že mar

sikje po Sloveniji, lanskega februarja 

JSKO« KONDICIJO. 6. 2. 2004 začeli zbirati odrasli (nekaj staršev in 

Toploto zakurjenih dnevnih sob je 30 bivših voditeljev) z željo, da ustanovi
mo Bratovščino odraslih skavtov. 

Vztrajali smo, se redno vsak me

sec srečevali, bili poleti že na prvem 

taboru s prvimi obljubami, šli skoraj 

vsak mesec na en izhod, delali še 

marsikaj drugega. S 1. zimovanjem 

na Polzeli pod goro Oljko pa je tudi 

uradno začela delovati Bratovščma 

odraslih skavtov na Ptuju, saj smo se 

tik pred tem registrirali kot društvo, 

sprejeli pravila ter vsa druge for

malne obveznosti. 

Delamo naprej, se veselimo vsakega 

novega srečanja in jutri , na Valenti

novo gremo "malo po ravnem, te pa 

malo po bregi, te pa malo v grabo" na 

izhod po lepih Slovenskih goricah. 

6. SPITTAL AM DRAU (AVSTRIJA) 

- 28. 2. 2004 SREČANJE 

ODRASLIH SKAVTOV IZ REGIJE 

ALPE-JADRAN 

Sestanek predstavnikov odraslih 

skavtov regije AA bil sklican zaradi 

uskladitve statuta , izmenjave mnenj 

in izkušenj , uskladitve datumov 

eventuelnih srečanj in dogovora 

glede logotipa AA, spletne strani AA 

in izmenjave LMB 2004 . Udeležilo 

se ga je 13 predstavnikov iz 3 regij 

(Slovenije, Avstrije in Italije). K sode

lovanju bi bilo potrebno povabiti še 

Madžare, Hrvate, Nemce (Bavarce) 

in Švicarje. 

7. ZIMOVANJE BOKSS ŠENTJUR 

Letos so bili na zimovanju tudi mravlje 

in mravljinci iz bratovščine Šentjur. 

Ate Peter in mama Jadranka sta jih 

odpeljala k sv. Mihaelu nad Mozirjem. 

Tam se 

je dogajalo marsikaj! če vas zanima 

kaj, si nadaljevanje preberite na : 

http:/ /skavtic.skavt. net 

Zbrala : Ester Srdarev, AA čebelca , 

BOKSS Lj.-Fužin 



MOLITEV
POGOVOR Z BOGOM 

Na naših duhovnih vajah smo se tudi 

pogovarjali z Bogom. Potiho, glasno, 

skrivaj, pred vsemi, s pesmijo, pri sveti 

maši, ob jutranjih in večernih srečanjih, 

ob svečki, ob kitari, v odrivanju okolice 

Jaz sem, Ti si. 

Tu dva svetova v enem sta. 

Jaz sem, tu pred teboj Gospod, 

ves poln napak in ničnosti , 

prevečkrat moje misli so 

zastrte z nečistostmi. 

Jaz sem, Ti si. 

Jaz sem, Gospod , 

na robu tvoje milosti , 

a vendar čutim to sedaj , 

prihajaš že nasproti mi . 

Jaz sem, Ti si. 

Ti si, moj Bog, 

'krog mene vsepovsod. 

Najbolj pa vendar v meni si , 

zablod očistiš vseh me Ti . 

ln v enem dva svetova sta. 

Jaz sem, Ti si. 

Matjaž Maležič, Pozorni medved 

BOKSS Ljubljana-Štepanja vas 

V 
Kančevcih je bilo napisano 

tudi to pismo . Z okorno roko , 

z velikimi črkami , z veliko 

truda ... in z veliko ljubezni. Mitja je 

svojemu prijatelju povedal zelo ve

liko. 

Najprej bi ti rad napisal , da te imam 

zelo rad. Pa saj ti to veš . V pismu bi 

ti rad napisal , da imam rad naravo, 

va spreminja svojo podobo. Kaže 

nam svojo lepoto. Rad se sprehajam 

po parku , kjer pojejo ptice. 

Navdušen sem tudi nad kolesarjen

jem. Z mamica veliko kolesariva. 

Peljeva se ven iz mesta v naravo. 

Ponosen sem, da sem lahko skavt. 

Rad obiskujem tudi Svete maše in 

srečen sem, ko grem k Svetemu ob

hajilu. V moje srce prideš ti, Jezus. Ti 

živali in rože. Rad opazujem doga- si moj prijatelj in zelo te imam rad. 

janje v naravi: kako prikukajo prvi 

zvončki in trobentice. To so znanilci 

pomladi. Rad poslušam petje ptic, ki 

se oglašajo v krošnjah dreves. 

Zelo mi je hudo, ko vidim odvržene 

smeti. Nekateri ne vedo, za kaj služijo 

koši, ki so ob poteh. Če pa teh ni, bi 

lahko imeli s seboj vrečko. Potem bi 

jo odnesli domov. 

Zelo rad opazujem letne čase . Nara-

Mitja Pik/, Dobrodušni lev, BOKSS 

Celje 1 
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V
vikendu od 30. 1. do 1. 2. 2004 . 

smo se odrasli skavti udeležili 

prvega skupnega zimovanja 

v Godoviču , kjer smo bili nastanjeni v 

župnišču . Vseh skupaj nas je bilo skoraj 

30- staršev in otrok, seveda. Godovič je 

bil oblečen v debelo, belo odejo snega 

in za nas Primorce iz toplejših krajev je 

bilo to posebno doživetje. Zimovanje je 

poleg duhovne hrane, pogovorov, dalo 

še veliko snežnih užitkov, kot so kepan

je, sankanje , pohodi v snegu, delanje 

»bunkerja« .. . in tudi resnih tem, kot so 

osnove prve pomoči, orientacije, delanja 

vozlov ... in vse to je bilo začinjeno z 

Bil je čudovit dan ... tudi zato, otroškim vriščem in razigranostjo . Vik

ker smo ga proslavljali v našem end smo sklenili z udeležbo ter sode

novem župnijskem domu, v naši novi lovanjem pri nedeljski maši v Godoviču . 

skavtski sobi, ki je privabila v svoje Odhod domov se je seveda zavlekel v 

okrilje vse ljudi dobre volje. Še pose- popoldanske ure, saj se nekako nismo 

bej smo bili veseli obiska našega mogli odpraviti iz zimske idile v stvarnost 

duhovnega pastirja g. Rodeta, ki je vsakdana . 

prav "po domače" pokramljal z nami 
Če pa vas zanima še kaj več o nastanku 

in se nekoliko dalj časa zadržal v 
BOKSS Nova Gorica1, pa si preberite 

naši "podstrešni" sobici. Bilo mu je 

všeč. Tudi nam. 
celotni članek na http://skavtic.skavt.net 

Monika Renko, BOKSS Jesenice 1 Damijan Marinič, BOKSS Nova Gorica 1 



22. april je bil 

razglašen kot Dan 

Zemlje. Stanoval· 

ci tega planeta se 

22. aprila spomni

mo na naše okolje 

in naravo. Skavti smo nekaj poseb

nega zato, ker smo tudi njeni pri

jatelji. Letos ne bomo samo spom

nili, ampak tudi dejansko nekaj 

naredili za našo ljubo Zemljico. 

