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 ✎ Urška Smolič,  

Igriva koala, Črnomelj 1
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Si kdaj razmišljal o tem, da je prav vsak 
trenutek edinstven in je zaključena enota v 
zgodbi, ki jo piše tvoje življenje?
Trenutek je sekunda, ki ti jo ukrade pogled 
prisrčno nasmejanega neznanca. Lahko 
so minute, ki jih posvetiš pogovoru s 
prijateljem, ko govorimo o trenutku, pa 
lahko mislimo tudi na dneve, mesece ali 
leta, katerih glavno vodilo je naša misel o 
uresničevanju skavtskega duha.
Ni splošnega določila o tem, koliko časa 
naj bi trajal trenutek, je pa jasno eno: 
trenutek (naj gre za bežen pogled ali 
daljši pogovor) je minljiv. Trenutek mine 
in izgine. Premine. Veš, kaj ostane? 
Spomini. Poskrbi, da bodo spomini na 
tvoje posebne trenutke oživeli, hkrati pa 
se vedno znova trudi, da bo zate posebnih 
trenutkov čim več. Povabi sošolca na 
sladoled. Raziskuj domač okoliš. 
Preseneti svoje bližnje z darilcem ali 
posvečenim časom. Začni se ukvarjati 
z nečim, kar te veseli. 
To je trik, to je skrivnost. 
V času, ko se veliko stvari začenja 
na novo (šolsko in skavtsko leto, 
interesne dejavnosti, …), je torej prav 
ta trenutek primeren, da v vse »novo«, 
stopiš pripravljen na ustvarjanje 
nepozabnih spominov.

Na 2864 m, 2. vzpon Triglavskega stega na Triglav, Kranj 1
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 ✎ Božena Demšar, Kreativna vivarca, Žiri 1

21. november:  
SVETOVNI DAN POZDRAVA. 
Pozdrav je človek prinesel že iz 
pradavnine, ko je z dvignjenimi 
in razkritimi dlanmi naključnim 
mimoidočim povedal, da nima 
sovražnih namenov.

17. december:  
SveTovnI dAn LeTALSTvA.  
brata orville in Wilbur sta leta 1903 
prvič poletela z letalom. v zraku sta 
ostala 12 sekund in na višini treh 
metrov preletela 36 metrov.

1. november:  

dan vseh svetih

25. december:  

božič

12. novembra 1990 je Tim berners-Lee 

objavil prvi formalni predlog za svetovni 

splet. To so bile prve idejne zamisli v smeri 

današnje svetovne spletne mreže.

13. december je rojstni dan vrhunskih 

košarkarjev Jureta Zdovca in matjaža 

Smodiša.

Jure Zdovc se je rodil 1966 in je eden 

najboljših evropskih košarkarjev. Z 

jugoslovansko reprezentanco je leta 

1990 postal svetovni prvak.

18.–19. oktober: Jakec 2014

23.–26. oktober: mŠŽd

24.–29. oktober: TŠ Združenja

8.–9. november: svet Združenja

13. december: Lmb dunaj

14. december: regijski sprejemi Lmb
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Naših 25 let
 ✎ Barbara Tehovnik,  Družabna srna, Brezovica 1

to znamo vedno pospremiti s kakšnim norim, 

moči polnim geslom, ki nas še dodatno napol-

njuje z energijo. naša tedenska srečanja, vsi 

tisti skavtski potepi, ki se zgodijo tako mimo-

grede, 200 zimovanj in še enkrat toliko poletnih 

taborov, ki zažigajo na vseh koncih slovenije in 

gorijo še dolgo potem, ko pridemo domov, ta-

borne šole ... vse to dobi smisel, ko se povežemo 

pri organizaciji skupnega dogodka z višjim na-

menom, ko stopimo skupaj, ko stopimo korak 

naprej, ko stopimo »ven« in dvignemo svoj glas. 

Naša orgaNizacija raste. z vsakim dogodkom, projektom, vzgojNim NameNom 

iN strateškim Načrtom smo zrelejši. še malo pa bomo Namesto »mladi smo« 

začeli govoriti, da »smo mladi po srcu«, kot se velikokrat pohvalijo modri 

ljudje. mladostNo skačemo čez ovire moderNega časa, Naše bistvo pa je 

skorajda že prastaro. odgovarjati Na potrebe v družbi. vedNo iN vsakič zNova. 

ravNo zaradi tega smo skavti zgodba, ki se Ne koNča iN se Nikoli Ne bo.

Staršem in učiteljem pomagamo otroke in 
mlade vzgajati za življenje. Že 25 let jih 
opremljamo s koristnimi veščinami za 

delo v družbi, v službah, za delo med domači-
mi v družini kot tudi za delo na sebi, delo v 
globinah lastne duhovnosti. skavtska metoda 
je fantastična.

mislim, da rast skavtske organizacije in sku-
pni prispevek k boljši družbi najbolje pokažejo 
naši dogodki in večji projekti. zdi se, kot da vsa-
ke toliko časa začutimo, da se moramo povezati 
in dvigniti naše lokalno skavtsko delovanje na 
višjo raven. da moramo povedati sloveniji in 
svetu, da smo, da delamo – in da delamo dobro. 
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večji dogodki zadnjih 25 let v združenju slo-
venskih katoliških skavtinj in skavtov ...

Luč miru iz 
Betlehema  
(od 1991)

BUM  
prijateljstva 

(od 2000)

Preživi! 
(2002)

JAM!  
(od 1994)

Pomoč po  
potresu v  

Posočju (1998)

BUM  
stoletja 
 (2007)

Ekoskavt: 
skavtski 

ekološki tabor 
(2001)

Skavtski  
okoljski  
center  
(2010)

Dan črnih 
vrečk  

(od 1992)

Jakec  
(od 1996)

Oprimkanje 
(od 2005)

Piškotek  
dobrotek 

(2011)

Ujemi me!  
(od 2003)

Vetrovi (1995)

Vihar  
upanja 
(1999)

Jamboree 
– Norost, 
ki deluje! 

