




zn mrzle dni 
Kar lepo smo že zal<orakali 

v jesenske dni, že nas ob

jema mraz in že diši po zimi. 

Veseli smo, da smo vam 

lahl<o pripravili čisto novo 

podobo Skavtiča. Upamo. 

da vam je všeč in da boste 

Skavtiča še raje prebirali in 

k njeqovi kvaliteti prispe

vali tudi s svojimi članki, 

saj so dobrodošli vsi konkretni predloqi za srečanja. to 

veja predvsem za voditelje. potrebovali bomo tudi veliko 

praktičnih stvari. ki bi jih predstavili. da se ne bo naše 

qlasilo spremenilo v poročanja. ampak bo služilo vsem 

!lot uporaben pripomoček za naša srečanja in krepitev 

silavtsileqa duha. 

V novi podobi lahko opazite l<ar nekaj sprememb, Ral<o 

vam je všeč in vaše predloqe za izboljšanje lahko pošljete 

meni osebno na naslov: tjasa.knap@skavt.net. Vesela 

bom vsaRe vaše qraje, pohvale in predloqov, posebno 

pa članl<ov, Ri naj bodo kratki in jedrnati, da bodo bolj 

priteqnili bralca. 

Tollrat pa preberite čudovito duhovno misel. na straneh 

W spoznajte novo sourednico in se preizkusite v Kajinih 

spretnostih in lkijevih zankah. IV strani vam ponujajo 

vpoqled v svet polha. razkrivajo pa tudi jambore polet

nih taborov. Ri ste jih poslali na naš naslov, najlepši pa 

Je na zadnji strani Skavtiča. ln Raj je C2HSOH? Če še ne 

veš poqlej na PP strani. kjer se naučiš tudi vse o pismu 

odhoda. Voditeljske strani so sveže, z 2 novima urednica

ma, preberite kaj sta tokrat predstavili. Tudi Skavt v svetu 

ima novo urednico. ki vam predstavlja francoske silavte. 

Olloljski kotiček, na čelu z novo urednico, ponuja nov

ost. s Ratero si lahko naredite osebno mapo z rastlinami 

in druqimi čudesi narave. toRrat Rop ri va. Preberite pred

stavitev čisto noveqa steqa. ČaRa vas tudi intervju, Ri qa 

je pripravila nova urednica. Pa seveda ne pozabite na 

smešno Mineštro. 

Kot vidite je veliko novosti, ravno tako pa tudi veliRo 

novih sodelavcev. Vsem bi se rada zahvalila za njihovo 

delo, saj smo res ena dobra ekipa. Ri vas bo od decembra 

dalje vsaka 2 meseca osrečila s SRavtičem. 

Ker pa prihajajo prazniRi in mesec poln praznikov in 

sladl<arij, vam želim veseli december. srečno v novem 

letu in naj vas novorojeno detece blaqoslavlja in vedno 

spremlja. TJaia Knap, Prebrlsana lisica. Cerknica 1 

Zrinjskega cesta 9, 51-1000 Ljubljana, tel : 01 /433 21 30, 
GSM: 031 /210 944, 040/429 456 

Glnunn urednlc=n::__ ___ _ 
Tjaša Knap 
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Tvoje pohvale, kritike, 
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odziva - tudi zaradi njega lahko 
postane Skavtič boljši. 
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Uvodnik 

Kazalo 

Duhovna misel 

Volčiči in volkuljice 

Izvidniki in izvidnice 

Popotniki in popotnice 

Voditelji 

Odrasli skavti 

Skavt v svetu 

Okolje 

Predstavitev ste\Ja 

Mineš tra 



ullnje in sknuli 

v nouo sknutsko leto uzemimo 
tudi nnjboljsegn 
Skupine mladih, veliki nahrbtniki, nasmeh in sreča na obrazih, vse to se je v počitniških dneh velikokrat 
videvalo v raznih krajih po Sloveniji. Eno takih skupin sem po naključju srečal sredi Portoroža. Ni jih bilo 
težko prepoznati. Le od daleč se je videlo, da so skavti v svojih prepoznavnih kroj ih. ln kljub temu, da so 
imeli za seboj že kar nekaj kilometrov prehojene poti po vročem soncu, je smeh na obrazu razkrival, da je 

njihovo srce vseeno polno sreče in veselja. 
Po kratkem klepetu o doživetjih zadnjih dni so odšli svojo pot. Nekaj drobnih trenutkov in par besed z zna
nimi in neznanimi skavti - polepšali so mi dan, obenem pa v meni pustili veliko vprašanj. Kako to, da danes, 

ko se s sošolcem s sosednje mize pogovarjaš le še preko SMS sporočil, ko prijatelja vidiš le še s pomočjo 
spletne kamere, medtem ko se z njim pogovarjaš preko spletne klepetal nice, ko je elektronska pošta 
glavno komunikacijsko sredstvo, ko se k sosedu čez cesto pelješ z avtomobilom ... pa še vseeno srečamo 
mlade ljudi, ki polni navdušenja, veselja in sreče po največji vročini ali po dežju z velikimi nahrbtniki na 
ramenih prehodijo kilometre in kilometre poti? 
Prepričan sem, da bi bili odgovori vseh teh, ki so doživeli lepoto poletnih taborov, zelo podobni: medsebo
jno druženje, igre, pogovori, nova poznanstva in prijateljstva, molitve, svete maše ... Kljub vsem modernim 
pripomočkom je "stari" način komuniciranja in navezovanja stikov vendarle še vedno tako zelo privlačen in 

blagodejen za človekovo dušo. 
Torej Bog le ni bi tako zastarel, ko je ustvaril človeka kot socialno bitje. Tisto hrepenenje po bližini drugih, 
prijateljstvu, sprejetosti in čudovitem občutku, ko te ima nekdo rad, le ni za med "staro šaro". Vse to potrju
jejo ta poletna srečanja, ki smo jim priče leto za letom. 
Le več kot mesec dni je za nami, odkar smo pričeli z novim skavtskim letom. Polni navdušenja, novih idej 
in pričakovanj načrtujemo skupne aktivnosti, ki jih bomo izpeljali v tem letu. Ogromno priložnosti bo, da 
bomo na star in preizkušen način navezava li stike z drugimi skavti v domačem stegu. Koliko je še tistih 
bratov in sester skavtov, ki jih poznamo samo na videz, njihovo ime pa je še neznano. Toliko priložnosti 
bomo zopet imeli v tem letu, zato se potrudimo, da ne bodo ti dragoceni trenutki šli mimo nas, da ne bo 
še več odtujenih prijateljev. Razne moderne naprave, ki jih imamo, so nam lahko v veliko pomoč, če bomo 

uporabljali tudi osebni stik, kajti brez tega ne gre. 
Kako pa je z našim poznanstvom z Bogom? Ali smo še prijatelji, znanci ali smo se že oddaljili od Njega? 
Ne pozabljaj mo na pogovor tudi z Njim, saj dobro vemo, da če se ne pogovarjamo, si postanemo tujci. 
Naj bo pogovor z Njim reden, neglede na to, ali to počnemo v družbi ali sami. On je vedno pripravljen 
na pogovor, vedno ima dovolj časa, da nas posluša in da je z nami. Za pogovor z Njim ne potrebujemo 
nobenih posrednikov in aparatov, pri katerih ob izpraznitvi baterij drugih ne slišiš več, niti ne potrebujemo 
internetne povezave. Dovolj je samo trenutek tišine in zbranosti in že vzpostavi mo osebni stik s svojim 
Nebeškim Očetom. Poleg pogovora z Njim pa ne pozabimo tudi na osebni stik. Ni šel zaman za nas na križ, 
ne daruje se zaman na naših oltarjih pri najsvetejši daritvi. Leli se nam dati v hrano in pijačo. Želi, da se ga 
dotaknemo, da ga prejmemo in da v moči te hrane živimo. 

V novem skavtskem letu imamo veliko priložnosti, da ohranjamo ali pa na novo navežemo medsebojne 
stike, poznanstva in prijateljstva. Naj bo to naloga za vse nas. Namesto da bi uporabljali telefone, internet 
in razne druge posrednike, povabimo druge na sok ali sprehod in spoznali bomo, da so prav prijetni sogov
orniki, v katerih se skriva veliko duhovnega bogastva. Ob tem pa se vsak dan spomnimo tudi na pogovor 
z našim Nebeškim Prijateljem, ki naj nas spremlja s svojim blagoslovom. Duhovni asistent, Igor Stepan, 
Aktivni gams, Novo mesto 1 



-Ciloun postn 
Preqara je sredi julija sprejela medse cel živalsRi vrt 

različnih živali ROt so Rača , žel va, mu ca. lev, nilsRi Ro nj, 

zebra, žirafa, panter ... lsRale smo svobodo. 

Izdelali smo si načrt, RaRo bi lah Ro pobeqnili iz živalsReqa 

vrta. Zebra Melman je to res poizRusila in zaradi strahu 

zanjo smo jo šli isRat. Ujeli smo se v past, vendar nas je 

našel osRrbniR in nas vse peljal na Ropanje v Izolo. A Raj 

Rmalu smo mu ušli. URradli smo mu zemljevid in taRo 

izvedeli, da smo pristali na otoRu MadaqasRar. Odšli 

smo qa razisRovat in našli zapuščeno vas Abitanti. Ni 

nam bila všeč, zato smo našli bolj domač in odprt Rraj, 

Rjer nas je pričaRala ...,...,Rraljica Julija. Tu so nas čaRala 

nova presenečenja, lovi, odRrivanja pomena svobode 

in prijateljstva. Kmalu smo sRlenili, da se vrnemo do

mov. Odpeljali smo se do Kopra, opazovali ladje, si 

močiti noqe v morju in že smo z vlaRom hiteli proti 

VipavsRi dolini, Rjer so nas čaRati naši starši. Volčič 

ln volkuljice iz krdela prepihanih kožuhov, Ste~ 
Ajdovščina-šturje 1 



Knjinn spretnost: 
tnbln zn sporocila 
Po dolqem in brezsRrbnem poletju se mi je danes 

zjutraj zazdelo, da je džunqla naenRrat spet oživela. 

Mavqli je šviqnil mimo. da qa sploh nisem imela časa 

vprašati Ram je namenjen. Se pred trenutRi speča Kaja 

je bila ob Baqirinem »Dobro jutro!• zdaj že Rilometre 

daleč. Balu. Ri je utrujen od prenašanja svojeqa težReqa 

telesa prisopihal mimo, mi je hitel razlaqati Rdaj in Roqa 

vse mora učiti postave ... Medtem, RO sem razmišljala. 

RaRo se vsem neRam mudi, pa me je Rar spreletelo po 

Rožuhu - spomnila sem se namreč, da sem pozbila na 

jutranjo telovadbo s Čilom in !Rijem! 

Draqi volčiči, da se tudi vam ne bi doqajalo Raj podob

neqa, vas povabim. da izdelamo tablo za sporočila: 

POTREBUJEŠ: 

- RartonsRo podlaqo. 

- ovojni papir, 

- neRaj lesenih ščipaiR za perilo. 

- bloRec za sporočila (ali !istRe sam 

natrqaj), 

-daljši traR (približno 1 m). 

-spenjač, luRnjač, lepilo in ŠRarje. 

neRaj vrvice, nanjo priveži svinčniR, druqi Ronec vrv

ice pa SROZi luRnjico priveži na podlaqo. 

3. S spenjačem naredi še žepeR za svinčniR. 

4. Na sredino zqornjeqa roba table z luRnjačem naredi 

dve luRnjici. SRoznje napelji vrvico. Zadaj jo zavozlaj. 

Tabla je narejena, lahRo jo obesiš. 

No, taRo se ne boš niRoli več moqel izqovoriti, da je 

džunqelsRa sapica odpihnila RaRšno tvojo misel. Do

ber lov! 

Maša Vidmar. Nežna vid ra, SRofja LoRa 1 

1. KartonsRo podlaqo oblepi s pa

pirjem. Na tablo prilepi: 

@e ~ §UD ~ 68 
- ščipalRe (lahRo jih prebarvaš). 

da boš vanje lahRo zatiRal razna 

sporočila. 

- bloRec z listRi za sporočila (lahRo 

qa narediš sam iz natrqanih lističev, 

Ri jih na vrhu spneš s spenjačem). 

- srebrn traR iz embalaže trajneqa 

mleRa, na Ratereqa boš lahRo z 

lepilnim traRom Raj prilepil in nato 

brez težav tudi odlepil. 