Katarina Demšar, Zgovorna lisica, 

Škofja Loka 1 
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22. april= DAN ZEMLJE 

S 
e že sprašuješ, kaj boš lahko 

naredil/a letos za naš planet 

ob Dnevu Zemlje? 

Nekaj svežih in toplih, lepo dišečih 

abi, da NUJNO POTREBUJEMO 

tud i TEBE!!! 

• stojnice 

Na sam 22. april , Dan Zemlje , bomo 

skavti skavtskih skupin in stegov 

postavili v svojem domačem okolju 

stojnica, s katero bomo opozorili 

javnost, da naš človeški odnos do 

narave , predvsem pa do voda, ni

kakor ni prijazen. Na tej stojnici 

bomo predstavili svoje delo, vzorce 

vode, predmete , slikovni material .. . 

Skavtskim voditeljem predlagamo, 

da se povežejo z organizacijami in 

društvi v svojem domačem kraju. S 

svojim delovanjem tudi te skupine 

skrbijo za varstvo voda in naše ska

vtsko delo lahko izjemno obogatijo. 

S strani Tropa bodo posredovane 

tudi zgibanke, ki jih bomo delili 

mimoidočim. Na sami stojnici bo tudi 

plakat Zemlje, na katerem bo pisalo: 

»Skupnost, ki se zaveda pomena 

in hrustljavih informacij ... in ne poz- varovanja okolja in čiste vode«. Na 

G
oto vo se marsikdo sprašuje, 

kaj pomeni simpatični 

našitek projekta Dan Zem-

lje, vsem dobro znana lisička, ki 

objema kokoško. Znani simbol nas 

spremlja že kar nekaj let in smo ga 

do sedaj videli v različnih barvnih 

kombinacijah. 

Resnica je ta, da je lisička prišla iz 

zgodbe o Malem princu, ki pa so 

jo malo priredili za potrebe prvega 

projekta Dan zemlje, ki je potekal 

v znamenju vzgoje za odgovorno 

državljanstvo. Simpatični našitek je 

oblikoval David Ličen (Ajdovščina -

$turje 1). 

Geslo prvega Dneva Zemlje je bilo : 

Odgovoren si za to, kar si udomačil. 

Na sliki sta lisica in kokoška {Slo

venija) v objemu. Preden je Mali princ 

udomačil lisico, je ta lovila kokoši, 

potem pa je bila udomačena, zato 

je kokoško prijateljsko objela. S 

kokošmi ni bila v plenilskem, ampak 

v naravovarstvenem odnosu. Tudi 

skavti se moramo udomačiti v naravi, 

zato da bomo videli v njej Božje delo. 

Postati mora naš dom, da jo bomo 

sprejeli kot dediščino , ki nam jo je 

podaril Vsemogočni. Postati moramo 

njeni skrbniki in ne samo potrošniki 

oz. celo uničevalci. 

Bogdan Magajna, Brihtni lubadar, 

Sežana 1 

plakat se bodo krajani »podpisal i« 

tako , da se bodo narisali . Vsak 

»podpisani« pa bo dobil tudi pose

ben simbol , ki ga bo spominjal , da 

je človek močno povezan z vodo in 

celotnim Stvarstvom . 

• projekt 

Pred samim Dnevom Zemlje bodo 

skavtske skupine izvajale pro

jekte o varovanju voda na lokal

nem področju. Seznanil i se bomo , 

kakšna je kakovost in izgled naše 

reke , ki teče skozi naše naselje . 

Namesto skavtskega srečanja 

se bomo odpravili na potep ob 

najbližji reki oz. potoku. Opisal i 

bomo, kaj raste ob reki in v njej, 

katere živali lahko v njej opazimo , 

kakšen je izgled vode in naš odnos 

do nje. Čimveč zanimivih stvari 

bomo shranili na plakate , fotografi 

je ali pa vzorce vode in predmete 

prinesli na stojnica. 

• anketa 

Ob stojnici se bo nekaj skavtov 

lotilo novinarske dejavnosti . Iz

vedli bodo anketo vsaj destih 

mimoidočih, ki bodo odgovorili na 

nekaj kratkih vprašanj. Anketa je 

dostopna tudi na internetn i strani . 

S pomočjo te ankete želimo povez

ati delo vseh slovenskih skavtinj in 

skavtov v eno skupno celoto . Zbra

li bomo vse izpolnjene ankete in jih 

predstavili tudi širši javnosti. 

• izlet 

Na koncu pa nas čaka res slasten , 

zanimiv in okoljsko obarvan ce

lodnevni izlet za najbolj ... (več o 

tem na internetni strani). 

Zdaj pa hitro pocukaj svojega 

voditelja za rokav. ln ti , voditelj/ 

ica, si močan/močna posrednik/ 

ica med mlajšimi skavti in naravo . 

Prebudi v drugih občutek za skrb in 

varstvo naših voda . 

Katarina Demšar, Zgovorna lisica, 

Škofja Loka 1 



Včasih imamo res težave, ker ne 

vemo natančno, iz katerega kraja 

prihaja naša skavtska sestra oz. 

brat. »Pa saj sem že videl to rutko, 

tako znane barve se mi zdijo!« Ali pa 

se zgodi še kaj hujšega, kot na prim

er to, da mislimo, da je iz Žirov, pa 

je iz Ribnice!!! Katastrofa na celi črti 

:)! Pozorno preberi, da boš skavte iz 

Ribnice že od daleč prepoznal! 

Katarina Demšar, Škofja Loka 1 

ZGODOVINA: 
P rv i č omenjeni : 1.1999, ko je na 

povabilo župnika Maksa Ipavca 

prišel g. Janez Kobal 

Starost stega : 4 leta (skavtska 

skupina) 

Kdo je dal pobudo? Osem mladih 

ribniških fantov in deklet. Imenovali 

smo se nekakšen INCIATIVNI 

ODBOR. Vel ike zasluge za to pa so 

prispevale Urša , Lea in Marjana . 

Kje so se zbiral i prvi skavti? Pri cerkev sv. štefana , Škrabčeva 

nekom doma ali pa v župnijskem domačija , ribniški semenj 

domu v Ribnici 

OPIS STEGA: 
KRAJ: št. članov: 36 

Ime kraja: Ribnica Simbol stega: ga žal še nimamo 

Št. prebivalcev: 2800 Barve rutke: zelena z rdečo obrobo. 