(2008)

Pobarvaj 

me! 

(2013)

... in še  
mnogi  

drugi ...

Skavti v  akciji (2014)

Zlata žaba 
(od 2001)

Pomoč ob 
poplavah 

(2010)

Skupna pot 
se začne 
v mojem 

srcu (1994)

Prvo  
srečanje  

vseh 
 slovenskih 

volčičev 
(1997)

Evropska 
skavtska 

konferenca 
(2007)

Odrolaj! 
(2011)

Briga me! 
(2001)

Slavostna 
akademija 

ob 20-letnici 
v Studencu 

(2010)

Ogenj v 
meni! (2012)

Marmeljada 
(od 1992)

Srečanje ob 
papeževem 

obisku v  
Postojni 
(1996)

Glej daleč! 
(2006)

IV  
IZZIV  

(od 2011)

Dan Zemlje 
(2000)

ICCS-EM 
konferenca v 
Celju (2009)

Urbanacija 
(od 2011)

Save our 
world (2012)
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naj ne mine leto brez večjega dogodka, takšne-
ga ali drugačnega. 
ravno ti dogodki so dokaz svetu, da živimo z 
namenom in da smo koristni! 
Da kot Združenje poosebljamo mladost, ki 
dejansko deluje!

torej? akcija!
»Da, da, skavtsko obleko imaš,  
kadar pa boš imel še skavtski duh 
in skavtsko telo, 
takrat boš resnično skavt!«  
(fran milčinski, skavt peter)
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NAŠE ZDRUŽENJE DOBIVA 

preNovljeNo podobo

 ✎ Trop za prenovo celostne podobe Združenja

miNevata dve leti, odkar se je ustaNovil trop za preNovo celostNo 

podobe združeNja. NameN je bil jaseN: v sklopu preNove z aNalizo 

preverimo potrebe združeNja po eNotNosti iN preNovi podobe, 

ugotovitve preverimo iN uskladimo z dejaNskimi potrebami, 

predlagamo spremembe, ki jih uskladimo s člaNstvom.

Glavni cilji, ki smo si jih zadali, so: iz-
virnost, poenostavitev, razumljivost, 
jasnost in uporabnost. razloge, ki so 

vodili do teh korenitih sprememb, lahko strne-
mo v tri glavne skupine: neenotnost gradiv, iz-
delkov, promocijske podobe; grafične, vsebinske 
in proceduralne pomanjkljivosti trenutnega 
znaka zskss; neusklajenost podobe z značil-
nostmi organizacije. 

aprila letošnjega leta ste vsi stegi prijeli pa-
kete z obrazložitvijo trenutnega dogajanja in 
preko glasovanja ste bili vsi člani povabljeni k 
soodločanju pri izbiri novega znaka. Glede na 
vašo odločitev smo pripravili tri nove dele zna-
ka zskss: simbol, uradni logotip in našitek. za 
tri različice smo se odločili, saj so potrebe po 
uporabi znaka različne, zaradi česar se je trenu-
tni uradni znak pogosto prosto prilagajal. Želja 
je tudi, da bi zunanja javnost takoj vedela, kdo 
smo in bi se na vseh promocijskih plakatih ta-
koj prepoznalo skavte.

spremembe niso dokončne, saj se 

bo o sprejetju predlaganih sprememb 

glasovalo na svetu združenja, 8.–9. 

11. 2014. Želimo si, da bi bili vsi člani 

seznanjeni z dogajanjem v združenju 

in projektih, ki trenutno potekajo, in 

ta je eden izmed njih. v vsemu, kar 

počnemo, se vedno vprašamo: »ali de-

lamo za člane in v dobro organizacije?« 

in temu ostajamo zvesti.
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RAZburjaJ SE!

KAJ? MARMElJADA 2014

 ✎ Veronika Krečič, Brezmejna kanja, Ajdovščina – Šturje 1w

marmeljada je srečaNje vseh primorskih skavtiNj iN skavtov. ime 

marmeljada izhaja iz besede jam, kar je okrajšava za jamboree, ki 

predstavlja srečaNja skavtskih orgaNizacij Na regioNalNi oziroma 

NacioNalNi ali svetovNi ravNi. prva marmeljada je potekala leta 

1992 v ilirski bistrici. od takrat Naprej marmeljada poteka vsako 

drugo ali tretje leto v eNem izmed krajev Na primorskem.

Kdaj? 12.–19. avgust 2014

Kje? Dolenje pri Ajdovščini

Kdo? Okoli 500 skavtov iz cele Primorske 
regije in tudi od drugod. Bobri in bobrovke, 
volčiči in volkuljice, izvidniki in vodnice, po-
potniki in popotnice, voditelji in voditeljice

ta marmeljada je bila res nekaj posebne-

ga! s polnimi nahrbtniki smo iv-jevci prišli 

na barko 12. julija. ves čas nas je spremljal 

naš junak pi, ki nam je bil skozi celoten tabor 

zgled vztrajnosti in iznajdljivosti. naše geslo 

se je glasilo razburjaj se. konec koncev smo 

taborili v vipavski dolini, znani po močni bur-

ji, ki prevrača smetnjake in lomi veje – pa tudi 

odnaša umazan zrak in turobne misli. na ta-

boru smo spletli veliko prijateljskih vezi, šli po 

poti preživetja, kuhali s švedskimi baklami, se 

kopali v mrzli vipavi in še mnogo drugega. v 

zadnjih dneh tabora so se nam pridružili tudi 

klanovci in volčiči. z njimi smo marmeljado 

sklenili 19. julija pri sveti maši v logu.