2. Ob spodnjem robu table z 

luRnjačem naredi luRnjico. Vzemi 

~ 
&&.oKec ~ 

NE 'O 
PO"Z.A&J! 

~ 
~ tiJ ~ ~ 
~ 

~ 
5f'.OfiLio,t\ ~tili: 11. ef""\.B.A~ 

-r"A.JN'iiiG,.. ,....'\...e~ 

. ~ 5 



lkijeue znnke: 

preprost-
lepo je biti 
bodi frnncisek 

Posllušaj se čim bolje prebiti sllozi spodnja 
vprašanja. Bodi preprost in če se ti zalomi uporabi : 
• lllic v sili (polili češ starega volila). 
• glas ljudstva (se posvetu ješ s svojim llrdelom) in 
• polovičllo (Kar najbolje). 

l . Kdo godu je 4. olltobra in je tudi zavetnill vollluljic 
in volčičev? 
a) Sv. Jurij b) Sv. Pavel 
c) Sv. Frančišell d) Sv. Mihael 

2. Kje se je rodil zavetnill volčičev je tudi ustanovitelj 
Frančišllansllega reda? 
a) Verona b) Udine 
c) Padova d) Asissi 

3. Kallo se je pisal sveti Frančišell? 

a) Bernardone b) Bufon 
c) Fatori d) Toti 

4. Kallo je bilo ime očetu in materi svetega 
Frančišlla? 

a) Mihael in Veronilla 
c) Francesco in Pilla 

b) Peter in Pilla 
d) Jožef in Marija 

5. Kaj imata sllupnega sveti Jurij in sveti Frančišell? 
a) bila sta viteza b) bila sta tesarja 
c) bila sta llrovca d) bila sta livarja 

6. Sveti Frančišell se je pogosto zatellal v llapelo. 
Komu je bila le-ta posvečena? 
a) sv. Dam janu b) sv. Antonu 
c) sv. Janezu d) sv. Ani 

7. Kaj od spodaj naštetih stvari ni bil sveti Frančišell? 
a) trgovec b) lllepar 
c) pesnill d) ljubitelj narave 

8. Katera je Frančišllova pesem? 
a) Oda čmrlju b) Pomladna pesem 
c) Sončna pesem d) Priden volčič 

9. Vsi vaščani Gubbia so trepetali pred groznim(i): 
a) čebelami b) volllom 
c) medvedom d) podganami 

Frančišell je car. Povej naprej! 
Panl Menič, BoJeviti delfin, Novo mesto 1 

Rešitve llviza naj Čil prinese na ZSKSS, Zrinjskel}a 
9, 1000 Ljubljana ali pa na ska~tic@ska~t.net. 
Enega od volčičev. Ri bo pravilno odgovoril na 
vprašanja, ča Ila lepo presenečenje ... 



Bnlujeu brlog: 
su. Frnncišek in grubbijski uolk 
Zaqotovo veš. da je sv. frančišen Asiški. ki qoduje 4. »Brat volk' Napadal si nedolžne ljudi in živali, ker si bil 

oktobra. zavetnik vseh volčičev in volkuljic. Pa poznaš lačen. zato se te vsi v Gubbiu zelo bojijo. Prišel sem. 

tudi zqodbo, ki pripoveduje kano je z volkom sklenil da bi pomaqal skleniti mir med teboj in meščani. Ob

mir? Če odkimavaš z qlavo ali pa se ne spomniš čisto ljubi, da ne boš več oqrožal mesta, meščani pa ti bodo 

dobro, si pozorno preberi spodnje vrstice. v zameno vsak dan prinašali hrano.• In po teh bese

Sv. frančišek je nekoč prispel v mesto Gubbio. Takoj dah so vsi, ki so od daleč opazovali srečanje volka in 

je opazil, da so ulice skoraj prazne. Nekaj meščanov. sv. Frančiška, začudeno obnemeli. Volk je svojo ve

ki so stali ob poti. mu je potožil o, da je nemir v Gubbio liko in roba to šapo steqnil in jo položil naravnost v 

prinesel strašen volk, ki napade vsakoqar - človeka ali frančiškovo roko. \7 Gubbiu je tako spet zavladal mir, 

žival - ki qa sreča. Redki ljudje, ki so si upali zapustili meščani so z volkom zaživeli v sloqi in razumevanju. 

svoja domovanja. so hodili naokroq do zob oboroženi. Kaj pa ti? Si tudi ti prizadevaš. da bi bil z vsemi prijazen? 

Sv. frančišku so se meščani zasmilili. Kljub temu, da Poskusi in zaqotovo boš marsikomu na obraz narisal 

so se vsi izoqibali volčjeqa brloqa, se je poqumno po- velik nasmeh. Simona Jeretlna, Vztrajna kobra, 
dal proti krvoločnemu volku. Zaupal je. da qa varuje Homec t 

Božja roka. Ko je zaqledal renčečeqa volka, se je svet-

nik mirno ustavil in napravil znamenje križa ter rekel: 
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Predstouiteu cete: 

budne kobiuce - kranj 1 
l.Osebna lzkaznlc:a čete 
Ime čete: 

Budne Robivce. to pa zato. (;)er smo vedno zelo budni in z 

odprtimi očmi s(;)ačemo po svetu Rot (;)obilice. 

vodi: 
Tudi imena naših vodov Ražejo na naše lastnosti. Četa ima 

pet vodov. in sicer: Orle, Mravlj ice, SoRole. Pande in Kresnice. 

Orli in SoRoli nas spodbujajo R temu. da ~ledamo daleč. in 

nam vlivajo potrpežlj ivosti, Mravlj ice nas vzpodbujajo R mar

ljivemu in sRupinsRemu delu, Kresnice nas na~ovarjajo. da 

moramo vedno sijati veselje in optimizem. tudi v težRih tre

nutRih, po Pandah pa se spomnimo na to. da je taRšnih ljudi. 

ROt smo mi. malo. zato sRušamo ljudem ORoli nas dati vsaj 

Ranče(;) naših dobrih lastnosti. 

VseRaRor pa ne smemo pozabiti na dva voda, Ri sta pred leti 

sestavljala četo. Pume, Rer so bili mošRi vod, vsem je zvenel 

čisto žensRo. Vsi so jih zafr(;)avali. zato so se preimenovali 

v So(;)ole. U~otovitev: soRoli so potomci pum. Ker je pred 

štirimi leti število mošRe populacije zelo naraslo, so 

ustanoviti nov vod. Imenovali so se Ti~ri. Zaradi no1nmmeol 

upadanja pa so jih lansRo leto uRinili. 

voditelji: 
Barja Peneš (na žalost nas bo zapustila) 

Gašper MarRič 

Tina Pernuš 

Anže Štremfelj (tudi on nas bo zapustil) 

Jane Ciperle 

število IV: 
V deRiišRih vodih je po 7 članic, v fantovsRih pa ..... To se prav 

sRupaj 21+ ... = 

starost čete: 

Četa v našem Tri~lavs(;)em ste~u obstaja, odRar smo qa us· 

tanovili. Torej je Rar med starejšimi četami v Sloveniji. sa 

bomo dru~o leto praznovali že 15. rojstni dan!! 

klic:: 
Klica naša četa ne pozna (vsaj (;)amor seže moj spomin) 

LahRo pa vam zaupamo Rlice naših vodov. Mravljice - na 

delo (ponavadi), na cuRr itd .. Pande- črno na belem ali pa na 

bambus. Kresnice- svetiiRe na plan (mislim da se lllic ni spre· 

menil že zelooo dol~o : tradicija je tradicija). Orli- na travce 

(za~otovo bi se našel še RaRšen). SoRoli so najbolj domiselni. 

zato imajo vsa(;) dan dru~ zanimiv Rlic. 

Himna: 
Stalne himne čete nimamo. je pa na lansRem taboru izpod 

peresa dveh četniRov Mičota in MlaRarja nastala tale himna 

tabora: 

Darja, Frane. Jane 

Štremfl. Ga pi pa dve Ruharce. 



Tapru R smo se znajdi Rle 

Nam Darja zaplenila mobi je. mobi je. 

REF: KoRto. RORto RadensRo 2x 

Snide. šnicle pohane 2x 

Frane nm neRi šmeRov je 

K hotu sam poseRat smreRo je. 

Pol pa Jane zafrajaru je 

Da to sam en biq jambor je, jambor je. 

REF 

K treba špaqo dol spravt je 

Se Stremfl Ruj uRenjov je. 

Gapi mu' j zdilov litrco 

Daj' dobu poqum za plezanje. plezanje. 

REF 

Ej vedve naše Ruharce 

Dj ne se bunit če premav sRuhate. 

Kr pa že pač sRuhate 

Tist res najbo! oRusno je, oRusno je. 

ZDJ PA ČIST ČISTVSI!! 
REF 

Druqače pa imamo himno triqlavsReqa steqa na Rate ro smo 

zelo ponosni. 

2.Kratlla promocija domačega kraja 
Kranj - prestolnica GorenjsRe ... Noro veliRo zabavnih in za

nimivih ljudi, veliRo Prešerna. staro mestno jedro s pridihom 

srednjeqa veRa .. .. Ena od naravnih znamenitosti sredi mesta 

je Ranjon KoRre. Rjer se veliRORrat podi Rar neRaj sRavtRov 

in sRavtinj .. ... V oRolici se nahajajo naravne znamenitosti v 

obliRi Krvavca. Jošta in Smarjetne qore ... Prihajamo iz občin 

Kranj. Tržič. Senčur. CerRije. NaRio. ... Pozimi smučamo na 

Krvavcu. poleti se potiRamo po jezerih v oRolici. 

3.Anelldota Iz življenja naše čete 
*MaRa roni na vlaRu 

NeReqa dne se je četica sRavtov odpravljala na zimovanje 

v pozabljen Rraj :D ... Ker so bili brez avtomobila za prevoz 

jedil, so si jih med seboj razdelili Rar četniRi. ... NeRateri 

voditelji so bili prepričani. da imajo neRateri četniRi prelahRe 

nahrbtniRe, zato so jih obremenili z maRaroni. Bilo je petR

ovo popoldne. zato so bili vsi vlaRi popolnoma napolnjeni. 

Eni od četnic (beri : meni - TinRi) se je vrečRa maRaronov 

odprla in raztresla po celem vlaRu. NeRateri od voditeljev 

(beri: Darja) so bili prepričani. da maRaroni ne sodijo na 

tla v vlaRu. zato se je os ramočena :D sRavtinja lotila pobi

ranja maRaronov po celem vlaRu ... Ljudje so bili Rar neRa

Ro začudeni . RO se je četnica sRianjala in pobirala majhne 

maRarončRe po tleh. Od taRrat raje ne da ničesa r. Rar bi se 

lahRo raztreslo v nahrbtniR :D 

* Kraja zastave: 

Na letošnjem poletnem taboru je bilo zelo zanimivo .. . 

Najboljša stvar pa je bilo Rraja zastave ... Ob petih in neRaj 

(nihče se ni obremenjeval z uro) so se po tabornem prostoru 

razleqli žvižqi. .. ALARM!!!! Seveda neRateri. Ri smo bolj rahl

eqa spanca. smo pridrveli ven .... In napravili Rroq oRroq jam

bora ... V Rroqu smo obRrožili Rradljivca ... Odštevali smo čas. 

doRler je bil lah Ro v Rroqu 3h metrov ... in pri zadnjih seRun

dah je zastava zletela po zraRu do njeqoveqa pomočniRa . Ri 

je z njo uspešno pobeqnil. Vseh 15 nas je stalo tam z odprtimi 

usti od presenečenja. za tatom se je podal le še naš Jane. Ri 

pa je bil prepočasen za Rolo .... TaRo smo ostali brez zastave 

in imeli družbo na vodnišRi dan :D 

*Straža: 

Poqovor dveh punc (med njuno prvo stražo) in taRratnim 

voditeljem: Rudi, Rudi zbud se .... Rwa je? .. .. Lisica je uzun ... 