Najbližja/e: Zelena - barva gozdov in upanja; 

- reka: potok Ribnica modra - voda , ki jo cenimo; rdeča -

-gora/hrib: Velika gora 1254 n.m.v. božja ljubezen ali goreči privrženci. 

- večje naselje : Kočevje Kraj zbiranja: prostori stranke SLS 

št. kilometrov do Ljubljane: 45 

Največje krajevne znamenitosti: DELOVANJE: 
Najboljši dekliški vod: 

Čebelice 

Najboljši fantovski 

vod: Medvedje 

Ime klana: Lopatarji, 

šteje 12 PP ter 2 

voditelja 

Ime noviciata: še 

nastaja, šteje 6 PP in 

enega voditelja 

Aktivnosti: LMB, ki je 

nekaj posebnega in ljudje so čedalje novo obnovil skavte v Sloveniji , saj INTERNETNI NASLOV: 

bolj navdušeni nad njo. 

Doslej največji projekt: LMB 

število obiskovanih stegov v tem 

letu: srečanje voditeljev Ljubljanske 

regije 

Lansko leto: Tu se morš zbudit, 

LMB, skavti iz Dobrepolja so dali pri 

nas obljube. 

NAJVEČ, NAJMANJ: 
Najbolj simpatičen voditelj/ica: 

Jani in Marijana (seveda pa tudi vsi 

ostali) 

Najboljši potovalni tabor: od Mosta 

na Soči do Bovca (6 dni , l. 2002) 

Najvišja nadmorska višina tabora 

IV: 2164 m Batognica 

Najbolj priden volčič: na to 

vprašanje odgovorim na koncu leta 

Oseba z najdaljšo skavtsko 

zgodovino: Peter Lovšin , ki je na 

jih je »prinesel« iz Italije in je naš 

Ribnčan! 

Najbolj nenavaden dogodek v vsej 

skavtski zgodovini: To se je pripetilo 

na potovalnem taboru 2002. Teta iz 

Bovca je našega Davida imenovala 

kar BABA, saj ima dolge lase. 

Najbolj simpatična nerodnost: 

skavtske vožnje z nabito polnim 

jugom in meganom 

Najvišji skavt: Matej, 

185m 

Najmlajši skavt: Vid, 

12 let 

Najbolj aktivna veja 

v stegu: klan (klic: 

JU ' B'I!) 

se še ustvarja 

Kaj bi še dodali, napisali, sporočili 

drugim skavtinjam in skavtom ... ? 

Da imamo nove skavtske zakone: 

PRAVI SKAVT JE UMAZAN, SE 

ZGUBI , VEDNO ZAMUJA IN SI 

VELIKO SPOSOJA! 

Anja Gorše, Hiperaktivni galeb, 

Ribnica 1 



V tokratni številki 

Skavtiča boste pod 

rubriko Intervju bolje 

spoznali Franca iz 

Slovenske zamejske 

skavtske organizaci

je. Prav zanimivo se je pogovarjati 

z našimi brati skavti, ki živijo onkraj 

meje in imajo že dolgoletno skavtsko 

tradicijo. Zato sem bila vesela Bog

danove pobude za ta intervju in se 

mu ob tej priliki tudi zahvaljujem za 

njegovo pripravljenost. Tudi drugi ste 

povabljeni, da kakorkoli pomagate 

pri ustvarjanju te rubrike. 

Monika Kovačič, Pozorni orel, Nova 

Gorica 1 
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Osebna izkaznica 

Rojstni dan: 15. november 
1967 

Najlepši dogodek: takrat, ko 
sva se z Anči poročila na Sv. 
Gori pri Gorici 
Kraj rojstva: Trst 

Najljubša hrana: vse, kar je 
sladkega; najrajši pa češpljevi 
emo ki 
Skavtsko ime: Zamišljeni 
nosorog 
Najlepši kraj v Sloveniji: na 
samem vrhu Triglava 

Družina: jaz in Anči (nekdanja 
načeln ica ZSKSS), priča ku jeva 
pa vsak čas še novorojenčka 
ali novorojenko 

B 
ogdan : Franca sem spoznal 

na Viharju upanja, ki se je 

»razdivjal« avgusta 1999. 

Skavtsko ime - Zamišljeni noso

rog - o njem pove vse. Medtem je 

iz klanovodje v svoji skavtski karieri 

bliskovito napredoval do načelnika 

najstarejše slovenske skavtske or

ganizacije in zdaj vam bo razkril svoj 

pogled na slovensko skavtstvo. 

Prva stvar, ki jo opaziš na zame

jskem skavtu, je moder kroj, druga , 

da gibanju, ki mu pripada, reče ska

vtizem, popotniku rover in potepu 

hajk. Katere skupne točke in kakšne 

razlike lahko zbližajo obe organizaci

ji? 

imeli vsi slovenski skavtje , ne glede 

na to, kateri skavtski organizaciji ali 

združenju pripadamo, nov kroj neke 

tretje barve , ki bi si jo skupaj izbrali 

kot razpoznavno barvo slovenskega 

skavta . Prepričan sem, da vse slov

enske skavtske organizacije lahko 

skupaj naredimo veliko za vse naše 

otroke in mlade , tako z duhovnega 

kot z vzgojno-socialnega vidika . 

Pogrešam skupno načrtovanje , is

kanje skupnih strategij v tej smeri. 

če ne bomo sposobni tega storiti , 

ne bomo nikoli dosegli tistega cilja , 

tiste stopnje učinkovitosti , ki bi si 

jo vsi slovenski skavtje zaslužili. ln 

pri tem lahko rečem , da sem npr. 

pogrešal , da nismo bili sposobni , ko 

se je iskalo ustrezno slovensko ska-

Prva stvar, na katero ne sme nihče vtsko terminologijo, sklicati skupne 

izmed nas pozabiti, je ta, da smo vsi vseslovenske delovne skupino, ki 

slovenski skavtje, ne glede na to, na 

kateri strani meje živimo. Slovenski 

skavtje iz matice, zamejstva in zdom

stva imamo veliko poslanstvo: služiti 

celotnemu teritoriju, kjer živimo 

Slovenci. ln poudarjam, naši posegi 

in naše odgovornosti se ne smejo 

ustaviti pri mejnih prehodih ; toliko 

manj danes, ko naša matična država 

polnopravno vstopa v Evropsko skup

nost. Ne smemo tudi pozabiti, da je 

v interesu celotnega slovenskega 

naroda ter naša dolžnost (slovenskih 

skavtov iz zamejstva in matice) nas

topati enotno, bodisi navzven pred 

drugimi narodi, kot seveda znotraj 

naših realnosti. Čeprav vsi beležimo 

razlike med enim in drugim kra

jem, med enim in drugim mestom, 

med eno in drugo državo, kjer smo 

Slovenci prisotni, nas združuje isti 

narod, ista duša. V tej naši majhnosti 

se moramo naučiti gledati še dlje, kot 

pravi naš ustanovitelj Saden-Powell. 