 ✎ Matevž Bone, Robustni pingvin, Ajdovščina - Šturje 1
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na marmeljadi smo z volčiči preživeli ču-

dovit sončen vikend. dopoldne smo skozi 

veliko igro spoznavali geslo marmeljade, po-

poldne pa smo se družili s preostalimi udele-

ženci na skupnih delavnicah. zvečer je sledil 

kratek zabavni večer in posladek. v soboto 

dopoldne smo se na zanimivih delavnicah 

učili prve pomoči, spoznavali delo reševalcev 

s psi, fotografirali, ustvarjali, plesali in se raz-

gibavali. sledil je pohod do cerkve in skupna 

sveta maša. 

 ✎ Sara Dekleva, Ekskluzivna bledovijoličastoprsa zlato-

vranka, Postojna 1

letošnja marmeljada je bila nekaj novega 

za celotno primorsko regijo, saj se je iz dvo-

dnevnega dogodka prelevila v 8-dnevni ta-

bor in menim, da smo ga s skupnimi močmi 

odlično izpeljali. to, da sem bila voditeljica 

na takem taboru, je bila zame neprecenljiva 

izkušnja. in zares sem hvaležna, da sem lah-

ko bila del tako velikega dogodka in del tako 

super tropa, s katerim smo soustvarjali pro-

gram. ko pomislim na marmeljado, me vedno 

znova preplavijo prijetni občutki. zahvala za 

to pa gre predvsem udeležencem, ki so s svojo 

norostjo in pravim skavtskim duhom dokaza-

li, da se znajo razburjati in tako spreminjati 

svet na bolje.
 

 ✎ Eva Pejič, Pogumna medvedka, Bovec 1
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klanovci smo se že na poti do tabornega 

prostora imeli super. med hojo smo pogosto 

utirali nove, neprehojene gozdne poti. ob-

navljali smo tudi znanje različnih skavtskih 

veščin, ki smo jih na skupnem delu predstavili 

iv-jevcem.

 ✎ Tinkara Požar, Zanesljiva kengurujka,  Nova Gorica 1

pri vsej marmeljadi pa je bila zagotovo 

zelo pomembna tehnična ekipa, ki je sledila 

vsakemu koraku programa, pogosto pa je bila 

tudi korak, dva pred programom. čeprav nas 

je bilo v ekipi malo, smo bili zagnani in polni 

energije. največ prigod na tehničnem delu je 

bilo z našimi prevoznimi sredstvi, ki so le s 

težavo sledile razmeram na tabornem prosto-

ru. Cvet voznega parka je bil tako imenovani 

kombi »modro nebo« s 4x4 pogonom, ki je 

občasno deloval tudi brez ključa; če smo že-

leli ugasniti luči, pa je bilo potrebno izvršiti 

pravo kombinacijo premikov kontrolnih ročic 

v kabini. seveda pa se je tudi drugi kombi, 

imenovan »beli medved«, uspešno odrezal pri 

prevozu zagotovo dobre tone razsutih sekan-

cev in s tem vsaj delno zapolnil blatne luknje 

na tabornem prostoru. tudi tretji kombi z 

imenom »srebrna puščica« je imel svoje pri-

gode – uspešno je preživel policijski nadzor 

razgretih skavtov. kljub vsem simpatičnim 

nevšečnostim, ki so doletele tehnično ekipo, 

smo konec koncev  uspešno pripeljali do za-

ključka še en nepozaben projekt. 

 ✎ Luka Tuta, Računalniška sowa, Tolmin 1
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pohvalimo se!

DRUgE IN SEBE.

ko Nam Nekaj uspe, ko izpeljemo kakšeN super projekt, ko peš raziskujemo 

domače iN tuje loge, ko ljudem polepšamo daN, ko služimo, ko skupaj 

gradimo skupNost, ko smo odgovorNi državljaNi, ko bi si Naši starši (tudi če 

Niso skavti) zaslužili častNe rutke – potem je dobro, pošteNo iN pravičNo, če 

za to zvedo tudi drugi. ko svetu dajemo svoj čas, svoje taleNte, svoje ideje.

skavti smo NavajeNi, da to delamo kot prostovoljci. kaj pa, če 

svoje taleNte spremeNimo v svoj poklic, v svojo službo? sliši se 

prelepo, da bi bilo res.  kaj delajo skavti, ko so veliki ...

 ✎ Barbara Fužir, Prizadevna medvedka, Mozirje 1

»ko bom velik ...  
bom večji«

Simon Drnovšek, Vztrajni detel

Ste vedeli, da so srednjeevropski detli zve-
sti določeni lokaciji, na katero se redno 
vračajo? simon drnovšek svoje skavtsko 

ime nosi z razlogom. je eden izmed najbolj za-
služnih pobudnikov (in vodja) obnove skavt-
skega okoljskega centra v kočevskem rogu, 
vodja številnih tabornih šol in skavtskih šol 
Življenja v naravi. zasebno in profesionalno 
lastnosti »detla« razvija še naprej. skupaj s so-
delavci oblikuje in »gradi« hiško iz ročno tesa-
nih brun. oživlja modrost, ki so jo v slovenskih 
krajih nekoč že poznali.

simon je svojo profesionalno pot zapisal 
lesu. šolal se je v tej smeri, po gozdovih je učil 
preživetja udeležence skavtske šole Življenje v 
naravi, vodil obnovo skavtskega doma, ki je da-
nes resnično dom.  

Ni vsaka hiša dom

simon tako ali drugače skrbi za domove – 
zdaj se posveča resnično posebnemu projektu 
– skupaj s sodelavci, med katerimi je kar nekaj 
skavtov, izdelujejo hiše iz ročno tesanih brun.



13

INSTANTNIH 10

1. pri skavtih sem dobil: pogum za reše-

vanje izzivov.

2. svetu dajem: svoj čas in sposobnosti.

3. najljubši skavtski obrok: vse iz sača.

4. prvi tabor: je bil neklasično skavtski.

5. skavti s(m)o: trdoživi.