Pa Rwa? .. .. Ja Ra če ma steRiino? ... Zbud me. R te napade 

4.1V, Ili se ukvarja s čim zanlmlvlm 
Glede teqa smo si zelo enotni. taRo da nihče posebej ne 

izstopa. Imamo zelo veliRo qlasbeniRov (trobenta. prečna 

flavta, violina. bobni, Rlarinet, Rljunasta flavta . Rlavir in seve

da Ritara. Sicer imamo neRaj amaterjev. vendar rasturajo 

sceno). Imamo tudi veliRo navdušenih in dobrih plezalcev 

in verjetno so prav zaradi teqa voditelji prišli na idejo, da or

qaniziramo teRmovanje v plezanju t. i. OprimRanje. Prav vsi 

fantje, punce in voditelji smo strastni ljubitelji fuzbala (več 

v 6. točRi) . Punce imamo zelo rade ples. saj smo Kresnice in 

Pande že neRajRrat sestavile Roreoqrafijo za pustni ples ali 

pa MiRrofonjado (seveda smo s tem opravile tudi veščino 

na ravni voda). VseRaRor pa ne smemo pozabiti , da smo IZ

VRSTNI pevci!!! Letos na taboru smo pri maši med Riticami 

neRaterih pesmi samo neRaj qodrnjali ali pa brundali samo 

melodijo. RO pa smo prišli do refrena, smo se vsi začeli dret. 

5.10 razlogov, zakaj je lepo biti skavt v našl četi : 

- če pomaqaš prenavljati novo sRavtsRo sobo. dobiš za na

qrado pico 

- ob priqovarjanju za udeležbo na RaRšni aRciji, voditelji 
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na lloncu sms-a vedno pripišejo še, da na lloncu dobimo 

hrano!!! 

- zadnji 2 leti smo imeli res super voditelje 

- nilloli ne slišiš popolne tišine (smo zelo qobčni) 

- smo zelo zaqreti za šport 

-po lloncu srečan ja si vedno dobre volje, tudi če te voditelji 

qonijo v neznano 

- naši voditelj i vedno najdejo nellaj zanimiveqa in poučneqa 

(obisll llomune, oqled Rupnillove linije, ... ) 

- ller se na učiš zallurit v vsallem primeru 

- ller nas Soča in druqe nevarne relle ne odnesejo (izziv) 

- SMO NAJBOLJŠI IN NAJLEPŠI 

6.Zanlmlve, nenavadne, vesele, navdihujoče prll!ode 
Iz zadnjel!a obdobja : 
- Na letošnjem taboru so se fantje zmenili s sllavti iz Noveqa 

mesta (imeli so tabor blizu nas). da se pomerimo v fuzbalu . 

Tallo nas je nelleqa popoldneva voditelj vseh 35 moral na

jprej prepeljati tja (ller je bilo za peš predaleč) in ller smo im

eli samo 1 avto je trajalo llar nellaj časa (za nazaj je bilo isto). 

Najprej so se v pomerili fantje in rezultat je bil 1:0 za naše!!!!! 

Pri navijanju smo se zelo oqreli, mi smo spodbujali naše oni 

pa zbadali nas. Sledila je tellma punc. ili pa je ostala slloraj 

neodločena. šele v prvem podaljšllu je Jera zadela qol in to 

tallo. da je ometla pajčevino Ieveqa zqornjeqa llota. Tallo je 

rezultat ostal 1:0 za nas. Moramo se pohvaliti, da smo imeli 

izjemno žensllo ellipo Jera. Manca. Tinlla, Tati, Ana, Nadja. 

Ker pa to še vedno ni bilo dovolj, so se med seboj pomerili 

še voditelji in seveda je sledil enall rezultat llot pri prejšnjih 

dveh, 1:0 za nas. 

- Letos smo imeli EKO-tabor. Zobe smo si umivali z veqeti 

podobnimi zelišči (vendar je bilo še lOx bolj slano). umivali 

smo se llot z nellallšnim prahom, posodo smo pomivali z 

otrobi in oreščlli. ti oreščlli pa so nam služili tudi za umivan

je oblell. Ločevali smo smeti... Da pa je bil trud poplačan in 

smo imeli vsaj nellaj od teqa, smo prejeli druqo naqrado ze

Ieneqa Jurija. 

-Moramo pa povedati tudi. da smo zelo nesrečni (vsaj ženslli 

del čete). ller imamo z leta v leto manj mošllih predstavnili

av. 

7. Naj ... 
.. . bolj qlasen oz. lllepetav: to je bila zelo težlla izbira. zato 

bosta ller dve Tinlla in Nina. ili pa ima tudi čisto pravo sllavt

sllo ime Zqovorna llresnica 

.. . vod: to so zaqotovo llresnice 

.. . več fantov z dolqimi lasmi 

.. . boljši smeh: Jane, tudi on ima super ime Smehvzbujajoči 

orel 

... večje težave s financami ima naš blaqajnill. saj smo slloraj 

vedno v min usu ali pa cisto malo čez 
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.. . večji: Gapi (194 cm) 

... manjši Urban 

... voditelj: Darja, ili pa nas bo na velillo žalost letos zapustila 

.. . bolj nenavadno sllavtsllo ime: Sollol na llvadrat. Leteči 

sollol. Smehvzbujajoči orel, Neobičajna mravljica. huda 

mravljica 

... zbirališče voditeljev: Mi tnica (tullaj jih najdeš vedno. zato je 

to hllrati tudi najmanj obisllana qostilna s strani četnillov) 

... zbirališče čete: pri čebelnjallu ob Račjih jezerih v Udim 

borštu 

... zbirališče če se liam odpravljamo: pred čebelco (to je pred 

eno llavarno, ili pa se že siqurno S let ali pa še več ne imenuje 

več tallo in je od tallrat spremenila že 2 imena, morda še celo 

več) 

.. .iqra ob večerih: morilec 

...obisllovalec na letošnjem taboru: Robi Frišllovec 

.. . več jih trenira plezanje 

... nesporazumi: nilloli ne veš. lldaj je llonec vodnišlleqa ses

tanlla 

.. .izjave: Manca 

.umetnill: Tati 

... četa v Sloveniji je četa BUDNIH KOBIVC!!!! 



nnsn ceticn kornkn: 
Gospodar 

U~ANI KDO JE GOSPODAR ~ 
Če sRavt prevzame vlogo gospodarja v 

vodu. to sploh ni nič posebnega . . . SRrb 

za orodje ni potrebna, saj orodje taRo ali 

taRo ni njegovo! In zaRaj bi se trudil s po

pravilom orodja. če to IahRo stori voditelj?! 

PAZI! ALI RES RAZMIŠLAŠ TAKO? Preberi 

si pismo sRavta, Ri v svojem vodu opravlja 

vlogo gospodarja, in videl boš. da so zgoraj 

napisane besede popolnoma nesmiselne! 

dar- ~WI ~osrot:~a-r ."..- s-voje.J.AN \JoeL....- f'--\a-viio, ck:v 
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to:. ode.-' 4aw:t lo')>ec-' f" ibO'i'" 1 \-\Mt ~•et: \"' kulro"'c..o.-' 
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Zopet sem se predolgo zadržal na obisku ln bom moral 
ponoči domov. Pot me vodi skozi gozd. Naenkrat se s 
starega gabra zasliši pihanje ln praskanje. Seveda tam 
v krošnji ne čepi nikakršen strah temveč . . . polh. 
Polh je ljubka živ alca in med Slovenci uživa poseben Ul/led. Pri 

nas živi več vrst polhov. vendar si Ol/lej mo dva predstavnika. 

Naš največji polh se imenuje navadni polh (Illis Illis). Je manjši 

od veverice. Z11oraj je bleščeče siv. spodaj bel. Okoli velikih 

oči ima temne l<olobarje. Ušesa so brez šopa dlak. rep pa ima 

košat. Prebiva predvsem v listnatih in mešanih 1/0Zdovih, ve

likokrat pa 11a lahko srečamo tudi v parkih in vrtovih. fran 

Erjavec je leta 1868 o polhu zapisal: •Polh je zelo požrešen. 

neprenehoma bi hrustal in trl. po pravici se lahko reče. da ni 

nikdar sit. Izbirčen tudi. bodisi žir ali želod. lešnik. kostanj. vse 

mu 11re nenasitno v 1/0it. ni skoraj treba pristavljati, da tudi 

sočne11a sadja ne zametava.•. Navadni polh ima eno le111o s 

4-6 mladiči. ki postanejo samostojni po 4-5 tednih. Naši bi

ololli so UI/Otovili. da imajo polhi več mladičkov. če bul<ve in 

ostalo drevje dobro obrodi. 

Dru11a živalca l<i jo bom omenil, pa je podlesek (Muscardi

nus avellanarius). Velik je kot hišna miš. Z11oraj je rumeno 

do rdečerjav. po trebuhu pa je svetlejši. Prsi in 11r1o ima bele 

barve. Živi v vseh tipih 1/0Zda z bujno podrastje in 11rmovjem. 

Aktiven je predvsem v mraku in ponoči. Je spreten plezalec. 

ki se hrani s semeni. ja11odičjem. sadeži in žuželkami. Ima 1-3 

le11Ia s 3-5 mladiči. l<i jih samica povrže v ol<ro111o 11nezdo. 

Zimo prespi v 11nezdu. zvit v klopčič . 

Če najdemo podlesl<a. 11a lahko primerno v roko. ne bo nas 

u11riznil. z navadnim polhom pa je ZI/Odba povsem dru11ačna. 

Mali na11ajivec bo zasadil zobe v vašo roko in nato zbežal. Če 
11a poskušale ZI/rabiti za rep. vam bo le ta ostal v rokah. polh pa 

se vam bo •smejal< z najbližje veje. Kadar je polh prestrašen. 

pleza vedno samo k višku. Nekoč je nekemu bio!OI/U. l<i je 

proučeval polhe. le-ta ušel iz rol<. Ker v bližini ni bilo nobene 

veje. jo je polh ubral kar proti biolOI/OVi 111avi. Na vrhu 11Iave 

se je usedel in prestrašeno čakal. Seveda je biolo11 prestrašeno 

žival spustil na bližnje drevo. 

Seveda vsi polhi nimajo te sreče. Nekatere ulovi kuna ali sova. 

nekateri pa končajo v polharjevi pasti. Polh je v ZI/Odovini 

ilira! pomembno prehrambeno viOl/O. V' srednjem veku je bil 

lov rezerviran za plemstvo. navadni ljudje pa so lahko lovili 

le polhe. Revni ljudje so si jeseni nalovili polhov. jih naselili 

in shranili za zimo. Polhanje je nato preraslo v tradicijo. l<i jo 

ponekod po Sloveniji še 1/0jijo. Kako poteka lov na polhe. nam 
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bo zopet pripovedoval fran Erjavec: •Ko jesensilo sonce že 

zahaja za žalostnimi 1/0rami na zatonu. zbero se polšji možje 

za vasjo. Vsak ima na hrbtu v naramnem ilošu ali v mavhi 

na brane polšje pasti. Cela zbrana tovarišija stopa počasi za 

vodni kom. starim polharjem v hosto ..... Prišedši sred. izbero 

si kraj navadno v 11lobol<i dolini na starem l<urišču. iljer suhe 

brsi naneso za Ol/enj. potem se razidejo okoli in oi<oli nas

tavljal.. ...... Nastane noč . Veselo poka o11enj. posilal<uje pla

men in čudovito odseva od obrazov sedečih polharjev. Tam 

sedi seženj od Ol/nja na trhlem panju star očanec z malo pi

pico v sesušenih čelj ustih in počasno pretr11oma pravi svoje 

in svojih prednikov čudne Zl/odbe na polšjih lovih in dru11e 

stare pripovedi. Mladenič pal<. mlade domišljije. ili peče in z 

utrinl<om preobrača v žerjavici krompir ali zleknjen po prap

roti leži. skrbno posluša starčeve besede in veruje njeqovim 

vražam malo manj ko svetim resnicam ...... To pripovedovan

je pretr11ajo le tačas. kadar stari vodni il reče. da je čas iti pasti 

pOI/ledat in polhov pobrat. kar se ZI/Odi večilrat na noč. 

Sele ko se jutranja zarja začne žariti izmed sivobradih lišajev 

hrastov in vlažna me11la zmerom bolj moči, pobero pasli in 

11redo domov s polnimi vrečami ali koši ..... «. 

Danes. ko imamo hrane dovolj. ni več potrebe po lovu. Lahl<o 

pa prijaznim živalcam nastavimo hrano in jih počailamo s fo

toaparatom v roki. 