Že nekaj časa z nekaterimi sovoditelji 

sanjam, kako bi bilo imenitna , da bi 

bi trezno pomislila in pregledala vsa 

skavtska imena ter določila , katera 

imena je prav poslovenili in za kat

era pa je prav, da ostanejo medn

arodna, kot sta lahko rover in hajk, 

prav zaradi mednarodnega duha ce

lotnega skavtskega gibanja . Samo 

z izdelanimi skupnimi strategijami 

bomo lahko plodno in prepričljivo 

delovali in se soočali v tem novem 

in skupnem morju , ki se imenuje Ev

ropa . Enkratna priložnost za skupno 

ustvarjanje bo že letos 1 O. in 11 . ju

lija na Marmeljadi (srečanje vseh pri

morskih skavtinj in skavtov) , ki bo po

tekala v obeh Goricah v skupni režiji 

Primorske regije ZSKSS in SZSO in 

kjer se vneto načrtuje nastop pred 

širšo javnostjo. 

Pomanjkanje voditeljev pesti tudi 

vašo organizacijo , kljub temu ste luč 

miru iz Betlehema ponesli po vsej 

Italiji , vaše glasilo Jambor je preraslo 

v mesečnik , vaši klani gredo na po

tovalne tabore širom Evrope itd . Kje 



je skrivnost uspeha? 

Današnji čas je čas , ki toliko bolj 

zahteva od nas vseh jasne cilje in 

jasne strategije za plodno delovanje. 

Ne smemo pozabiti, da je današnja 

mladina upravičeno zelo zahtevna in 

da krvavo potrebuje jasne in močne 

vzgojno-formativne izkušnje, katere 

mora seveda v prvi vrsti prejeti v 

svoji lastni družini, a ne gre podcen

jevati doprinosa naše, t .i. skavtske 

družine. Tako da, če znamo ustvariti 

pogoje po skavtski metodologiji, je 

uspeh na en ali drugi način, tudi če 

dolgoročno , zagotovljen. Izkušnje mi 

pravijo , da je zdrav steg tisti, ki vloži 

vse energije za utrjevanje močne 

skupnosti voditeljev, kjer se mlad 

človek lahko še naprej formira, kjer se 

lahko sooči s skupnim načrtovanjem 

oblikuje svojo vero tudi preko ska

vtske kateheze. če bo mladi voditelj 

začutil, da gre zares in da je njegov 

doprinos izrednega pomena, če je to 

poslanstvo znotraj njega, se ne bo 

mogel potegniti nazaj, tako da bo dal 

na razpolago svoje talente celotni 

skupnosti. Seveda mora biti vzgoja 

skupnosti skupni imenovalec za vse 

starostne veje v stegu , s posebno 

pozornostjo do skupnosti klana kot 

neke vrste pripravljalne telovadnice 

za uspešno in radostno življenje . Ta 

stil se mora tako neposredno zrcaliti 

v celotni osebnosti našega človeka, 

ki bo te vrednote prenesel tako v 

višje organe skavtskega gibanja kot 

kamorkoli se bo v življenju podal. 

še misel ali dve za slovo ... 

in delom na terenu s sočlovekom Tako vam bi povedal, kot pravi naš 

in kjer nenazadnje lahko poglobi in ustanovitelj Saden-Powell: »To, kar 

se nam zdi nemogoče, v resnici je 

vedno mogoče.« Ta beseda v ska

vtskem slovarju ne obstaja, tako 

voščim vsem, da se prepustimo san

jam, da trdno verjamemo vanje , da 

si vsak po svojih močeh in sposob

nostih marljivo prizadevamo in tako 

se bodo prav gotovo te plemenite 

sanje uresničile. Bog z vami! 

še neizogibno vprašanje: Bo 1. 5. 

2004 konec sveta ali začetek sveta 

brez meja? 

Odgovor na to in še eno izpuščeno 

vprašanje oz. intervju v celoti najdeš 

na http://skavtic.skavt.net 

Vaš Franc - Zamišljeni nosorog 

Hvala, Franc! 

Bogdan Magajna, Brihtni lubadar, 

Sežana 1 

Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, ska

vti, ne skavti ... Ja, takole nekako se glasijo uvodne 

besede naših oddaj. V dveh letih oddaj se je v studiu 

zvrstilo nemalo gostov in nič manj si jih ne želimo 

naprej. Tako smo kmalu po novem letu gostili Rob

ija Friškovca. Zaupal nam je, kako on živi skavtsko 

življenje, kako se sooča z zaporniki in z Bogom ozi

roma (kot ga imenuje Robi) s »šefom«. 

Dragi bralec, bralka, oddajo ustvarjamo z veseljem, 

a ti si tisti, ki nam lahko poveš, kaj želiš slišati, 

kaj bi rad spremenil, zato nam hitro piši, prav 

veseli bomo tvoje kritike in novih idej. E-naslov: 

radio@skavt.net. 

V prvi marčevski oddaji pa se nam je v studiu pridružila 

simpatična punca iz okolice Celja. Bila je finalista 

letošnje Eme 2004. Že veste, kdo je to? Sprva se je 

govorilo, da je skoraj skavtinja, različne interpretacije 

pa so kazale na to, da je Maja Slatinšek kar skavtin

ja. ln zato smo jo hoteli povabiti v oddajo. Nakar nam 

pove, ko smo jo klicali, da ni skavti nja, ampak da pa je 

že večkrat sodelovala s celjiskimi skavti. Maja je prav 

popestrila našo oddajo in če bi jo mogli opisati z nekaj 

besedami, bi lahko rekli: mlada, nadebudna, polna en

ergije. Nekako je tudi nas napolnila s svojo energijo, 

nam dala nekega novega zagona za naprej. 

Mojca Polc, Športna kresnička, Zagorje 1 



V časih se čudimo starim fotografijam in zvedava opazujemo 
razlike in podobnosti. Ta indijanski »tipi« -ali je kaj podoben 
današnjemu »igluju«? Ampak glej: »jamboree-ji« so pa še ve

dno isti, kot so bili nekoč. Upam, da se bodo tudi vam pri pregledo
vanju in primerjanju porodile takšne ideje. Stare fotografije so last 
fototeke Muzeja novejše zgodovine in so iz obdobja med prvo in 
drugo svetovno vojno. Koroški 1 ter še posebej g. Ivu Vraničarju se 
zahvaljujem za pomoč in pripravljenost, da so slike ugledale beli dan 
v Skavtiču. 