6. kaj potrebuje volkec za dober lov? 

Gručo.

7. izvidnik mora v nahrbtniku nujno 

imeti: nož.

8. ne maram: če kdo preveč jamra.

9. Želim si: boljši svet.

10. ko bom velik, bom: večji.

Sekira, ki pelje na Švedsko

zgodba, kako je simon sploh spoznal to po-
sebno metodo obdelave lesa, ki je bila v prete-
klosti sicer poznana, danes pa jo lahko posredu-
jejo le še redki starejši ljudje, je zanimiva, vsega 
pa je bila kriva ena dobra sekira.

ko je po internetu raziskoval podjetje, ki je 
to sekiro izdelalo, je naletel na posnetek izde-
lave hiš iz ročno obdelanih brun. »Navdušilo me 

je, ker gre resnično za naraven način obdelave lesa 
– potrebuješ samo sekiro in nekaj malega drugega 
orodja, ne rabiš pa dragih strojev.« simon se je 
tako odpravil naravnost na švedsko in se tam 
na samem kraju izvora sekire naučil te posebne 
obdelave lesa. 

les niti impregniran ni – je pa pomembno, 
kako je oblikovan, da odvaja vodo. simon raz-
laga, da je les odrezan in ne odžagan, kar je na 
mikroskopski ravni zelo pomembno, saj je ta-
kšen les, čeprav na zunaj mogoče bolj robusten, 
bolj raven in manj dovzeten za napade gliv. kot 
primer simon navaja princip izdelave skodel 
(lesenih desk, uporabnih za strešno kritino), ki 
lahko, če so pravilno cepljene, zdržijo do 50 let, 
medtem ko žagane le okoli tri leta, saj niso od-
porne proti vlagi.  simon svetu daje ... domove.

Čez deset let ...

»uf …« se zopet zamisli simon. pravi, da je 
včasih mislil, da ve ... »pa danes vidim, da ne.«  
ugotavlja, da ni važno toliko, kaj planiraš, am-
pak da slediš ideji, ko je treba, in si aktiven. »in 
sedaj sem končno videl medveda,« pove. ko se 
je letos jeseni peljal z dneva odprtih vrat skavt-
skega okoljskega centra, sta mu pot pred avtom 
prekrižala dva mladička. in njuna mama. »malo 
smo se gledali, nato pa šli vsak svojo pot.«

»v delavnici imamo samo sekire. 
dobro, imamo tudi eno motorko in 
vrtalni stroj. «

Vse fotografije: Klemen Premrl, Srčni fazan; arhiv ŽVN
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mepi V VSAK StEg

miNilo je dobrega pol leta od pomladi, ko smo Na projektu »mepi 

v vsak steg« prižgali motorje iN se zapeljali po poti skavtsko-

mepijevskega prijateljstva. veliko koNkretNih postaj smo že 

Naredili, med drugimi tudi Na britaNski ambasadi, kjer smo 13. 

avgusta 2014 prejeli liceNco za izvajaNje mepi programa.

Poleti smo predstavljali mepi na tabornih 
šolah, nabirali znanje na tečajih za mepi 
mentorje in voditelje mepi odprav, pri-

pravljali podporno gradivo za prve »mepi-skav-
te« in že izvajali prva srečanja z osebnimi spre-
mljevalci. skavtski glas smo dvigovali tudi na 
»mepi forumu« v kongresnem centru na bledu.

 ✎ Barbara Tehovnik, Družabna srna, Brezovica1

Prejemniki licenc za izvajanje MEPI programa na britanski ambasadi.
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odzivi so zaenkrat super. mladi skavti kar 
žarijo od idej, kaj bi vse lahko naredili zase in 
na sebi. posebej mamljiv je mednarodni cer-
tifikat, ki ga na koncu prejmete za svojo lepo 
načrtovano sistematično osebno rast. le-ta 
vam bo zagotovo oplemenitil življenjepise in 
pomagal na poti do prve službe. še posebej, 
če te zanima delo v tujini. ko si postaviš či-
sto svoje (ne stegove) cilje za služenje v veji, 
na tekaških treningih in pri učenju kitare, se 

tvoje delovanje dvigne na višji nivo. skavtski 
voditelji odkrivajo sebi lastne, konkretne cilje 
znotraj splošnega skavtskega voditeljstva, ob-
navljajo svoje želje po novih znanjih (marsikdo 
se je nazadnje veščinsko izpopolnjeval v četi) 
in potegnejo na površje skrb za zdravje, ki se je 
v napornem tempu voditeljstva nekam skrila. 
ob tem pa obnovijo tudi znanje orientacije in 
vrisovanja pri načrtovanju skupinske mepi od-
prave ter se predajo pustolovščini na poti.

Predstavitev na TŠ Prekvalifikacije PP (Sladka gora)
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Še enkrat na kratko, 
kaj sploh je MEPI

kratica pomeni »mednarodno prizna-
nje za mlade«. označuje poseben ciljno 
načrtovan sistem osebne rasti za mlade 
do 24 let. mladi si s pomočjo osebnega 
spremljevalca sami zastavijo pametne 
cilje na štirih področjih: veščine (spre-
tnosti), šport (skrb za zdravje), prosto-
voljstvo (skavtsko voditeljstvo in pomoč 
drugim) in odprava (skupinska orienta-
cijska pustolovščina).

Kako se vključim?

najprej se vprašaj, koliko si star/a. program 
je namreč namenjen mladim od 14 do 24 leta. 
če tvoja starost ustreza in te zanima, kaj bi 
lahko še potegnil/a ven iz sebe na mepi po-
dročjih, skoči na spletno stran http://skavti.si/
mepi-v-vsak-steg in si po korakih poglej, kako 
lahko postaneš mepi skavt/inja. ko izpolniš 
prijavnico in plačaš pristopnino v program (25 
€), prejmeš indeks dosežkov, kakršnega imajo 
po vsem svetu, in še poseben skavtski MEPI 
dnevnik. vsak si izbere osebnega spremljeval-
ca, ki mu pomaga in ga usmerja.