Luka Močni il, Iznajdljivi Lisjai< 



izuidniki ln 

mlndi mcg11uer: popirnoto 
letalo in dimno bombo 
PAPIRNATO LETALO S PROPELERJEM Propeler samo še 

Papirnate letalo zna narediti prav vsaR paqlavec. Ase qa pre- navijemo in letalo 

hitro naveličate. Rer ne leti daleč? No. tudi naju je to zelo mo- je pripravljeno na 

tilo. zato sva sRienila, da Ietalcu let podaljšava s preprostim polet. 

propelerjem. KaRšen meter dlje pa že qre. Uporabno je pred-

vsem za pošiljanje sporočil med prijatelji ali pa Rot pravi NLP DIMNA BOMBA 
za nič hudeqa sluteče mačRe ali pse. =) Se sprašujete. RaRo 

Recept za papirnate letalo s propelerjem vendar nastane 

Sestavine 

· list papirja (letalo) 

- elastiRa 

- pisarnišRe sponRe 

-plastičen lončeR (propeler) 

-lepilni traR 

plastična slam ica 

tisti dim, za Rat

erim še taRo ve

liR tanR v vojnah 

sovražniRu veselo izqine brez sledu? Ali pa vam je zmanjRalo 

tistih Radečih se pirotehničnih izdelRov. Ri so jih učitelji po 

šolah taRo veseli? V saR, Ri je pritrdilno odqovoril na vsaj eno 

vprašanje, naj niRar ne preneha z nadaljnjim branjem. Pred

stavila vam bova namreč enostavno dimno bombo, Ri tanRa 

sicer ne bo sRrila. vseeno pa IahRo ob več bombah nastane že 

Rar zadovoljiva dimna zavesa. 

Recept za dimno bombo 

Sestavine 

- žoqica za namizni tenis 

- aluminijasta folija 

- vžiqalniR 

Izdelava 

Žoqico za namizni tenis nepredušno ovijemo z aluminijasto 

folijo (qotovo jo imate v Ruhinji). S folijo na enem Roncu 

obliRujemo neRaRšno držalo. Po želji IahRo namesto cele 

Iz papirja (priporočava format A4 ali AS) naredimo letalo. žoqice le-to tudi razrežemo. paziti pa moramo, da ostri deli 

Izdelava propelerja: iz lončRa izrežemo Rrilca za prope- ne preluRnjajo folije. 

!er (priporočava 2) in jih zlepimo sRupaj. PisarnišRo sponRo 

zravnamo in jo na enem Roncu obliRujemo v obliRi črRe T. 
na druqern pa jo zapoqnemo v RaveljčeR. Krilca pritrdimo 

(seRundno lepilo ali papirne sponRe) na del. Ri je izobliRovan 

v •T•. Na Ravelj obesi mo elastiRo, jo napel jemo sRozi slamico 

~njo na druqem Ron cu pritrdi mo z še eno spon Ro. Slamica naj 

bo taRo dolqa, da bo elastiRa malo napeta. Propeler pritrdimo 

na papirna to letalo z lepilnim traRorn. na Rrila letala pa zadaj 

pritrdimo neRaj pisarnišRih sponR Rot protiutež propelerju. 

Uporaba 

Žoqica za namizni tenis je narejena iz materiala, Ri se ob 

•qorenju• brez RisiRa (zato smo jo morali nepredušno oviti) 

začne močno Radi ti. Dimno bombo primerno za držalo in jo 

seqrevamo nad vžiqalniRom. doRler se ne začne dimiti. 

Za vas raz bi java po delavnici in qlavi: Mirilo Silan, Priprav

ljeni llozoroq in Marjan Moderc, Filo s't!irca t!ozoroq 
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Domžalski! 
Naš jambor je bil pa najboljši, ker ... 

- Smo imeli najboljšo idejo, 

najkakovostnejši les, najboljšega 

"prostorodajalca", najboljše vreme, 

- Smo imeli najboljše iv-jevce 

- Smo imeli najboljše voditelje 

in pomočnike 
- Smo skavti;) 



Lučlla miru iz Betlehema. Letos praznuje 16. rojstni dan. 

od !lar je prvič prišla v Slovenijo, sama ideja je še za 

nellaj let starejša. Na to idejo so prišli avstrijslli sl<avti. 

Sllavti jo sprejmemo in raznesemo po celi Sloveniji ob 

pomoči tabornic in tabornillov. Vendar pustimo bolj· ali 

manj suhoparne podatl<e ob strani. 

Kal<o že gre pesem? •Svetel plamen naj gori v 

tvoji mladi duši, ..... Ni ravno himna LMB-ja, vendar je 

vseeno lepa in na mestu. Gre za lepo gesto, l<i pričara 

na marsil<ateremu obrazu prisrčen nasmeh. vendar l<o 

pridemo do tega nasmeha. Povedal vam bom l<al<o jaz 

doživljam LMB. 

Lučl<o miru bom letos delil že četrtič . Če pomislim, !<aj 

vse me čal<a, l<ot odgovornega za župnijo, postanem 

!lar malo nejevoljen in me postane strah. Dobim tolil<o 

in tolil<o šl<atel in moram preračuna ti l<olil<o je to sveč. 

Nato jih moram prepeljati do cerl<ve. urediti vse stvari z 

župnil<om, mizo prelepiti, da ne bo vosel< tel<el po njej. 

da ne omenjam vseh tistih nalepl<, l<i jih moram nalepiti 

na prav vsal<o svečo. Zamudno delo. 

Potem pa pride deljenje, oz. prodaja sveč . 

Trume ljudi oblegajo mizico. Silijo naprej, !<er se bojijo, 

da bodo ostali brez svečl<e, pri tem nel<ateri sprašujejo 

različna vprašanja. na l<atera posl<ušaš odgovoriti in pri 

tem še paziš, da vrneš pravo l<oličino denarja. A tu se 

mi ponudi edinstvena priložnost opazovanja različnih 

tipov ljudi. Nel<ateri so jeznoriti in tečni, da je joj. Spet 

drugi pa so prijazni in tudi pomagajo. Po večini pa 

ljudje razgrabi jo LMB, l<ot da gre za suho zlato, pri tem 

pa se jaz počutim l<ot borzni posredni!<. Nič osebnega, 

samo dober dan. hvala in nasvidenje. Po napornem 

dnevu sem zelo utrujen. 

Vendar l<o pade mral< in l<o sem si prihranil 

nel<aj luči<, se po zasneženih poteh odpravim do ljudi, 

Ri mi velil<o pomenijo. Šele tal<rat l<o tiho hodim po 

temnih poteh in prinesem lučl<o v dom in prinesem 

svetlobo in srečo ljudem. l<i jih imam rad, tal<rat šele 

začutim pravi pomen LMB-ja. Šele tal<rat postanem 

srečen in tal<o gre vsal<o leto po nel<em ustaljenem 

vzorcu. Sprva deliš .nel<i brezimni množici, l<i te pus

ti hladnega. Ko pa me ujame večer, pri prijateljih ob 

l<lepetu in lučl<i, šele tal<rat se moje srce napolni z mi

rom in to je tisti mir, l<i ga sl<avti raznesemo po Slov

eniji. Prav zaradi tega se vsal<o leto znova in znova ves

elim lučl<e miru iz Betlehema. 

Želim vam miren in blagoslovljen božič, 
ter srečno in mirno Novo leto in da bi tudi vi letos 

ponovno odl<rili mir, l<i ga prinaša naša lučl<a in novo

rojeni Jezuščel<. 

LuRa Novall. Pozorni ris. Ljubljana 2 
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C2H50H 
med sknuti 
Mi, živali ln alkohol 
Priznam. da kemija ni ravno moje področje. vendar slednja 

formula mi je še posebej ostala v spominu. Označuje namreč 

vsem dobro poznano substanco, alkohol. Ljudje qa poznamo 

že od kar vemo zase in še dalj. Prav tako qa poznajo živali. V 

Afriki se sloni najejo sladkih. že malo qnilih sadežev. v želodcu 

poteče blaqo alkoholno vretje in nato zadeti hodijo naokoli 

in terorizirajo vso džunqlo. Naslednji dan pa so še sitni zaradi 

mačka. 

>~Kje je kle vic? cc 

Jakec 2006 
Zakaj vam pišem ravno o tej temi? Dan po tem. RO se je llončal 

Jakec. smo dobili voditelji sila zanimivo pismo. V njem je 

avtor zapisal poleq pohval tudi malo bolj perečo temo. Na 

samem tekmovanju so zasačili skupino IV-jevcev. ili so sm

rdeli po pivu. ne daleč od njih so odkrili prazne pločevinlle 

piva. Zaqovor in pojasnilo IV-jevcev je bil: (sRomifi! z rameni 

in užaljen poqled) •Sej je biu sam pir, n'č tacqa!c. Avtor pis

ma je obsodil početje mladcev in previdno dodal, da bodo 

morda morale biti skupine naslednje leto okrepljene z enim 

od voditeljev. Avtor ni zapisal iz katereqa steqa so bili sllavti. 

vendar to niti ni tako zelo pomembno. Bolj zasRrbljujoče je 

dejstvo. da se moramo ukvarjati in qovoriti o tej temi, Ri sama 

po sebi ne bi smela biti prisotna med skavti v samem izva

janju (beri: pitje). 

Se vam zdi smešno? Morda je res zabavno qledati slona. ki se Nagradno vprašanje 
maje in ruva drevesa pred seboj. Kaj pa ljudi? So vam smešni? Kaj sledi? Upam. da se z dotičnimi skavti že uRvarjajo nji-

Nekateri že. Večina pa ne. hovi voditelji, vendar kaj pa naj naredimo ostali sRavti? Zdi 

se mi neumno. da bomo morali biti voditelji paznilli. Tudi 

Posledice vi PP-jevci ste zqled za mlajše skavte, ne samo voditelji. Kaj 

Večina Slovencev. ki bi jih prosili, naj naštejejo nekaj droq. bi predlaqate. da naredimo? Si zatisnemo oči in rečemo: •Ah saj 

začela s travo. končala pa s heroinom. Pozabili pa bi na tobak ni nič. Gre samo za osamljeni primer.«. Ali je res osamljeni 

in alkohol, ki sta po mojem mnenju najbolj razširjeni in ne- primer? Morda. lahko pa počaka mo. da se to razraste. !lot rail 

varni droqi. Vsaka smrt posameznika je traqična in žalostna. po telesu. po celem slovenskem skavtskem svetu. Žalostno je 

Prizadene vrsto ljudi okoli žrtve, družino. prijatelje in še bi da mladina išče zabavo v alkoholu, še posebej na alltivnos

lahko našteval. Statistično qledano so številke, koliko ljudi 

umre zaradi alkohola in tobaka naravnost zastrašujoče. kot 

pa zaradi t. i. trdih droq. Narkoman ponavadi umre sam. Pijani 

voznik pa lahko vzame še kakšno življenje več. Ne razumem 

ljudi, ki se pijani usedejo v avto in se odpravijo na pot. Pona

vadi qre po sistemu: •Mah (***cenzura***). če me ne morejo 

nest' noqe dam. se bom pa pelu!«. ln imamo nov umor zaradi 

malomarnosti, oz. bolje rečeno objestnosti. 

tih. ki so zabavne in adrenalinske same po sebi. Sam zaqo

varjam tezo. da alkohola pri skavtih pod nobenim pofi!Ojem 

NI. Bom omilil mojo izjavo. Alkohola pri skavtih NI. razen v 

prvi pomoči (za razkuževanje ran) in pri skavtsRi maši (pa še 

tisti alkohol popije duhovnik). Prosim vas, vzemite pamet v 

roke namesto alkohola. Skavti moramo biti zqled celemu 

svetu. Kaj bodo rekli ljudje. ko bodo videli razpuščeno. divjo. 

pobruhano in nesramno sodrqo v oranžnih srajcah. Ali nam 

je res cilj postati sinonim za razuzdane vandale? Meni ni. Pa 

vam? 

Molitev 
Naj zaključim moje pisanje z molitvijo za vse tiste. Ili trpijo 

zaradi alkohola in za vse nedolžne žrtve. ki so proti svoji volji 

poteqnjene v vrtinec trpljenja in smrti. Veste !<aj, molite z 

menoj. Molitev več nikoli ne škodi. Zahvaljujem se vam v im

enu vseh. ki so bili, ki so in še bodo trpeli zaradi C2HSOH-ja. 

Luka Novak, Pozorni ris, Ljubljana 2 



gopotnlkl 1J pl atnice 

Predstnuiteu klnnn: Domznlcnni 
Ste že slišali za Zlato žabo? Žmohtarijo? Količl?anje? Ranjeno 

dušo? Upamo, da vsaj ne!?aj od te!Ja že poznate - vse to je 

namreč plod domišljije in enerqije veje PP v DOMŽALAH! 