Katarina Sajovic, Spretna puma, Zagorje 1 

Ljubljančani, opoldanski zbor Skavtski dan v Ljubljani 

Skavti taborijo v Omišlju 

Vhodna zgradba; p(r)uški tabor 

Skavta pred šotorom v Omišlju Zmajev totem; simbol 

ljubljanskega tabora 

Vhod; skavtska odprava na Notranjost šotora; TŠ POTA 2 

Notranjost šotora; skavti iz Maribora 

Portugalsko (2003) 

Koroški skavti taborijo na Vernerci 
Vod bizonov pred šotorom 

(Koroška 1) 



ČE PA NE MOREM ZMAGATI, 
Ml DOVOLITE, DA 

POGUMNO POSKUSIM 

V
Škofji Loki, točneje na 

zasneženem smučišču 

Stari vrh, je 25.- 29. febru

arja 2004 potekala zimska specialna 

olimpiada v alpskem smučanju v ok

viru evroazijske skupine svetovnega 

gibanja specialne olimpiade. Medn

arodnega tekmovanja oseb z motnjo 

v duševnem razvoju se je udeležilo 

91 tekmovalcev in 36 spremljeval

cev iz 14 držav Evrope in Azije. 

Specialna olimpiada je bila ustanov

ljena zaradi dejstva, da šport vse

stransko pripomore k bojšemu raz

voju oseb z motnjo v duševnem 

razvoju. Tako vrednost športa ni 

le v fizičnem gibanju in kondiciji, 

temveč z njim krepimo tudi pozitivne 

življenjske izkušnje, samopotrjevan

je, občutek lastne vrednosti in ena

kopravno vključevanje oseb z mot

njo v duševnem razvoju v družbo. 

Specialna olimpiada je na ta način 

več kot šport, je način življenja ljudi 

z motnjo v duševnem razvoju in nji

hovih družin, ki na ta način najdejo 

svoj smisel življenja. 

Treningi in kasneje tekmovanja so 

prilagojeni sposobnostim in poseb

nostim posameznika. Dan pred tek

movanjem je potekala razporeditev 

tekmovalcev v tri skupine: lažja, 

srednja in težka proga. Ta dan so 

prireditelji tekmovalce razdelili v 

več skupin z največ 8 tekmovalci v 

eni skupini. Naslednji dan smo se 

po zasneženi cesti odpeljali proti 

smučišču in čakali, da se začne ve

leslalomska tekma . 

Skavti iz stega Škofja Loka 1 in Škofja 

toplino in žarek 

upanja, da še obsta

ja možnost za boljši 

svet, svet kjer vlada 

prijateljstvo in har

monija in kjer je prav 

zares vsak vsakomur 

brat. 

~------------------~--------~~_.-. 

Vsem udeležencem 

želim, da še naprej 

srečno in uspešno vi

jugajo po belih strmi-

ni smisel prihoda 14 reprezentanc v 

Škofjo Loko, pa so se prireditelji zelo 

potrudili in pripravili bogat kulturni in 

zdravstveni spremljevalni program. 

Mladostniki in odrasli so se tako 

zabavali na otvoritveni slovesnosti in 

po njej, ko je sledil ples. Mladostniki 

so žareli in z veseljem si pogledal nji

hove nasmejane in radožive obraze. 

Ob stiku z njimi sem v srcu občutila 

nah in življenjskih 

poteh. Vidimo se v Naganu drugo 

leto na Svetovnih zimskih igrah! 

Poglej si še: http://www.skofjaloka. 

~ 

Manca Maretič, Marljiva mravljica, 

Škofja Loka 2 

Loka 2 smo pomagali pri razporejan

ju tekmovalcev v ustrezni vrstni red 

na štartu, potem ko je vsaka skupina 

odpeljala 2. tek, pa smo tekmovalce 

zbrali skupaj in jih usmerili v šotor na 

prireditvenem prostoru, kjer je po

tekala podelitev medalj. V šotoru so 

skavti pod taktirko plesalca Blaža pri

pravili komplete medalj in jih v sode

lovanju s pomembnimi gosti podelili 

tekmovalcem. Prav z veseljem sem 

opazovala iskreno navdušenje tek

movalcev nad prejemanjem medalje . 

To so bili prijetni trenutki tako za tek

movalce, kot tudi za prireditelje in 

vse, ki smo sodelovali in pomagali 

pri izvedbi tekmovanja . 

Kljub temu, da je cel dan snežilo, 

smo uspešno izpeljali veleslalomsko 

tekmo, na žalost pa je bila zaradi ne

spremenljivih vremenskih napovedi 

slalomska tekma za naslednji dan 

odpovedana. 

Poleg tekmovanja, ki je v bistvu glav-

LZcr~D~D®~ ~g 
Z- SKAVTSKI PLES KOROŠKE 2 

N aj začnem tako, kot smo 

začeli mi. Z velikim in glasnim 

VSE NAJBOLJŠE, seveda 

tokrat v čast rojstnemu dnevu B. P.

ja. Nato pa, kot se za vsak rojstni dan 

spodobi- ZABAVA. 

Kot ste torej verjetno že ugotovili, 

smo klanovci Koroška 2 organizirali 

ples (že drugi po vrsti) za Dan spo

mina (20.-21. 2.), ki so se ga poleg 

našega stega udeležili tudi skavti iz 

Velenja 1, Koroške 1, Zreč 1 in Mozirja 

1. Prvi del praznovanja smo preživeli 

z delom v delavnicah, nato pa je 

glasbena skupina Gozdni sadeži iz 

Zreč 1 razpoloženje še dodatno dvi

gnili in tako omogočili večini izmed 

nas izpolniti geslo plesa- Z(a)MIGAJ 

SE! Da pa ne bi zvečer ostalo samo 

pri plesu, smo pripravili kar nekaj na-



J 
e mar naključje , da je letošnja zaključna prired itev NAJ 

PROSTOVOLJEC 2003, potekala 1 O.marca, na dan 

40 . mučencev? 

Letos je bilo predlaganih kar 97 prostovoljcev za ta laskavi 

naslov. Barve 

našega združenja (predlagatelj ZSKSS) so branile Neža Bene

dik, Kristina Ritonja in Mateja Eržen iz stega Škofja Loka 2. 