če pa si že pihnil/a svečke na torti za 
25 let, pa si iz srca lepo vabljen/a, da po-
magaš pri spremljanju mladih na njihovi 
poti osebne rasti, še posebej na odpravah. 
mladi skavti iščejo tudi področne inštruk-
torje za veščine, šport in prostovoljstvo, ki 
bi jim lahko bolj strokovno pomagali pri 
postavitvi ciljev in vpisovanju v indekse do-
sežkov. si bivši voditelj? imaš kakšno zna-
nje, spretnost, ki bi jo lahko delil z mladimi? 
piši na mepi@skavti.si in vpisali te bomo v 
bazo področnih inštruktorjev.

Trop MEPI v vsak steg
(9 skavtov)

mepi@skavti.si

nacionalni urad  
mepi

Neda Kajfež 
(skrbi za kontakt s 

skavti)

svetovalka na  
področju

mepi osebnega 
spremljanja

Katarina Škufca

svetovalec na področju
mepi odprav
Anže Majdič

skavti – zskss 
Barbara Tehovnik

vodja projekta mepi v 
vsak steg

Sabina, Anže in Barbara na tečaju za voditelje MEPI 

odprav v Bohinjski beli.

Nacionalna koordinatorica MEPI programa Neda Kajfež in 

koordinatorica programa pri skavtih Barbara Tehovnik. 
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spletNi policaj
 ✎ Na spletu zbrala: Patricija Slakan, Srčna kresnička, Prebold-Polzela 1

dragi skavti, voditelji iN starši. ste si kdaj želeli, da bi lahko 

pregaNjali krimiNalce? tu jih lahko! ste za to, da Naredimo skupaj 

Nekaj za boljši svet? potem so NasledNje vrstice za vas.  

Prijavna točka Spletno oko zbira anoni-
mne prijave posnetkov spolnih zlorab 
otrok in sovražnega govora na internetu 

ter jih posreduje pooblaščenim organom prego-
na (policija).

anonimno prijavo lahko poda vsak uporab-
nik interneta, kadar meni, da je na internetu 
naletel na otroško pornografijo ali sovražni 
govor.

Zakaj je pomembno, da 
prijavimo opaženo neprimerno 
vsebino ali sovražni govor?

zato ker tudi tako skrbimo, da je skavt čist 
v mislih, besedah in dejanjih. prav tako pa kot 
aktivni državljani pomagamo institucijam pri 
preprečevanju zlorab mladoletnih otrok oz. ši-
ritvi sovražnega govora. ne pozabimo, da skavti 

skrbimo za šibkejše in mlajše od nas. opozori-
mo na problematiko in žrtvam čim prej poma-
gajmo! voditelji, vaša naloga je, da izobražujete 
otroke tudi na tem področju. vsi smo dnevno 
obkroženi  z dejavnostjo na internetu in prav 
je, da se zavedamo, da lahko zlorabe in sovražni 
govor z aktivnim sodelovanjem uspešno prepre-
čujemo! bodimo zgled ostalim in se primerno 
obnašajmo tudi na spletu! 
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Kaj je sovražni govor?
sovražni govor je izražanje mnenj in idej, ki 

so po svoji naravi diskriminatorne (ksenofobič-
ne, rasistične, homofobične in podobno) in uper-
jene proti različnim manjšinam (etničnim, naro-
dnim, verskim, kulturnim, spolnim in podobno). 
pri tem gre za javno spodbujanje sovraštva, 
nasilja in nestrpnosti do določenih družbenih 
skupin na način, ki lahko vodi tudi k njihovemu 
neposrednemu ogrožanju. se pa iz leta v leto vse 
pogosteje soočamo s problematiko vseh ostalih 
oblik nestrpnosti. največ nestrpnega govora je 
predvsem v komentarjih pod spletnimi novicami 
in na raznih spletnih forumih.

Kaj je vsebina s pornografijo?
posnetki spolnih zlorab otrok so v laični 

javnosti pogosto poznani pod izrazom otroška 
pornografija. Gre za video, slikovno ali tekstov-
no upodobitev ali predstavljanje spolnega zlo-
rabljanja otrok, ki je osredotočena na otrokovo 
spolno vedenje ali otrokove spolne organe. tr-
govanje s posnetki spolnih zlorab otrok je na 
internetu v zadnjih letih med najbolj razširjeni-
mi, rastočimi in dobičkonosnimi dejavnostmi. 

dragi skavti, pomagajmo skupaj očistiti in-
ternet zlorabe in sovražnega govora. uporabi: 
http://safe.si/spletno-oko

spoštovani starši, tudi vi lahko  
omejite dostop do spletnih stra-
ni svojim otrokom. več o tem: 
http://safe.si/podrocja/
vzgoja-in-nadzor-za-starse

voditelji, ste že razmišljali, 
da bi kaj o tej temi spregovo-
rili na srečanjih? super! za 
več informacij se obrnite na 
častno razsodišče ali obiščite 
spletno stran http://safe.si/

SLOVARČEK »Čist Resnih« 
BESED:

 � diskriminacija: je ravnanje, ki ogroža, 
omejuje ali onemogoča prizadevanje, 
uresničevanje ali uveljavljanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin.

 � ksenofobija: označuje sovraštvo do tujcev 
in vsega, kar je tuje. Gre za vrsto fobije, pri 
kateri se kaže pretiran strah pred tujci.

 � rasizem: je oblika diskriminacije, ki 
jo pogosto razlagajo kot skrajni vidik 
negativnega nacionalizma. rasizem 
temelji na predsodkih o rasnih razlikah 
med ljudmi, izraža pa se v vedenju, 
diskriminaciji in dejanjih. rasne razlike 
se nanašajo na biološke (fiziološke) razlike 
med ljudmi.