Projellti. to smo mi! Živimo in dihamo za njihl Pripravljamo 

jih zato, da se vedno !?aj do!Jaja. Lahl?o bi ostali samo pri do

qodllih. !lot so el?o allcija, LMB. mil?lavževanje, materinsl?i 

dan, Ili jih prav tal?o izvajamo vsal?o leto. vendar se želimo 

povezovati tudi z ostalimi stelli in malo popestriti naš sl?avtsl?i 

prostor. 

Delamo po principu "če se o nas ne qovori. potem nas ni!" 

Ali se o nas sliši qlas. boste najbolje vedeli vi. Seveda pa ob

staja možnost, da ste ob poplavi do!Jodl?ov slučajno l?al?šne!Ja 

spreqledali. zato naj vam osvežimo spomin: 

ZlATA ŽABA- je zdaj že tradicionalni sl?avtsl?i films!?i festival. 

Zqodil se je že pet!?rat. pet let zapored in namen imamo, da tal? 

interval tudi ohranimo. Vsa !:lo leto se posvetimo določeni al?

tualni temi, Ri jo na prireditvi predstavimo na svoj, domžalsl?i, 

način. Tisti. Ri ste naši redni obisllovalci najbrž veste Raj to 

pomeni:) Iz dru11e11a zorne11a !lota pa Iahl?o nanjo poqledamo 

tudi prel:lo projel?cij ostalih sodelujočih s!?upin. Veseli smo, da 

se je projellt na našem sllavtsl?em prostoru tal?o dobro prijel, 

zato že snu jemo ideje za naprej ... 

tel?movanje, l?i je bilo izvedeno 25. februarja na smučišču 

Rudno pri Železnil?ih. Pol?azala se je prednost domače!Ja ter

ena. tal?o da zdaj že razmišljamo, !?je v Domžalah bi postavili 

en o!?uclc. 

RANJENA DUŠA- Če še ne veste, naj vam izdamo: Domžalčani 
smo romanti!?i! Seveda !?daj pa !?daj tudi temu primerno 

trpimo. Ranjena duša je sl?upina, l?i povzema vso srž te!Ja 

trpljenja. Ustanovljena je bila za nastop na Zlati žabi, nastopili 

pa smo tudi na Sl?avtfestu 2005 in tal?o ali dru!Jače obnoreli 

občinstvo ... Priporočamo, da si vsal?e tolil?o zavrtite naš l?o

mad •Zdaj sem na tleh• in trpite z nami. da bomo vsaj v duhu 

povezani! 

Za vse te proje!?te je seveda potrebna !?ar velil?a ef?ipa, s čimer 

pa zadnja leta sploh ni težav. Le!Jendarnemu !?lanu HUDA 

KURA in občasnemu noviciatu se je za dve leti pridružil še 

!?Ian PEHAR SUHIH HRUŠK. Ri pa mu na tem mestu že Iah!?o 

zaželimo večni mir in pol?oj. Dobro je opravil svojo nalo!Jo in 

zdaj se v voditeljsl?ih vodah !?ar tare podmlad!?a, Ri sprejema 

vse pomembnejše funl?cije. 

Morda vas prav !?malu presenetimo s čim novim:) 

In še opozorilo: ne hodite na našo spletno stran http://dom

zale I.sl?avt.net, da ne boste razočarani! 

Bivši in zdajšnji !?Ianovci Ana, Andrej, Estera, Filip, Gašper, 

Janez. Jernej, Jerneja x2, Lučl?a, Lul?a, Manca, Matevž, Matic. 

ŽMOHTARIJA- Tridnevni tabor za popotnil?e in popotnice, I?i Matija, Nejc x2, Neža, Peter. Tadeja. Uršl?a, Urban, Valerija 

smo qa do sedaj pripravili že dval?rat. Leta 1997 je oral led- in voditelji Blažl?a, Gašper, Karli in Maja vas lepo pozdravi-

ino, leta 2004 pa je bil eden izmed tistih, l?i so !?ar nel?aj let jamo! 

zapored razveseljevali slovensl?e PP-je . Kot se za ime spodobi 

je bilo vedno žmohtno pa tudi zelo živahno in polno novih Maja Bertoncelj, El?o vid ra 

doqodivščin. 

KOLIČKANJE- Novo sl?avtsl?o leto, nove ideje ... Tal?o nel?al?o 

qre to pri nas. Z letom 2006 smo si zamislili sl?avts!?o smučars!?o 

17 
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Osmerosmerkn 
D R u ž. 1 
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Pa še malo za sprostitev ... 

V osmerosmerki se skrivajo spodaj zapisane be
sede. Poišči jih! Iz črk, ki jih nisi porabil boš dobil 

rešitev. če jih prebereš od zqodaj navzdol z leve 
proti desni. 

Veliko zabave! 

PUŠČAVA 
KANU 

RUT KA 

PREPIH 

N 
E 
R 
u 
T 
K 
A 
E 

SKAVfiČ 
HIŠ KA 

BIVAK 
TABOR 

AKE LA 
VOZELJ 
RIBA 
POT 

DRUŽINA 

SMEH 

Rešitev: 

mOGOCE BODO PAISLI KDA:J CASI 
Moqoče bodo prišli kdaj časi, 
ko ne bomo vedeli kaj si želimo 
in za koqa živimo; 
moqoče bodo prišli kdaj časi, 
ko se nam bo zdelo življenje odveč 
in bo ljubezen odšla preč; 
vedno pa bodo obstajali časi, 
ko se bomo obrnili na svoje prijatelje 
in ti nam bodo pomaqali zaživeti znova! 

Irena. Radovedni l<enl)uru. Tolmin! 

A J 
K A 
A v 
v A 
1 č 
B š 
N u 
R p 



Pismo odhoda 

Je pred tabo leto odhoda iz Rlana? Ti sploh ni jasno. Raj napi

sati v pismo odhoda? Ne boj se. tole ni ROtičeR tete KlanRe, 

čisto navaden prispeveR je. v Raterem pa bi rada s teboj de

lila svojo izRušnjo odhoda iz Rlana. Letos sem namreč sama 

pisala pismo odhoda. 

Pismo odhoda je del poti vsaReqa popotniRa in popotnice. 

Zivljenje sestavljajo začetRi in Ronci. pa seveda veliRa mera 

tisteqa, !?ar je v sredi med njima. Prav tisto pa je najlepše. Je 

zato tai<o težRo oditi? Najbrž res. 

Ko sem začela prvi dan na potovalnem taboru pisati pismo 

odhoda. me je bilo strah. Seveda sem o pisanju razmišljala že 

prej. približno sem vedela. Raj želim napisati. vendar se pis

anja nisem lotila pred začetRom tabora. Napisala bi preveč in 

preobsežna. Strah me je bilo napisati isRreno pismo. strah me 

je bilo solz. Ri so se ulile iz oči že pri prvih vrsticah. Vedela 

sem- Ro bom te vrstice brala mojim SRavtsRim bratom in ses

tra- ne bo nič druqače. •KoliRo sem del sRupnosti, če se na 

zadnjih RoraRih poti ne morem vreči med te ljudi taRa ROt 

sem. v celoti.• taRo sem razmišljala taRrat. Nastale so prve 

vrstice mojeqa pisma odhoda in odloči la sem se. da tveqam. 

Nisem pisala obširne zqodovine, pisala sem sedanjost in v 

pismo stlačila MarjetRO, taRo Rot je bila v tistem trenu tRu. 

Obupano, ža lostno in ponižno hRrati. Pa ne samo zaradi 

odhoda iz Rlana. predvsem zaradi življenja v Ratereqa sem se 

v tistem trenutRu vračala. 

Ko sem se potem naslednje jutro znašla pred oltarjem v 

cerRvici sv. Hieronima tam pod Nanosom. mi ni bilo žal 

pisma. Ri sem qa držala v roRah. Bilo je točno taRo, ROt sem 

dan prej. pred začetRom pisanja pričaRovala. da bo. Pri prvi 

vrstici so se ulile solze. TeRJe so do zadnje vrstice na zadnji 

strani. KupčeR zmečRanih robčRov v mojem naročj u pa se je 

večal. Seveda sem napisala dolqo pismo. KratRih enostavno 

ne pišem. Ne znam. Tudi to sem jaz. predvsem pa sem bila 

jaz. odRrita v besedah. Ri sem jih brala ljudem. Ri so mi sedeli 

nasproti. Odšla sem že druqi dan tabora. Rot Mojzes. Ri se je 

na obljubljeno deželo le na RratRo ozrl, vanjo pa ni stopil. 

Nisem odšla. RO je bilo lepo, vendar sem odšla ponosna. da 

sem v pismu odhoda mojim sRavtsRim bratom in sestram 

dala največ , Rar sem lahRo. Marjedta Kofol, Ustvarjalen 

metulčk, Cerkno 1 
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luc miru iz Betlehema 
... Ri bo tudi letos zasvetila med nami. Luč miru iz Betle- qlavnemu sporočilo aRcije. sporočilu miru. Naj nam 
hema (LMB) je namreč postala tradicionalna božična Luč miru iz Betlehema prinaša mir SROZi vse leto in ne 
aki ja pod vodstvom Združenja slovensRih RatolišRih samo na božični večer. V Imenu tropa za prlpra•o Ulil 

sRavtinj in sRavtov, pri Rateri sodelujejo tudi ostale so- 2006, Marllo Pušllarlč, Ponosni bizon, Ljubljana 4 

rodne orqanizacije (ZBOKSS. ZTS. SZSO in MladinsRi 
ceh). Kaj pa nam sRavtom. ROt raznašalcem plamena, 
dejansRo pomeni Luč miru iz Betlehema? Je to samo 

Mir je si<romna in i<ratl<a besedica, če jo 
iz~ovorimo. vendar tolii<o bo~atejša. če jo 
uresničimo. 

eden izmed projeRtov. pri Raterem prodajamo sveče , 

zato da bi si lah Ro Ru pili nove seRi re in šotore? Ali pa je 
to teRmovanje s sosednjim steqom. Rdo bo poRril več 
župnij? 
Nositi Luč miru iz Betlehema. Ri je bila prižqana v 
votlini Kristusoveqa rojstva, je veliRo in pomembno 
poslanstvo, Ratereqa se dostiRrat ne zavedamo. Jezus 
nam je namreč s svojim zqledom poRaza! pot R miru in 
sreči. Postavil nam je svetilniR, Ri nas usmerja na poti 
življenja. VsaR mir pa se začne pri posamezniRu, zato 
bi se Luč miru iz Betlehema morala najprej dotaRniti 
nas SRavtov - če ne bomo nosili miru v sebi. potem ne 
bomo prinašalci Luči miru iz Betlehema. temveč zqolj 
prinašalci prižqane sveče. 
Pomembno je, da taRo plemenite aRcije ne zasenčimo 
z loqističnimi zadevami. pač pa se posvetimo predvsem 

Odlomki iz zbornika Hočem svetiti za vse ... 

Danes je čas o~roq Božiča in tudi sam prazni~ ld ~o ,,, '" ,, 
iziran. da se teil.?o osredotočiš na bistvo in pnm ... ·n lil 
Glavna s~rb nam je ponavadi ~upovanje dmil t li• ; ,. 
LMB in ob poslanici pa se človeR ustavi. Rer j~..· !li rh: 

druqačneQo. tal<o posebneQa in pristneQa. nck<t[. 
da Rupiti v trQovini. 

Mnjctl Čampa. Multi k v 111 1<1 L-Il'' 

LMB mi predstavlja ncl<al<šen požar mladosti. K<> rn', 

ri mo z aRei jo. n uendar ne požar. Ri bi nen<~dZDft 1\-o~r' 

in vse pož11al. Kot nmlzorovan oQenj. ~i 11nri v pr.11-, ·- · 
11ori zato. da 11rcje. 

Stefan Erman. Bebavi.l buhd. l.1t:l 1 

To je drob nil radost. Ri polcpša življenje. Ko sprc· jmc·, 
roke občutiš toplino in ljubezen. ki te spremlj<t. 

Kristina Ko'Vačič. llf!rivi aliQator. N1 •r .. :' 

Zorne je LMB lučka. živ spomin in hlmlli predsld\'d 
mi je Jezus. Vsaki~ znciva. ko se Zi.lzrem v pldnlL'n. 11 ; 

topla in prijetnil občutja. kako smo ljudje p<Wc Z<~III 

z majhno lučl<o. 
Km ja Vrhovnik. Sladl<osncdni M 1'' •lil 

LMB mi pomeni nel<aj. kar 'pilše' 1< bnziču. Kn dPI''"'' 
v ro~e. mi to ddjc ne~ zares poseben oh(utL'I< pr~._-\·::.··· 

nel:la toplina. to nas poveže. 
Janez Hozj<m. Za~nani k k n. brc"' 



IZVA:JAn:JE »KOREnin« 
u sknutskem letu 2006/2007 
V vzqojnem namenu 2005-2008 je zapisano, da bomo 

naše skavte vzgajali s pomočjo skavtskih (pa tudi slov

enskih in katoliških) korenin. Tega gotovo ne slišite 

prvič. In prepričana sem tudi, da korenine že s pridom 

uporabljate, le da se tega morda vsi še ne zavedate. 