Po dobri uri druženja smo dobili 6 novih NAJ prostovoljk in NAJ 

prostovoljcev. Naj prostovoljka v kategoriji do 18 let pa je post

ala URŠKA MLEKUŽ, Tolmin 1. 
gradnih iger: od zmenkarij, tekmovanja za naj pusta, 

natečaja za najboljši vic do najbolj izvirnega plesa 

ter na koncu sredi noči izmučeni popadali oz. se za

vili v svoje spalne vreče ... z nekaj izjemami, ki so 

še naprej vztrajale v duhu gesla. Sledilo je zaspano 

jutro, ko smo le še pospravili za sabo, odšli k maši 

ter se poslovili do naslednjega plesa. 

Ker so bili zadovoljni obiskovalci našega plesa, smo 

bili zadovoljni tudi mi. Ples nam je očitno dobro us

pel :). Verjetno prav zato, ker se je za vsakega našlo 

nekaj ... če niso plesali ali pa se igrali skupaj z nami, 

so se pač ravnali po zadnji vrstici iz refrena vsem 

znane skavtske pesmi : " ... in kakšno skavtko (ska

vteja) v srček zadet ... " :) 

Arijana, Samosvoja papiga, Koroška 2 

ČESTITAMO. 

[ID~~~@ Jllli~~~~ 
~@[ID 01J'[g:UJ) ~~ [p[p 

L etošnje pomladansko srečanje voditeljev PP je potekalo 

v soboto in nedeljo (20. in 21. marca) na Sladki gori. 

Na srečanju, na katerem so tematsko rdečo nit vlekle slov

enske pravljice (v režiji Branka Cestnika) in bližajoči se vstop 

Slovenije v Evropsko unijo, smo sobotni dan začeli z zanimivimi 

delavnicami o duhovnosti, ročnih spretnostih , moški in ženski 

vloga v skupini, osebnem napredovanje v veji PP, ter o okoljski 

vzgoji. 

Po kosilu smo razdeljeni v skupine načrtovali in izvedli potovalni 

tabor do Ponikve, kjer smo zvečer imeli križev pot. Po vrnitvi 

na Ponikva pa so bili imenovani štirje novi voditelji in voditeljice 

veje PP. 

Nedeljsko dopoldne smo prebili ob prevajanju Bi-Pi-jeve knjige 

Rovering to Success in raziskavi in posvetu na to temo. Srečanje 

smo zaključili z sveto mašo in slastnim kosilom 

Simon Mlekuž, Bistri medved, Bovec 1 

[ID~~~@ Jllli~~~ 
~@(ID D'TIT~UJ) ~~ O~ 

Vsoboto 20. marca se nas je zbralo 60 

voditeljev iz vse Slovenije na Barju . 

Gradili smo zgradbe iz lesa in vrvi. Post

avili smo most čez večji potok, naredili mizo, po

mol, 2 vhodni zgradbi, stolp in opazovalnico na 

drevesu. Po peki kosila na ognju smo se preselili 

v Marijin dom na Brezovici, kjer smo izmenjevali 

izkušnje in razmišljali o osebni rasti. Zvečer je 

potekalo imenovanje novih voditeljev veje IV in 

zabavni večer v obliki izdelovanje sadne kupe . V 

nedeljo smo reševali "nerešljive" probleme, ki se 

pojavljajo na naših taborih . Nakoncu smo naredili 

še skupinsko fotko in se razbežali vsak na svoj 

konec Slovenije. 

Matej Hozjan, Marljivi jelen, Brezovica 1 



V
oboto, 6. marca, je Berk

mandlc že petič zapustil svoje 

domovanje v rudniku in odšel 

obiskat svoje prijatelje med skavti, ki so 

priredili košarkaški turnir v njegovo čast. 

Po končanem turnirju sem ga pocukala 

za rokav in povabila na vročo čokolada in 

tako je nastal ta mini intervju. 

M: Kako si se imel danes? 

B: Super. Prav veselilo me je videti 

nove obraze in tudi že poznane, ki 

so se zabavali tekom celega dneva. 

Upam, da me bodo nekateri obiskali 

tudi v mojem domovanju (globine id

rijskega rudnika, op. a.). 

M: Kaj ti je še posebej ostalo v 

spominu? 

B: Pokal je zopet ostal doma!!! Že 

drugo leto zapored!! Škoda le, da so 

punce v finalu zgubile s Pr'farskimi 

V
soboto, 21. 2. 2004, smo 

se izvidniki in vodnice iz 

Bovca zbrali na letališču z 

namenom, da bi imeli orientacijski 

tek. 

Prvi smo na pot krenili Volkovi. Zara

di napačnih podatkov o razdaljah 

smo zgrešili cilj za približno 500 m. 

Vseeno smo se znašli in zasledova

li druge. Pri tovarnah smo dohiteli 

in prehiteli druge vode. Ker Volkovi 

nimamo pretirano pametnega vod

nika, si je le-ta pomagal z "golju

fijo". Razdelili smo se v dve skupini 

in se odpravili k naslednjim točkam. 

Mi smo 5. točko kaj hitro našli, 

medtem ko vodnik in zastavonoša 

4. točke nista našla. Ker nas je 

čas preganjal, smo se odločili, da 

poiščemo še zadnjo točko in upa

mo na dober rezultat. Dokaj hitro 

puncami (Rod Kranjskega Jegliča 

Spodnja Idrija) in da ni bilo finale pri 

fantih in trojkah malce idrijsko obar

vano. Moj spomin ni več dober. Kdo 

je zmagal? 

M: Pri fantih je ekipa Ljubljane 5 

- Red tigers premagala Vrhniko 1, 

v trojkah je pa zmaga odšla tudi 

v roke Ljubljani 5, točneje v roke 

Primoža Vrbinca. 

B: Hvala, hvala. Kje sva že ostala? 

Aham, v spominu so mi ostali tudi 

dresi in maskote ekip. Pa tudi ko

mentatorji in tisti, ki so nastopali v 

karaokah, so me navdušili. Upam, da 

bodo tudi naslednje leto karaoke. 

M: Kateri dres ti je bil najbolj 

všeč? 

B: Dres Ljubljane 5- Red tigers. 

M: ln maskota? 

B: Idrijski berkmandlc (navihan 

smo jo našli za pokopališčem in se 

odpravili v župnišče, kjer smo imeli 

pogostitev. 

Ko smo se napili vročega čaja in 

najedli slastnih piškotov, je vsak 

vod zaigral svojo igro, ki smo jo 

pripravili za Bi-Pi-jev rojstni dan. 

nasmešek). Brezoviški jelen, čeprav 

tudi druge niso bile slabe: novogoriški 

dojenčki, vrhniški povodni mož ... 

M: Ja, maskote so bile res dobre. 

Bi rad še kaj povedal vsem skav

tom? 

B: Ja, ja ... Imejte se radi, še naprej 

igrajte košarko in uživajte. ln upam, 

da se naslednje leto spet vidimo. 