 � Homofobija: označuje sovražnost do 
homoseksualcev.

 � manjšina: je skupnost, ki je številčno 
šibkejša proti ostalim, ki delujejo in/
ali živijo na nekem področju (italijanska 
manjšina, madžarska manjšina, romi …).

nova rubrika čist resn’ je nastala na pobudo častnega razsodišča zskss. člani čr-ja bodo pri vsaki 
številki sodelovali z uredništvom skavtiča, nam predstavili svoje delovanje, hkrati pa nas ozaveščali o 
aktualnih problemih v družbi, katere del smo tudi sami. mladost, ki deluje ... skavtska mladost ni le 
norost, je tudi znanje, razum in razsodnost.



Osebna izkaznica

Ime stega: škocjan - turjak 1 – legendarne 

ž'vine
Ime smo dobili po: divjem govedu tur, ki 

so ga imeli v grbu turjaški grofje. turi so 

se davno pasli po turjaški okolici. legenda 

celo govori, da je prednik turjaških grofov rešil 

samega karla velikega pred pobesnelim turom 

 (samo legenda, res, ni virov, ne nas držati za 

besedo).

Lokacija: občina velike lašče in Grosuplje  

(+ škofljiška manjšina )

Sedež: (še nedokončana) skavtska soba v pasto-

ralnem centru v škocjanu

Ustanovljeni smo bili: leta 2001

Ustanovitelja: marko šavli in matija duščak

Število ljudi v stegu: 55 in še narašča 

Veje: vv, iv, pp  

Klic stega: »legendarne 

ž'vine – v slavo domovine!«
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Barve rutice (in njihov pomen):
#1: modra predstavlja modre može, rojene v občini velike 
lašče: levstik, stritar in trubar; zelena predstavlja naravne 
znamenitosti, kot so bajdinški slapovi, slap kobilji curek, 
neokrnjeni gozdovi ..., rumena pa sonce.
#2: modra predstavlja velikolaško občino in turjaško žu-
pnijo, zelena pa grosupeljsko občino in škocjansko župnijo; 
rumena jih povezuje.
(#3: vse tri barve so pač najlepše )

Najbolj priljubljen 
bans/igra stega:
pri volčičih: john marion (na zimo-
vanjih/taborih potekajo cela prven-
stva, trenutno je nesporna zmago-
valka kača kaja); pri izvidnikih in 
vodnicah: buldog; pri popotnikih in 
popotnicah ter v skvoju: pajk oz. 
vse, kar diši po tem, da se vržemo 
na en kup in peštamo tiste pod se-
boj. obvezno vključuje veliko kriča-
nja, žgečkanja in smejanja. 

Turjak

škocjaN - turjak 1 – 

legeNdarNe ž'viNe

 � bratih šavli, ki so si vsi zelo podobni in jih 

nihče (razen nas) ne loči med sabo,

 � tem, da gremo skoraj z vsakim stegom, 

ki ga kje srečamo, na tabor/zimovanje 

oziroma imamo ljubezenske romance ,

 � udeležbi čete na 25. obletnici ustanovitve 

vojvodinskih skavtov v srbiji,

 � tem, da imamo najmanj 54289658 

zgodbic o tem, kaj predstavlja naša rutka.

Znani smo po:

 ✎ Petra Kogoj, Svetovalna hobotnica, Škocjan-Turjak 1
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surfaNje po kavčih

ko sva se s faNtom v študeNtskih letih odpravila Na kakšNo 

potovaNje, je bilo kar pogosto vprašaNje – poleg kam gresta? – 

kje bosta pa spala? malo po hostlih, malo pa pri couchsurferjih. 

kje?? kavčsrferjih. Ne veš, kaj je to?  moraš sprobat! 

 ✎ Agata Gojkošek, Navihana levinja, Velenje 1

Če imaš rad nove ljudi, če si odprtega 
srca in si pripravljen za ceno mogoče 
malo manj udobnega prenočišča dobiti 

lokalne informacije iz prve roke, se družiti z 
avtohtonim prebivalstvom, jesti lokalno hra-
no, se odpeljati na kakšen izlet, za katerega 
ni označena nobena pot v turističnih vodičih, 
ali pa preprosto spoznati ljudi iz tujih držav, je 
couchsurfing zagotovo najbolj poceni in ena iz-
med najbolj zanimivih oblik potovanja. 

kako torej poteka celotna zadeva? na spletni 
strani www.couchsurfing.org si lahko ustvariš 
profil, naložiš sliko in že se kavčanje začne. poiščeš 
državo, kamor si namenjen, in pregledaš profile 
ljudi, ki so tam doma. potem pošlješ osebno pro-
šnjo, v kateri opišeš, zakaj bi prespal pri določe-
nem človeku in kdaj si namenjen priti, nato pa ne-
strpno čakaš odgovor.  stran je varna, saj je vsak 

profil zavarovan z referencami couchsurferjev, ki 
so že bili v gosteh določenega  gostitelja. meni se 
ni še nikoli zgodilo, da ne bi bila zadovojna z izbi-
ro ali da bi šlo kaj narobe, je bilo pa včasih boljše 
in včasih malo bolj zadržano vzdušje.

ko sem začela surfati po kavčih, sem v roku 
enega tedna dobila dva popolnoma različna kav-
ča. bilo je v peruju, ko sva s takratnim fantom, 
zdaj že možem mihom, prvič potovala malo 
bolj zares po celini južne amerike. prvi kavč, 
za katerega sva bila dogovorjena, naju je čakal 
na robu glavnega mesta lime, v manjšem blo-
ku. pozvonila sva in odprl nama je franco. kar 
je sledilo, naju je rahlo šokiralo. franco je živel v 
praznem neopremljenem stanovanju, ki je bilo 
vsako noč prekrito s spalnimi vrečami couchsur-
ferjev. v naši noči nas je bilo (samo) 17, franco 
pa se je rad pohvalil, da že tri leta ni spal sam v 
stanovanju in da ko jih je največ, jih je okrog 25. 
svoje življenje je posvetil sprejemanju gostov in 

Kuala Lumpur, kjer smo se srečali trije pari 
couchsurferjev pri gostiteljici Wendy.