Nekateri ste si ob začetku tega skavtskega leta vzeli čas 

in opravili temeljito načrtovanje, v katerega ste zavedno 

vllljučili tudi posamezne korenine, ki so sad poletnega 

tabora za voditelje Glej Daleč. Zato vam gredo vse po

hvale in lahko ta prispevek kar preskoči te do koraka št. 

41 (Ni pa prepovedano prebrati tistega. kar piše vmes.) 

Za tiste, Ri tega še niste naredili, pa je ta stran prav za 

vas. Pripravili smo nekaj hitrih napotlwv v stilu »Štirje 

lloraki do popolnega uspeha•. ki vam bodo olajšali 

delo. ki pa ga boste vseeno morali opraviti sami. 

KJE in KAKO ZAČETI? (recept za uporabo) 

kako bi določeno korenino prilagodili vsaki veji. 

-Če izbira korenino vsaka veja posebej, se voditelji veje 

odločite, v kolikšni meri bi izbiro prepustili članom. saj 

bo delo gotovo uspešnejše, če se bodo z izbiro vsi po is

tovetili. 

- Možnosti je še veliko, svojo korenino lahko izbere 

tudi SKVO, posamezen vod v četi, popotnik/ca kot os

ebno napredovanje, dva sosednja stega skupaj ... 

2. KORAK NAČRTOVANJE CILJEV 

Ko izberete korenino. se ji podrobno posvetite. Preb

erite dokumet, ki so ga napisali vaši kolegi voditelji 

(ponekod sta tudi dva ·dokumenta o isti korenini). Ob 

tem si zapisujte vaša opažanja in ideje za delo, ki jih 

dobite ob branju- morda vam kasneje pridejo še zelo 

prav. 

Premislite, kako bo vaša skupina živela in ozavestila to 

korenino. Kaj želite. da se ob njej nauči? Katera znanja 

l. KORAK: IZBIRA KORENIN(E) naj osvoji? Kakšne naj bodo vidne spremembe? 

Pobrskajte po CD-ju s koreninami. ki ste ga dobili na Zastavi te si dva cilja: enega, ki bo spodbujal»življenje po 

taboru Glej daleč. Zbirko vseh dokumentov najdete tej korenini« in drugega, ki bo spodbujal •ozaveščanje 

tudi na internetni strani http://korenine.skavt.net/. te korenine«. Zgolj živeti po korenini ni dovolj, jih je 

tudi ozavestiti. In obratno: zgolj ozavestiti korenino. ni 

Na voljo so korenine iz treh različnih področij: skavt- dovolj, če korenine ne živimo. 

sile, slovenske in katoliške. 

Glede na načrtovanje skavtskega leta, ki ste ga v SKVO- Primer 1, 

ju najbrž že opravili. premislite. katera od njih odgo- Korenina: PRVI SKAVTSKJ TABOR 

varja vašim potrebam. Vsak steg lahko na različnih Cilj za življenje po tej korenini: Na poletnem taboru 

nivojih (posamezna veja, cel steg, poletni tabor ali celo čete bomo dva dni preživeli po programu, kot so ga 

leto ... ) izbere eno ali več korenin. Smiselno pa je. če imeli na prvem taboru. 

jih izberete več. da te izhajajo iz različnih področij. saj Cilj za ozaveščanje te korenine: Vsak vod bo obdelal en 

lahko le tako dosežemo celostni razvoj in napredek. vidik prvega tabora in se pomeril na kvizu o tej temi. 

-če izberete korenino za cel steg. se o tem pogovorite Primer 2: 

na SKVO-ju. Pomislite, kaj bi vas povezalo med seboj in Korenina: KROJ 
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Cilj za življenje po tej korenini : Na srečanjih klana v 3. KORAK: NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI 

letošnjem letu bomo vsi nosili llroj. (V primeru, da ga Sedaj svojo korenino že dobro poznate. 

prej nismo.) V skladu s cilji. Ri ste si jih zadali, načrtujte tudi llonii-

Cilj za ozaveščanje te korenine: Pripravili bomo serijo retne dejavnosti. Izberete lahko tiste, Ri so že zapisane 

treh srečanj na temo »Rroj«: omen kro ja pri BP-ju, kroj v v dokumentih, še bolj zaželeno pa je, da si sami izmis-

različnih skavtskih organizacijah, kroj v ZSKSS (pi usi in !ite take, s katerimi boste dosegli svoje cilje. 

Obvezno določite tudi. l1olil1o 

časa boste namenili eni llorenini. 

Bo to celo leto, en mesec. morda 

samo en izhod ... V mislih imejte 

le, da lahko z izvajanjem alltivnosti 

na daljši rok dosežete večje spre

membe. 

4. KORAK: OBRAZEC 

Zdaj. RO ste prišli že tallo daleč. si 

vzemite še tri minute in izpolnite 

preprost obrazec, ki bo poročal o 

vaših aktivnostih. 

Ta del je zelo pomemben, saj nam 

bomo fe z vašimi podarili uspelo 

dobiti odgovor na izvajanje vzgo

jnega namena, s pomočjo l1at

erega lahko načrtujemo nadaljnje 

aktivnosti. 

Obrazec je zaenkrat na voljo samo 

v papirnati obliRi oz. !lot datotella 

na strani http://llorenine.sllavt.net/, 

upamo pa. da bo kmalu možna 

tudi elektronska prijava, ki bi vam 

še bolj olajšala delo. 

Skupaj bomo tako sestavili draqo

ceno zbirko podatRov. Ri bo pričala 

o tem, da so korenine še žive, upo-

minusi). Na izvršni odbor ZSKSS bomo poslali predloge rabne in da je mogoče iz njih črpati vse potrebno za 

za izboljšavo kro ja. aktivno skavtstvo. 

Iz te zbirke podatkov bomo lahko vsi še naprej črpali 

Vse to zapiši te. da boste lahko čez čas ta napredek ideje, pa tudi prispevali nove zamisli in s tem drug 

preverili. drugega bogatili. Za vas pripravila Maja Bertoncelj, Ello 

22 
vldra ln Matej Cepin, Plemeniti čull 



- 1 ~ :, ,~ ::.111~ 

) ··. 

s :,utmle ln skautl · 

Korenino: steg: domznle 1 

slouenski jezik in nnrecjn 
V naslednjih vrsticah si lahRo preberete RrateR prim

er načrtovanja uporabe Rorenine in si O\lledate tudi 

l!akšen je obrazec, Ri 11a boste v prihodnje izpolnjevali 

tudi vi. 

povsod in je naše zrcalo, zato bi mu morali posvečati 

več časa. 

2. KORAK: NAČRTOVANJE CILJEV 

l. KORAK: IZBIRA KORENIN/-E 

Pomembno je, da naše sRavte osvestimo o pomenu 

slovensRella jeziRa in v njih prebudimo ponos, da pri

padajo SlovensRemu narodu. Naš SK'\70 se je Rorenini ..JeziR" posvečal že vse lan

silo leto. Ker bi radi svoje UI/Otovitve podali naprej na 

svoje sRavte smo se odločili, da bo to naša letošnja Ro

renina steqa. JeziR je navsezadnje tisti, Ri nas spremlja 

Spoznajo naj tudi jeziR Rot or11an, Ri služi pri 1/0Vor

jenju in se zave jo nje11ove pomembnosti. 

(Rezultati vseh nadaljnjih RoraRov so zajeti v obrazcu.) 

-
KORENINA: SLOVENSKI JEZIK IN NAREČJA 

STEG SKAVT SKA SKUPINA: DOMŽALE 1 

VEJA: Cel ste 

TRAJANJE od d""o""----+==~~~~==~--------------1 

CILJ ZA ŽIVLJENJE PO TEJ 1. leto se opozarjamo na tujke in zavestno 

KORENINI: 
2. 

CILJ ZA OZAVEŠČANJE TE 1. 
KORENINE: 

DEJA VNOS TI: 

2. 
3. 

CEL STEG: 
Medsebojno opozarjanje pri uporabi tuY, in dvojine. Vsaka skupina določi 
seznam prepovedanih besed tujega izvora in kazni za njihovo uporabo. 
VV in IV: 
(na srečanju ali zimovanju) 

1. Skavti se porazdelijo po parih (ali pred ogledalo) in ob strokovni 
razlagi o jeziku (organu) spoznavaj:> vse njegove dele in funkcije. 

2. Pripravimo različne vrste okusov- skavti spoznavajo, kje na jeziku 
jih okuša jo. 

NOPP in PP: 
1. Srečanje posvetijo pisanju zenitnih oglasov, v katere vključijo 

starinske besede. Oglase se objavi na naši internetni strani. 
2. Na srečanju spoznajo, v kakšnem položaju mora biti jezik, da lahko 

proizvajajo določene glasove, 
3. Enkrat na me sec posvetijo del srečanja določenemu narečju (lahko 

z gosti). Skavti se naučijo nekaj besed, ki jih potem tudi 
uporabljajo. 

SKVO: 
Vse zapisnike pišemo v pravilni slovenščini. 

Ni taRo zapleteno, 

Rajne? Srečno pot in 

ne izollibajte se Rore

ninam, ampaR jih Rar 

pol/umno z11rabite! 

Maja Bertoncelj. Ello vid

ra. Domžale t 
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Biti clnn suetounegn komiteja 
odrnslih sknutinj in sknutou 
V Bruslju smo v času od 24. do 29. oRtobra imeli ses

taneR svetovneqa Romiteja odraslih sRavtov (ISGF). 

Morda si predstavljate. da je svetovni Romite uqlašena 

sRupina odraslih s11avtinj in sRavtov. Ri ves teden sedi 

s11upaj in modruje o tem. ''RaRo narediti svet malo 

boljši". Toda ni čisto taRo. 

ToRrat smo se zbrali druqič v dveh letih. Med nami je 

vladala neRaRšna napetost. TaRoj prvi dan smo želeli 

urediti naše medsebojne odnose, Ri so se malo ··zaRom

plicirali" zaradi sporazumevanja samo preRo e-pošte. 

zaradi Rulturnih razliR in različnih poqledov na odraslo 

sRavtstvo. Predstavljajte si sRupino odraslih sRavtinj 

in sRavtov iz 14 različnih držav (Avstralija, Kanada, 

Italija, NizozemsRa, Indija, Belqija, NorvešRa, Zim

babve, Libanon. Francija. MaroRo. Tunizija, DansRa, 

Slovenija). iz različnih Rulturnih oRolij in z različnimi 

bi bilo idealno (faza vizije) in na ~loncu poqledali, 11aj 

lah11o resnično naredimo (faza realizacije). Delavnica 

nas je resnično pripravila do teqa, da smo nadaljevali v 

duhu razumevanja in spremenili našo naravnanost na 

sodelovanje in prispevanje, namesto na isl1anje razlil1. 

pristopi do odrasleqa sRavtstva, Ri se morajo doqovoriti Naslednje dni je delo teRio povsem druqače. taRo da 

o nečem pomembnem. Izjemno težRo je to. praRtično smo se doqovorili ve! iRo in bomo doma lah Ro delali s 

nemoqoče, če si ljudje ne zaupajo! Prvi dan smo zato pomočjo e-pošte in telefona. 

delali s pomočjo zanimive metode, imenovane "De-

lavnica za prihodnost (Future WorRshop)", Rjer smo na- Pomembno je, da se tudi mi. Slovenci, vl1ljučujemo 

jprej Rritizirali naše delo (faza RritiRe). nato sanjali, RaRo v mednarodno s11upnost sl1avtinj in sRavtov. Tal1o se 

učimo sodelovanja, spoznavamo Rulture druqih naro

dov in Rrepimo prijateljstvo med ljudmi vseqa sveta. 