Po teh besedah je Berkmandlc od

brzel nazaj v svoje domovanje, še 

preden sem lahko odvrnila nazaj: 

»Na svidenje naslednje leto, Berk

mandlc!«. 

še več o tem, kako se je 6. marca v Idriji 

počutil rudniški škrat Berkmandlc, 

pa si lahko preberete na: http://berk

mandlc.skavt. net/2004/. 

Mnenja nekaterih pa si lahko prebe

rete na: http://skavtic.skavt.net. 

Mojca Pagon, Idrija 1 

Volkovi smo zaigrali krajo zastave 

(prvi tabor na Brownseeju), Med

vedke bitko pri Mafekingu in Vidre 

o zakonih, ki jih je Bi-Pi postavil. 

Nato smo se pogostili s kokicami, 

ki smo jih pripravili Volkovi, pojedli 

še obe torti in odšli domov. 

Vod Volkov, 

Bovec 1 
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N ekoč, pred davnimi časi, je za 

devetimi gorami in devetimi 

vodami živel prijazen župnik 

Lojze, ki je pod svoje okrilje vzel 17 

mladih skavtov iz čete Zmajeva kri . 

Ti so se podali v deželo pravljic in 

se tam zabavali z Rdečo kapico, Pe

pelko, Jankom in Metko, z zvestim 

Janezom in drugimi pravljičnimi bitji. 

Ti so naše mlade skavte naučili veliko 

V soboto, 21.2.2004, smo se kljub 

snežnim razmeram podali na 

planino Uskovnica. Starši so nas 

pripeljali do Rudnega polja, kjer 

smo začeli našo pot. Hodili smo 

po ozki gazi, ki so jo dan pred 

tem naredili naši voditelji. Hoja 

je bila naporna, saj se nam je v 

snegu kar nekajkrat vdrlo, pa tudi 

življenjskih modrosti: da ne smeš 

kar na slepo zaupati ljudem, ki jih 

ne poznaš; da je zvestoba lepa 

stvar; kako lepa je lahko prava lju

bezen in kako dobro vedno premaga 

zlo. Toda tudi naši skavti niso kar 

tako in v deželo pravljic so vnesli 

še malo sodobnega duha: tako so 

pravljičnim bitjem pokazali, kako se 

igra »baseball«, kako se delajo čisto 

pravi koktajli, kako pri nas izgleda 

igra Najšibkejši člen in kako lahko 

namesto volka ulovimo rajši lisico. 

Za spremembo se je to zimovanje 

končalo brez kakšnih poškodb ali 

drugih hudih prigod, zlo smo uspešno 

premagali, se vrnili na svoje domove 

in živeli do konca svojih dni ... vsaj 

upamo. 

Pozorna taščica 

težki nahrbtniki nam niso ravno 

olajševali poti. Po dveh urah in pol 

smo končno prilezli do naše koče. 

Popoldan smo postavili jambor in 

nanj obesili zastavi. V naslednjih 

dneh smo imeli dve skavtski maši, 

pot preživetja in sprehod do kape

lice na Uskovnici. Uživali smo tudi v 

zabavnih večerih, ki smo jih bolj ali 

manj prirejali sami -

in sicer kot odkupnino 

za neprespane noči in 

uporabo nedovoljenih 

sredstev. Čas pa smo 

hoteli dobro izkoris

titi tudi na snegu, saj 

smo pričakovali, da 

bo zimska idila mini

la, ko se bomo vrnili v 

Škofjo Loko. Pa smo 

se zmotili. Predzadnji 

CPOJ.W \YlliiJD~~~ 
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Pravi snežni vrtinec je zajel naše Za

gorje na pustno soboto, 21. 2. 2004, 

ko pust že odganja zimo. Zajel je vse 

skavte iz Zagorja in drugod, mlade, 

tabornike in tudi naše starše. Pone

sel nas je v višave in nas zavrtel 

tako kot še nikoli. Ob zvokih dobre 

glasbe, ki sta jo vrtela prava profe

sionalna DJ-a iz še bolj profesional

nega benda, ki se še do zadnjega 

ni mogel odločiti glede imena, se je 

zavrtelo okrog 80 ljudi vseh gener

acij. Ob živahnih voditeljicah plesa, 

Mariji in Milanki, ki sta pripravili 

toliko zabavnih iger, da so ljudje 

preprestanoma držale na plesišču, 

nam res ni bilo dolgčas. Izvedli smo 

Srčkov ples, Gospodje so izbirali 

svoje Dame, izvedli pravo plesno 

tekmovanje, imeli v gosteh »Kresli

na« in pokukali v vsakdan zagorske

ga pritlikavca, vmes pa izzivali svojo 

srečo tudi na srečelovu. 

čas je prehitro minil, Vrtinec je za

pustil naše Zagorje in se preselil 

drugam, pustil pa nam je lepe spo

mine in kup snega, ki kar vabi po 

novih dogodivščinah. 

dan našega zimovanja je začelo 

snežiti in na dan odhoda smo ime

li 60cm novega snega. Po kosilu 

smo pospravili hišo in podrli jam

bor, nato pa se do pasu v snegu 

(vsaj tisti na začetku kolone) 

odpravili domov. 

lzmučeni , a veseli, da smo bili spet 

na trdnih tleh smo približno po treh 

urah zaključili hojo po Pokljuški pl

anoti in s tem naše zimovanje . 

Urša Bergant, Škofja Loka 
2 



Vsi skavti Ljubljanske regije ne smete zamuditi, izpustiti, se kakorkoli 

neudeležiti in sploh kar pozabiti na 

DAN LJUBLJANSKE REGIJE -

17. aprila! 

VV, IV, NOPP in PP boste v športnem, družabnem, zabavnem in 
skavtskem duhu spoznavali eksplozijo različnih možnosti, ki se 
nam ponujajo ob vstopu v Evropsko unijo. 
NOPP in PP bosta dan zaključila še s filmskim festivalom Zlata 
Žaba! 

Za vse informacije pišite: rolr-list@skavt.net 

Če ste veliko na internetu in tudi če niste, povabljeni da si ogledate 
novo internetno stran ljubljanske regije http//:ljubljanska-regija.ska
vt.net. 

Skavtska skupina Škofljica 1 pa je za svojo pridobitev, torej spletno 
stran pripravila celo fešto. Zakaj je bilo potrebno tako praznovanje pa 

si le oglejte na http://skofljica1.skavt.net . 

JM~D~D~ 

JM ~m~~~IIDDITSi:r~ 
V pisarni ZSKSS lahko vsi, 
ki se želite odpovedati grehu 
brezplačno dvignete srebrno 

svetinjico Svetega Benedik
ta. Več informacij o njej vam 

da: gospod Marijan Arhar, 
Župnišče na Črnem Vrhu 37, 
1355 Polhov Gradec; telefon: 
01/3645131 

Uredništvo Skavtiča se iskreno 
opravtCUJe Bistroumnemu ježku 
(Petru), ker smo ga v prejšnji 
številki po nesreči prekrstili v Di-

vjega medveda. 