V Italiji naju je sprejela kar cela družina Carpi.
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ker v limi ta oblika še ni ravno razširjena, ima 
ogromno ponudb in nobene prošnje ne zavrne. 
spoznala sva nekaj zanimivih ljudi, zvečer smo 
malo zapeli ob kitari, spanje je bilo bolj trdo, a iz 
hiše sva odšla polna zanimivih spoznanj. drugi 
kavč, ki je bil popolno nasprotje prvemu, pa naju 
je čakal v mestu arequipa.  dobila sva svojo sobo 
s pogledom na vulkan, imela sva svojo kopalni-
co, z gostiteljem paulom smo se sicer zelo malo 
videli, ker je veliko delal, sva bila pa zato prvo-
vrstno postrežena na skupni večerji, po kateri  
smo s še dvema couchsurferjema pomagali pri 
pospravljanju kuhinje in se nasmejali do solz ob 
pripovedovanju zgodbic. dve popolnoma različni 
izkušnji, vsaka na svoj način popolna. 

od takrat naprej sva v vsako svoje potova-
nje v  kombinaciji z drugimi prenočišči vključila 
tudi couchsurfing. za tovrstno nočitev namreč 
potrebuješ energijo, za gostitelja si moraš vze-
ti čas in mu mogoče pripraviti kakšno majhno 
darilce za zahvalo. nikoli ne surfaj, če nimaš 

namena vsaj nekaj časa preživeti z gostitelji in 
če bi rad kavč izkoristil le za spanje. za to ob-
stajajo hostli in hoteli. 

seveda pa je to le ena stran couchsurfinga. 
druga je ta, da si pripravljen oddati tudi svoj kavč 
neznanim ljudem, da jim odpreš svoja vrata in jim 
posvetiš svoj čas, da jim kaj razkažeš. kljub temu, 
da Žalec, kjer trenutno stanujemo, ni najljubša iz-
bira tujih turistov, sem imela že dvakrat možnost 
gostiti couchsurferje tudi pri nas doma.

s couchsurfingom spoznaš svet skozi oči in 
zgodbe popolnih tujcev, pa naj gre za gostitelje 
ali  goste. nekaj čudovitega in neopisljivega pa 
je, da osebi, ki jo prvič vidiš, takoj zaupaš, da 
se v domu popolnega tujca počutiš sprejeto in 
varno ali da tujcu ponudiš svoj dom in da te ta 
po nekaj dnevih zapusti kot prijatelj.

Francovo stanovanje, odprto za couchsurferje  
s spalnimi vrečami.

Večerja pri Wendy, kjer smo jedli prvovrstno  
domačo malezijsko hrano.

Večerja pri Paulu v Arequipi, Peru.
Piia s Finske je bila tudi odlična kuharica.
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 ✎ Rok Valenčič, Vedri volk, Komenda 1
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strinjanja tip lesene obutve

majhna 
ocena

andrej jerman država v jz 
aziji

dom čebelkončni razplet  
igre, tekme

italijanska 
hrana v obli-

ki rolic

polska naci-
onalistična 

organizacija

dnk

Glas, ko ne-
koga ustrašiš

kravji teliček stanje, ko 
nisi domaaluminij

Gibljiv del 
motorja

kovanec ana nagode

ulica
star ruski 

avto
new jersey
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cepeliN
 ✎ Gašper Stojc, Neustavljivi volk, Breznica 1

kako združimo dve vrvi?

s podaljševalNim vozlom, seveda! pravimo mu tudi ribiški 

vozel, ki pa ima Na žalost slabo lastNost, da se res močNo 

zategNe iN ga je večkrat ‘’Nemogoče’’ odvozlat.  

Prihranite si lomljenje nohtov in škripanje 
z zobmi z vozlom Cepelin. ta vozel se 
uporablja za podaljševanje vrvi oziroma 

za ‘’štukanje’’ (prav tako kot ribiški/podaljše-
valni).  posebnost cepelina je ta, da zdrži zelo 
visoke obremenitve, a se hkrati ne zategne in 
zato lahko vrvi po končanem delu brez truda 
ločite in pospravite.

Kako je vozel dobil ime? 

zgodba pravi, da ga je admiral Charles ro-
sendahl uporabljal za privezovanje cepelinov. 
vrvi, ki so visele iz zračnega plovila, je eno-
stavo združil z vrvmi, ki so bile pritrjene v tla. 
čeprav je zrakoplov močno silil kvišku, se vozli 
niso nikdar tako močno zategnili, da jih en sam 
ne bi mogel razvozlat.

Kako ga zavezati?

Vzamemo dva konca vrvi.

Na enem koncu naredimo ‘’presto’’, kot vidite na 
sliki. Pozorni smo na to, da se konec črne vrvi 
zaključi na vrhu preste, torej gleda navzgor, 
proti nam. 
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Belo vrv udanemo v vrhnje uho preste. Če se 
črna vrv zaključi nad presto, se mora bela vrv 
začeti spodaj.

Vozel zategnemo, kolikor lahko in preizkusimo, 
če je res tako lahko razvozljiv.

Bela vrv nadaljuje pot ČEZ črno vrv in kmalu 
zavije POD belo.

Bela vrv nato nadaljuje pot skozi spodnje uho 
preste in se zaključi tako, da tudi sama formira 
belo presto.