Aleš Čerin 



otJrasli .sknuti -
smeh nn nnsih poteh 
10 let odraslih skavtov v Štepanjl vasi ln začetek skavt
lfle98 leta 
V soboto, 30. septembra. smo odrasli sl<avti bratovščine 

Ljubljana-Štepanja vas praznovali 1 O. obletnico ustanovitve in 

začetek sl<avts1<e11a leta ter oboje združili pod 11eslom ··smeh 

na naših poteh'"· 

V desetih letih smo sl<upaj prehodili mno11o lepih poti. 

preživeli mno11o navdihujočih taborov in doživeli velil~o lepih 

trenutl<ov. Veselje nad Stvarstvom in smeh sta nas spremljala 

na vseh naših poteh in nas povezovala. In prav to smo želeli 

podeliti z odraslimi sl<avti, l<i so v precejšnjem številu prišli iz 

vse Slovenije. 

Srečanje smo začeli dopoldne z molitvijo in du!:Jovno mislijo, 

v l<ateri nas je na11ovoril p. Primož Kovač, 11eneralni duhovni 

asistent Zveze bratovščin odraslih l<atolišl<ih sl<avtinj in sl<av

tov. Sledil je !<rate!< opis naše ZI/Odovine, Ri smo jo pred

stavili na zabaven način, s sodelovanjem vseh prisotnih, po 

tem pa smo se preselili v župnjsl<i dom, !<jer smo pripravili 

priložnostno razstavo. 

V popoldansl<em delu smo vse udeležence razdelili v manjše 

sl<upine in jih po načelu "Sl<avt je vedno pripravljen!"" poslali 

na l<ratl<o orientacijo po Golovcu. Na posameznih točl<ah ob 

poti so opravljali različne preizl<use znanja. spretnosti in izna

jdljivosti, se družili in si bili enotni, da nam je bil ta dan vsem 

darovan v slavo naše11a Očeta. 

Vrhunec praznovanja je bila sveta maša v cerl<vi svete11a 

Štefana. Radost in veselje nad prijateljstvom, l<i nas povezuje 

med seboj in z Bo11om. sta se odražala v na11ovoru mašnil<a, v 

besedah in pesmih vseh sodelujočih. Na l<oncu so se rol<e !<ar 

same sl<lenile v 1<ro11 in občutene smo zapeli pesem "Vsal<do 

mora imeti prijatelja". 

Srečanje smo zal<ljučili z velil<o torto in z željo, "'Prijatelji sl<av

ti, nasvidenje do prihodnjič in naj bo smeh še naprej na vseh 

naših sl<upnih poteh!" 

Katja Anžič, Navdušena medvedl<a 

Plamen skoutskego duha 
ob 1 OO-letnici s kouts tun 
Ob praznovanju !OO-letnice sRavtstva odrasli sRavti (ISGF Italije in Francije, do VeliRe Britanije. Ob doqajanju bomo 

- International Scout and Scout Fellowship, sRupaj z vsi povabljeni R vsaRodnevnim dobrim delom. Prav taRo 

WOSM in WAGGGS) pripravljajo simbolični projel<t, im- lahRo tudi finančno podpremo nosilce plamena. Zbran 

enovan "Plamen SRavtsReqa duha (The Scout&Guide Spirit denar se bo uporabil za posebne dobrodelne namene v 

Flame)". Na predvečer začetRa praznovanja 1 oo. obletnice afrišl<ih državah, preRo Raterih bo plamen potoval. 

sllavtstva. 31. julija 2007, se bo namreč na otoRu Brownsea. Več o plamenu IahRo spremljate na spletni strani, http JI 

lljer je bil prvi SRavtsRi tabor, prav na mestu teqa prveqa www.spirit-flame.com 

tabora. taborni oqenj prižqal z oqnjem, Ri qa bodo SRavti 

in skavtinje prinesli z qroba našeqa ustanovitelja, Lorda 

Roberta Baden-Powella. 

Dl!enj bo potoval samo s pomočjo človešRe sile (hoja, 

llolesarjenje, jahanje, ... ) 11.000 Rilometrov - od qroba v 

mestu Nyeri v Keniji. preRo Etiopije, Sudana, Eqipta, Grčije, 
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Sknuti u franciji 
Šte~llo ska~to~: več kot 60.000 

Šte~llo stego~: čez 950 

Regije: 59: 

- vsaka ima lokalno vodstvo, Ri skrbi za vzqojo, denarna 

sredstva, razvoj, komunikacije in za administracijo. 

Gibanja: 

-katoliško 

-la ično 

-židovsko 

-protestantsko 

- muslimansko 

Cilji ln namen: otrokom in najstnikom omoqočiti vzqojo 

s pravimi vrednotami solidarnosti, delitve in spoštovanja 

do druqih. Skavtstvo je namenjeno vsem, ne qlede na kul

turo ali veroizpoved. 

Francoski skavti se delijo v 4 starostne skupine: 

8-11 let- vol či či in volkuljice 

Učijo se živeti v skupnosti, držati besedo, prevzemati 

majhne odqovornosti. Enkrat na tri mesece izberejo nov 

"plen" in se podajo na qozdno iqro, to je velika iqra, Ri 

temelji na zqodovinski tematiki. Prepoznamo jih po ru

meni srajci. 

11-14 let- izvid niki in vodnice 

Vsako leto si izberejo projekt, Ri qa imenujejo "avantura". 

Orqanizirani so v skupine, vsaka od njih pa je odqovorna 

za določeno zadevo. V skupini so zadolžitve porazdeljene 

med posamezniki, tako da razvijajo svoje sposobnosti. Pri 

projektu jih usmerjajo voditelji. Njihova simbolna barva 

je modra. 

14-17 let- pionirji in pionirRe 

Na začetku leta si izberejo ambiciozen in oriqinalen načrt, 

Ri qa izvedejo s pomočjo odraslih. Že čez leto orqanizirajo 

in načrtujejo, vsak prispeva del R temu, da poleti projekt 

uspe. Zaznamuje jih rdeča barva. 

17-20 let- popotniki in popotnice 

Povezujejo se z družbeno aktivnimi orqanizacijami. 

Skozi celotno leto natančno načrtujejo, pripravljajo 

skupino. zbirajo denar ... Poleti se ali odpravijo na tabor 

v Franciji, se za nekaj dni pridružijo skupnosti Emavs in 

orqanizirajo socialne debate ali pa odpotujejo v tujino, 

kjer pomaqajo kot prostovoljci v revnejših državah kot 

so Romunija, Monqolija ali Peru. Za tujino se odloči 260 

skupin letno. Njihov kroj je zelene barve. 

Kratka zgodo~lna: 

1911 - orqanizirajo se lokalne skupine, tako se ustanov

ijo lzvidniki Francije in Unija francoskih izvidnikov in 

vodnic 

1920 - Zvezo francoskih skavtov (La federation des 

Scouts de France) so ustanovili Sevin, Cornette in Ed

ouard de Macedo. Priključili so se svetovni orqanizaciji 

1947- jamboree miru v Moissonu je združil 25.000 skav

tov 70 raz l ičnih nacionalnosti 

1973- ponovno srečanje odqovornih skavtov in novo 

načrtovanje 

2004 - spojitev orqanizacij Francoski skavti in Fracoski 

izvidniRi ter nastanek skupne orqanizacije FrancosRi 

skavti in izvidniRi. 
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Sknuti in tujino 
ldrijsRi in zaqorsRi sRavti smo lansRo leto pod qeslom qa zlomRa. Našo ribo so že načele raRovice. taRo da 

Different cultures, one Europe qostili češRe in itali- je na Roncu izqledala bolj uboqo. A vendar je bila del 

jansRe sRavte. Zbrali smo se v BohinjsRi Beli in SRupaj naše večerje. Seveda pa so od taRrat naprej vsi. Ri so 

preživeli neRaj dni, nato pa smo se razdelili v sRupine bili prisotni pri tem ulovu, sovražniRi raRovic. 

in nadaljevali pot po različnih Roncih Slovenije. TeRom To je ena izmed priqod. Če te zanima še RaRšna več, pa 

tabora smo odRrivali različnosti ... Zapletlo se je že pri pocuRaj Roqa izmed nas za roRav. Z veseljem ti bomo 

lmhi riža. Čehi nje so zaqovarjale stališče, da je potrebno opisali še RaRšno. 

dati riž v lonec, RO bo voda zavrela. Italijana pa sta bila Jasna Žabota, Budna Pelil?anl?a, Ptuj 1 

prepričana , da je treba riž in vodo začeti Ruhati hRrati. 

Pa je prišel eden od Slovencev in brez opozorila stresel 

riž v lonec. Vsi so samo nemo qledali, riž pa je bil potem 

vseeno dober. 

V eni od sRupin je slovensRa SRavtinja pred večerjo 

začela z molitvijo v slovenščini: »Boq blaqoslovi te jedi 

. '· Ro so se Čehi zqrozili -v njihovem jezi Ru namreč 
jed pomeni strup! Čudili so se tudi napisu otroR v avtu, 

11ajti otroR pri njih pomeni suženj. beseda zahod pa 

stran išče ... 

Nasmejali smo se še mnoqim doqodRom. se naučili 

veliRo o druqih Rulturah in navadah ter spoznali nove 

ljudi. s Raterimi še vedno ohranjamo s tiRe in upamo na 

ponovno srečanje. 

Barbara Medic, Zagnana lisica, Idrija 1 

Najbrž ste že Rje zasledili, da smo bili Rlanovci iz steqa 

Ptuj 1 letos na Kreti. Ker pa vas verjetno ne zanima vse 

razpredanje o tem. RaRo je bilo in Roqa vse smo srečali , 

vam bom raje opisala en majhen odlomeR našeqa tab

ora. 

Bilo je to eneqa lepeqa popoldneva, RO smo punce 

preživljale prijeten spanec v senci. TaRrat se je naš 

mošRi del Rlana odločil. da se bo lotil ribolova (bolj 

natančno - to sta bila Jan in Filip). Vse je šlo ROt po 

maslu. le kruha je vedno bolj zmanjRovalo, ribe pa ni

sta ujela še nobene. Medtem pa se jima je že pridružila 

Klara, Ri jo je zanimalo, kaRo se to dela. PoRazala sta ji 

in ups - njej je uspelo. Ujela je ribo. Sicer ni bila velika, 

a vendar je bila. V tem času je prišla še Barbara. Ri je 

posllrbela za ribo (za njeno drobovje) in jo odnesla na 

varno. Tudi ostali smo se jim ob novici o ulovu z ves

eljem pridružili. NeRaj časa smo še posRušali Raj ulo

viti, vendar nam ni ravno uspevalo. Odločili smo se. 

da imamo dovolj. Odpravili smo se po ribo ... toda qlej 

SRavti iz steqa Loqatec 1 smo se odločili. da letos po

leti vrnemo obisR francosRim SRavtom. Ri so taborili z 

nami pred dvema letoma. Tema je bila Different, but 

connected. RlanovRa Cecile Bouchet pa je povedala 

neRaj o taboru: 

Taborjenje z vami je bilo zelo prijetno. Všeč nam je 

vaš tradicionalni način izvajanja sRavtstva - mi nima

mo enake simboliRe sRavtsRe zastave in večina naših 

večerov ob oqnju ni vedno polna pesmi, plesov in 

iqer. Mišljena je. da bi bilo taRo, vendar naši sRavti niso 

vedno taRo motivirani, saj se razliRujemo v sRavtsRem 

duhu. Vaš je bolj tradicionalni. naš je manj spoštljiv 

do tradicije. VeliRo stvari se spreminja v francosRem 

SRavtsRem qibanju, taRo da tisti stari duh ni taRo v os

predju, Rot bi lahko bil. Zato smo zelo radi z vami, Rer 

vidimo in doživimo, Rako se stvari dejansko izpelje kot 

bi si tudi sami želeli. Prav taRo mislimo. da se zelo radi 

zabavate in da so vam preprosti SRupni trenutRi bolj 

pomembni ROt orqaniziranje velikih projeRtov - npr. 

potovanje v Indijo ali Afriko. Obstajajo razliRe. venar 

so zato naša srečanja z vami še bolj zanimiva in boqata. 

Na taboru smo bili najbolj presenečeni, ROiiRo vročine 

ste vzdržali, saj smo mislili, da boste imeli veliRe težave 

zaradi nenehne izpostavljenosti soncu in visoRim te

meparaturam. Druqače pa so nam zelo všeč vaše pe

smi, plesi, nasmehi in dober smisel za humor. Vedno 

izqledate taRo srečni in navdušeni, da nam je v zado

voljstvo biti z vami. 
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'OkOlje 

Knj je to tou 
Najbrž ne boste vedeli precej več, če rečem, da je to trop za 

okoljsko VZ\10jo (no, nekateri že). zato bi vam rada povedala. 

•Rajkdozakaj • sploh smo. 