[p(E@~@~@ 
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Te je že kdaj zamikalo, da bi tvojo 

sobo krasili skavtski plakati , da bi 

pošiljal(a) skavtske razglednice, se 

pohvalil(a) z lepim skavtskim flisem 

ali puloverjem ... ? če te vsaj malo 

zanima oblikovanje promocijskega 

gradiva ter uporabnih skavtskih 

izdelkov, si vabljen(a), da se 

pridružiš novemu tropu. Informacije 

na 041/750-488 ali matej. 

cernetic@skavt. net. 

Želite reči kakšno besedo s člani izvršnega odbora? Imate 
idejo, predlog, razmišljanje, pripombo ... 

načelnica: Milena Pačnik- 02/ 884 11 32, 041 958 628 

načelnik: Danilo Kozoderc- 02/ 601 51 51, 040 395 951 

generalni duhovni asistent: Marjan Škvarč- 05/ 757 1 O 72 

poverjenica za mednarodne odnose: Korana Kovačevič- 05/ 726 58 14, 

031 624 303 

poverjenik za mednarodne odnose: Andrej Škrabolje - 05/ 714 64 37, 

040 831 007 

poverjenik za trajne in začasne naloge: Matej Černetič- 01/ 756 52 35, 

041 750 488 

Sooblikuj podobo ZSKSS in poverjenik za program: Matej Cepin - 01 528 41 28, v službi 011 427 71 

40, 031 31 30 31 
skavtstva tudi ti! 

Matej Cernetič, Marljivi jastreb, poverjenica za usposabljanje voditeljev: Urška Slana - 02/ 843 13 43, 

040 552 679 Brezovica 1 

~--------~~~~~~~======~ 



Če se kdorkoli pre

pozna v nasledn

jih vrsticah je to 

samo dokaz, da vici 1-:-:-:--:-:-::-:::-:::-:::-=:-:-:-:::--::-:--=::-:-~-::-:;-:;::-;:-;;;----;:;--;;;;:---------------, 
KAKO GORENJCI GLEDAJO NA TEM- O oc niso iz trte izviti ali 

pa da ima preveč 

domišljije :). Povabljeni tudi ostali, 

da napišete kakšen vic oz. narišete 

kakšen strip ter ga pošljete na 

naslov: maja.bertoncelj@skavt.net 

ali pa na sedež ZSKSS. 

Maja Bertoncelj, Eko vidra, Domžale1 

podhladitve. 

Gorenjci pričnejo sušiti perilo v zaprtih 

prostorih. 

-40 oc 
Pariz se je ustavil zaradi mraza. 

Gorenci gredo na hokejsko tekmo na 

prostem. Igrajo Jesenice proti Olimpiji in 

ozračje je "vroče". 

-50 oc 
Po/arni medvedje so se evakuirali s 

severnega tečaja . 

Iz vojašnice v Bohinjski Beli so sporočili, 

da so zimske vaje preživetja na prostem 

prestavljene zaradi visokih temperatur. 

- 70 oc 
Božiček se je preselil na jug. 

Vojska zapusti vojašnico v Bohinjski Beli 

in se odpravi na enotedenske priprave 

kako preživeti v zimi. 

- 183 oc 
Mikrobi v hrani ne preživijo več. 

PERATURE Destilirana voda zmrzuje. 

+ 15 oc 
To je najvišja poletna temperatura na 

Gorenjskem. 

V Španiji ljudje nosijo plašče in rokav

ice. 

Gorenjci se sončijo in plavajo v Bohin

jskem jezeru, ki ima 1 O stopinj. 

+ 10 oc 
Francozi se pripravljajo na kurilno 

sezono. 

Gorenjci flancajo rože v svojih vrtovih. 

+ 5 oc 
Italijanski avtomobili ne vžgejo več. 

Gorenjci se pričnejo voziti na motorjih in 

na zapravljivčkih . 

Gorenjske krave se pričnejo pritoževati, 

da imajo kmetje mrzle roke. 

- 273 oc 
Nihanje v atomih preneha. 

Gorenjec začne preklinjat: "Dan 's je pa 

zahvadvu, ejga!" 

- 300 oc 
Pekel je zmrznil. 

Gorenjec posodil denar sosedu. 

ZLATA POROKA 

- Zakaj si tako proti, da bi se poročila 

naslednjo soboto? 

- Zato, ker bi v tem primeru najina 

zlata poroka padla na sredo, takrat pa 

imam balinanje. 

KARATE 

Japonec opozori Muja na svoje znanje 

karateja: "Ne zafrkavaj se z mano. Imam 

Voda v Bohinjskem jezeru je malo 

gostejša. 

- 5 oc 
V Kaliforniji veliko ljudi skoraj zmrzne. 

Gorenjci pripravijo na dvorišču zadnji 

piknik pred zimo. 

- 10 oc 
Škoti so pričeli s kurilno sezono. 

Gorenjci so pričeli nositi dolge rokave. 

- 20 oc 
Avstralci bežijo iz Mallorce. 

Začetek praznovanj na prostem v Bo

hinju. 

- 30 oc 
V Grčiji množično umirajo ljudje zaradi 

črni pas, in to sedmi dan." 

Mujo si sezuje čevlje : "Jaz imam pa 

črne nogavice, in to trideseti dan!" 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

Mafijaš gleda TV in vidi, da je na pro

gramu kriminalka. 

Pokliče sina: "Mali, pridi, začel se je 

izobraževalni program. " 

VEROUK 

Učitelj razlaga, da so ljudje nastali iz 

Adama in Eve. 

Janezek ugovarja: "Moj oče pravi, da 

smo nastali iz opic." 

Učitelj: " Vaša družinska zgodovina me 

ne zanima." 

Zbrala: Maja Bertoncelj, Eko vidra, 

Domžale1 





prij mati se 

kušnjami vsakdanjega živl' J 

tako, da bomo živeli to življ nje 

v vedno večji polnosti. 

f vselej prejemati 

kot priložnost, da rastemo 

in da postajamo vse bolj t bi podobni. 

Naredi nas sposobne, da se z njimi 

spoprimemo 

trdno zaupajoč v tvojo pomoč. 

Nauči n s ra meti, 

da moremo do polnosti življenja 

priti edinole tako, da nenehno umiramo 

i in svojim sebičnim željam. 

Kajti s tabo bomo mo li vstati, 

samo če s teboj umiramo. 

Odslej aj nas nobena tv 
1 i v 

~~·'YII-
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