Naš namen je, da bi se v vsakodnevni praksi, na vsakem 

srečanju, izletu in taboru, zavedali narave, Ri nas obdaja, in 

razvijali odnos do nje. Za to ni nujno potrebno poznati znan

stvenih razla\1. zakaj je nebo modro ali pa kaj je ozonska lukn

ja in zakaj je že škodljiva. Pomembno je, da se zavedamo, da 

smo sami del narave in da z svojim odnosom do nje kažemo 

tudi odnos do sebe. Seveda pa nič ne škodi, če vemo tudi, 

zakaj je nebo modro. 

-cetn homske 

. ~ 
.. ,j·i.

~~ ' 
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11 Sknutlč-1 il~~ember 20Di 

Uresničevanje naše11a namena pa ne pride samo od sebe, zato 

vsako leto pripravljamo aktivnosti ob dnevu zemlje, se trudi

mo za strani v Skavtiču, v sodelovanju z vejo IV pripravljamo 

EKO tabor, ... Vsako leto se trudimo po najboljših močeh. 

Vabim te, da se nam pridružiš. Ni pomembno, ali si kemik ali 

qlasbenik, pomembno je, da si za stvar in da ti ni vseeno. Piši 

na polona.savnik@skavt.net. 

Pa da ne bo pomote ... Nismo nobeni naravovarstveni •friki•. 

Ri bi se prikleniti na drevo ali pa demonstrirali pred klavni

cami. Vedno je najboljša srednja pot. Ne moremo se izoqniti 

razvoju in ukiniti vseh avtomobilov, lah_.o pa cenimo naravo, 

ki je še ostala, in do nje razvijamo čut. 

mulnrije in zeleni juri 
.,/· 

Tabor farjevec 2006: nKo pogledam v zvezde, mi Doživeli smo ogromno stvari. Prvo sonce in pol smo 

vedno ena pomežikne nazaj.tt imeli podarjena za postavljanje tabora za čim boljše 

Prišel je čas, Ro smo se morali Indijanci iz svojih var- počutje nas vseh. Zabavali smo se z dru~imi sloven

nih zimsl<!ih zavetišč preseliti na u~odnejši poletni sl<!imi plemeni, z Za~orjani, pa tudi s tujimi, z Bel~ijci. 

prostor. Svoje poglavarje smo poslali v izvidnico. S Spoznali smo, RaRo živijo naši bratje in sestre dru~od 

svojo modrostjo so Rrenili v pravo smer neba in odl<!rili po svetu, in ugotovili, da se precej razlilmjejo od slov

najprimernejši prostor z uqodno Rlimo, vodo, dovolj ensRih sl<!avtskih plemen. Preizkušali smo naš adrena

hrane in še marsičesa . Sl<!lenili so: •Tu se bo nahajal naš lin, se urili v bojevanju in taRtiRi, se učili indijanskih 

poletni tabor!« In res! Hodili smo sRozi qorenjsRe qoz- plesov ter oqromno stvari izdelali sami. Raziskovali 

dove in Rončno prispeli na obljubljeni Rraj. imenovan smo tudi oRolico, se potapljali v Blejskem in Bohin-

Farjevec. 
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jsl<!em jezeru ter indijansl<!emu zvonu želja zaupali 

sl<!rivnost. Sl<!ozi vse dni pa smo po delčkih razkrivali 



bistvo Sončnega plemena: »Indijansko pleme lahko živi čas izvajali stvari tako, kot jih najbolje znamo. Smeti 

v medsebojnem sožitju, povezanosti z Bogom in celot- smo ločevali v štiri različne koše, organske odpadke 

nim stvarstvom le. kadar išče pot, obsijano s soncem pa smo vestno zakopali v za to namenjeno jamo. Tudi 

pozornosti, hvaležnosti in zavesti, da je njihov največji šamponov in dezodorantov nismo uporabljali. kar je 

dar v srcu Jezus- vera, upanje in ljubezen.« zelo ugajaJo komarjem in klopom, Ri so se zbirali v 

bližini. Našo posodo smo pom ivali z otrobi. za katere se 

Seveda smo vse, kar smo počeli. delali v harmoniji je izkazalo, da so odlično pomivalno sredstvo- boljše 

z našo Naravo. Ri je prva v vrsti, za katero skrbimo. kot pripomočki. Ri jih prodajajo v naših trgovinah. 

Skratka, brez dodatnega truda in z obilo zabave nam 

je uspelo osvojiti najvišjo nagrado, Zelenega Jureta. 

Navdušili smo eko inšpekcijo pa tudi vse obiskovalce, 

Ri so se potikali naokoli. S tem prispevkom želimo 

spodbuditi tudi druge skavte. naj se ne ustrašijo prijave 

na eko tabor, saj skavti že tako ali tako živimo »eRO«. V 

primeru. da vam kakšna stvar še ne gre tako dobro, je 

prijava lahko le dodatna vzpodbuda, da naša narava 

tudi po vaši zaslugi laže zadiha. 

Kot vsako leto smo se trudili živeti brez kakršnih koli Eko je zakon. 

pripomočkov iz civilizacije. Povabilo eko inšpekcije na 

tabor pa nam sploh ni dalo dodatnega dela. saj smo ves Tina Žibert. Preudarna l?obra, Homec 1 
J• 

mnEn:JE O EKO TABORU 
~ ...... --' .
·~· ·· 
~ . , 

~·1 lo , .,, ·- ~ 
·'<~ ·•'> 
'l,'!!:'- i .. 

Ideja ei<o i<ontrole na wboru se mi zdi zelo 
dobra. Ločeno zbiranje odpadi<ov je v sloven
>i<em prostoru nei<aj tal<o noves;1a. da je nera
zumljivo celo za sl<avte. To se je pol<azalo tudi 
na našem taboru. Letos so se naši sl<avti šele 
prvič srečali z vsem. na !<ar moramo paziti. l<o 
tabori mo v naravi. Potrebnih pa bo še nel<aj 
ci<o l<ontrol. ela si jih bodo dobro zapomnili in 
da jim bodo resnično prišle v !<ri. 

Tomi Tomšič. Napredni so~ol. K<nnnil< 1 
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Bl-PI, DRAGI SKAVTI! 

Sem pekoča rastlinica iz družine koprivovk, 
z imenom VELIKA KOPRIVA. Našli me boste 
na po~nojeni neobdelani zemlji, ob o~ra
jah, živi meji, na robovih poti in ~ozdov. 
Najbolj u~odni meseci za moje cvetenje so 
od junija do septembra. 
Že od nekdaj veljam za zelo zdravilno 
rastlino, saj vsebujem vitamine C, K, B2, A, 
pantotensko kislino in čreslovino. 
Dra~i skavti, zapomnite si, da pripravki iz 
mojih listov ustavijo krvavitev iz pljuč, led
vic, maternice in črevesja. 
Moj napitek nekoliko znižuje sladkor v krvi 
in tako poma~a pri zdravljenju sladkorne 
bolezni. 
Masaža s mojo tinkturo poma~a ob 
revmatičnih bolečinah in pri izpadanju las. 
Blažim slabokrvnost, pospešujem celično 
presnovo in poma~am pri obrabah skle
pov. 



Dornberk 1 
o Besedo dam. da trudil se bom 

dolžnosti svoje izpolnjevati. 

Razloqov je nešteto, da to storim, 

trud mi je v čast, služiti želim.« 

.. TUDI NAM JE USPELO! 

22. junija 2006 smo tudi mi uradno zaRoraRali na sRavt

sRo pot Rot sRavtsRa sRupina DornberR 1 ... 

' 

steg 

JAVO RUTKE- CEREMONIJE. Ri se je zgodila 15. julija 
ZačeteR je bil težaR! Potrebno je bilo mnogo srečanj. 2006 v čudoviti naravni Ratedrali, obRroženi z visoRimi, 

stoletnimi smreRami, v neposredni bližini rojstne hiše 

našega DA Ivana AJbrehta, v Dolah nad Idrijo. 

Sledile so bolj ali manj zaslužene, a delavne počitnice. 

med Raterimi smo se voditelji intenzivno sRavtsRo 

izobraževali na tabornih šolah in sRlepali nova pri

jateljstva. 

Bližal se je september in naša bodoča ČETA ter KLAN 

sta že nestrpno čaRala PREHODE. 

Čudovito petRovo popoldne je privabilo ČETO v urad

no sRiican Rrog pred cerRev sv. Danijela v DornberRu, 

izpred Ratere so odRoraRali na svoj prvi izhod proti 

Trstelju, Rjer so postavili tabor, in v večernih urah za

Rurili ogenj. Noč je bila zanimiva in polna dogodRov, 
priprav, pogovorov. preden smo si lahRo reRii: •Uspelo vendar se straža čete ni dala ... 

nam bo
1
• V soboto zjutraj . 30. septembra 2006, po oRusnem za-

23. junija 2006, RO smo izpeljali svojo prvo aRtivnost jtrRu so se četi pridružili še Rlanovci in starši. SRupaj 

- predstavitev sRavtov, pa smo bili v to vseRaRor smo odšli proti vrhu sv. Katarine, Rjer je sledila maša 

prepričani. v ruševinah in ostanRih od ognja ožgane cerRvice. Po 
Nato so sledile priprave voditeljev na OBLJUBE, spre- maši smo na travniRu pod sv. Katarino izvedli PRE

jem čisto nove zeleno-vinsRo-rdeče RUTKE ter MEN- HODE, Raterih se je udeležila tudi Marjeta, načelnica 

primorsRe regije, in gorišRi sRavti. 

Imeli smo že neRaj srečanj, izhod Rlana- splavarjenje, 

udeležili pa smo se tudi orientacijsRega teRmovanja 

JAKEC. 

V soboto, 28. ORtobra 2006, pa načrtujemo sRupno aR

tivnost S TEGA- KOST ANJ EV PIKNIK. Kaj več o tem pa 

mogoče naslednjič ... 

Do taRrat pa lep sRavtsRi pozdravčeR ... 

Janja $iniqoj, Dorn beri< 1 
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Zbrali smo se na jasi črnušRe ~maj ne. Najprej so morali bureR vsaRi dan!• NeRe~a jutra zopet ponovi svojo 

vsi sRavti naredti tri nalo~e . Ena od teh je bila zaRuriti 

o~enj v dveh minutah s čim manj vži~alicami. Plamen 

je moral ~oreti vsaj pol minute. Ko pa je preteRel čas. 

je bilo treba vse lepo pospraviti, taRo da se ni videlo 

sledi o~nja . Po taboru 

Nato je prišel čas bo~oslužja. Obred je daroval br. Stane 

Bešter iz Lj4. Do obljub je šlo vse v redu, RO pa je prišel 

slovesni trenuteR, se je zalomilo. No, saj vsaR izmed vas 

pozna l. sRavtsRi zaRon: SRavt si šteje v čast. da si pri-

dobi zaupanje. MarRo je ta zaRon spremenil in ~a prire

dil po svoje: SRavt si častno pridobi zaupanje. 

ovedala šele druqi 

Pri Rraji zastave se eden od Rlanovcev uleže v travo. 

Straža tabora dela svoj obhod. Eden od straže se odpravi 

Rar v travo na malo potrebo. Slučajno ravno tam, lljer 

je sRrit Rianovec. Klan ovca izdajo bele superqe in tallo 

se izoqne moRroti, a vseeno ~a ujamejo .... 

Na taboru. »Danes mamo fantje fantovščino. Si bomo 

himno vsi naredil frizure z ~elom . polizane nazaj . al pa irali

tabora. Prosili smo Štefana naj nam jo zapoje, Rer je ezo.« ))Ej pater. lahRo Vam tudi naredimo?• Naredijo 

nihče dru~ ni tudi patru. Sledi maša. Vsi se neRam smejejo. •Lej Il ma 

znal. Štefan se je po neRajRratnem pre~ovarjanju začel pater še Rar frizurco!« 

braniti z 

mo!Rom, RO ~a ena izmed deRiet zaprosi, naj nam že 

Ron čno zapoje 

himno. Tedaj se o~Iasi Aleš: "Saj jo je zapel, samo na 

•mute• je bio 

priRiopljeno." 

MarRo je zjutraj na taboru budil četo. Ob tem je udarjal 

s Ruhalnico po loncu. •Dobro jutro, dober dan, sveži 

ačne zaostajali. 

ljuje hojo. Čez 

~:-"iilti:-ftf1'111~o d si vedno zadaj?• 

jzarja mi je ostal 

odlepljen podplat z 





r~zyto 
več k~t daš, M 

vec imaš 

r 
\ 
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