Vozel si se naučil,  
znaš ga pa še ne.

kadar se učiš vozle, ni nikoli dovolj, 
da ti samo uspe zavozlati vozel, najvr-
jetneje ga boš že do naslednjega dne 
pozabil. raje ponovi vozel tolikokrat, 
da ga boš znal narediti za hrbtom, tako 
boš lahko prepričan, da bo znanje tega 
vozla ostalo s tabo vsaj do poletnega 
tabora.

Iz prejšnje številke:
ste opazili kaj je manj-
kalo v prejšnji številki 
pri tej sliki, ki je bila 
ob članku Cake popsi? 
ime avtorja, Klemna 
Brumca. za napako se 
opravičujemo.
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kako Narediti ... 

podstavek za svečko

 ✎ Zdenka Pišek, Romantična miška, Maribor 1

dNevi se krajšajo, postajajo vedNo bolj mrzli iN ob večerih se prav 

prileže skodelica čaja v dobri družbi. poleg čaja iN kakšNega prigrizka, 

ki sta obvezNi sestaviNi dobrega večerNega družeNja, pa lahko 

vzdušje še dodatNo popestri iN pričara majheN okrasek za Na mizo. 

zakaj Ne bi bila to drobNa čajNa svečka z res lepim podstavkom?

 ★  0,5 l plastenka

 ★  škarje
 ★  lepilni trak

 ★  lepilo
 ★  pisalo
 ★  bleščice

 ★  svečka

1. položi plastenko na mizo. odreži plastenko 
približno na eni tretjini. uporabil boš zgornji 
del plastenke. 



27

2. naredi šest zarez približno enake debeline. 5. na liste nanesi lepilo in jih posipaj z blešči-
cami. namesto bleščic lahko uporabiš majhne 
krogce različnih barv (izrezke iz revij), narav-
ne materiale (vejice, drobne kamenčke) ali 
koščke stekla. lepo je, če se okraski ob odboju 
svetlobe svetlikajo.

6. svečko postaviš/prilepiš na pokrovček. od-
visno je od tega, ali uporabiš majhne ali čajne 
svečke. končen izdelek izgleda nekako takole ...

7. podstavek lahko še dodatno okrasiš.

Naj svečke in postavki popestrijo 
jesenske čajne večere. 

4. s škarjami obreži zareze, da dobijo obliko 
cvetnih listov. nato jih še dodatno oblikuj z 
nohti oz. pisalom.

3. z lepilnim trakom učvrsti pokrovček. nato 
prepogni zareze navzven, tako kot je prikazano 
na sliki.
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jakec je tekma - zmagaš, 

ko premagaš samega sebe

 ✎ Tadej Uršič, Športni gams, Kamnik 1

med Nami krožita vsaj dva orieNtacijska mita: 1. skavt se vedNo izgubi. iN 2. 

Na jakcu je vedNo vsaj eNa NapačNo vrisaNa točka. pa je temu res tako?

Za nami je že 17. jakec, ki ga vsi dobro 
poznamo. ali je tudi letos veljal kakšen 
od zgoraj napisanih mitov? naj temu 

vsa naslednja leta ne bo tako. zakaj se opra-
vljamo na jakca? zaradi družbe, zabave, pri-
jateljev? morda želimo zmagat? Hočemo bodi 
boljši od ekipe sosednjega stega? ne. jakec naj 
bo naš lasten preizkus. zmoremo premagati 
predvsem sebe? bomo kot ekipa uspeli najti 
vse točke, opraviti vse preizkuse in biti boljši 
kot preteklo leto? to naj bo naš cilj. toda zakaj? 
ker se na napakah učimo in ker želimo postati 
boljša ekipa. toda kako?

Kondicija
ne glede na starost in kategorijo v kateri 

nastopamo, je jakec naporna pustolovščina. 
čaka nas nekje od 10 do 20 kilometrov (tistih 
na j^2 še kak kilometer več). zato je potrebno, 
da smo v dobri kondiciji. skavt skrbi za svojo 
dušo in telo. vsak dan je treba poskrbeti, da 
smo v »kondiciji«. ne le nekaj dni ali tednov 
pred jakcem, ampak celo leto. vsakodnevna 
jutranja ali večerna telovadba, ukvarjanje s 
katerim koli športom, tek, kolo, plavanje, ... 
tako se bomo bolje počutili, bomo bolj zdravi, 
predvsem pa bodo napori – tudi tisti na jakcu 
– lažje premagljivi. 

pripravo na jakca lahko opravimo tudi sku-
paj kot ekipa. pojdimo skupaj ven, teči, vzpni-
mo se na kak hrib, igrajmo nogomet, košarko, 

… tak način priprave nas bo bolj povezal, pred-
vsem pa bomo drug druge spoznali – kaj kdo 
zmore in tako ne bomo šli preko ekipnih meja. 
prav tako pa bomo spoznali drug drugega, kako 
se obnašamo, ko smo utrujeni in izčrpani, kar 
nam bo morda prišlo zelo prav.

Priprava – kaj vzeti s seboj
vsaka pot potrebuje razmislek, kaj potrebu-

jemo s seboj. Geotrikotnik, šestilo in pisala naj 
bodo z vami na jakcu, a naj vas počakajo v telo-
vadnici – na poti vam bodo le v napoto. kompas 
pa vsekakor prav pride (čeprav se da tudi brez 
njega ). kot ekipa se skupaj odločite, kaj po-
trebujete, in si razdelite opremo – vsak naj ima 
nekaj (nekdo hrano, nekdo pijačo, …).  kaj in 
koliko kdo nosi, naj bo odvisno tudi od fizič-
ne in psihične pripravljenosti. obvezno s seboj 
potrebujete dovolj tekočine – vsaj 1,5 do 2 litra 
na osebo. najbolje vodo in nekaj izotonične pi-
jače. poleg tega potrebujete hrano – ta naj bo 
hranljiva in sladka. na poti potrebuje predvsem 
sladkor in ogljikove hidrate. ne pretiravajte s 
hrano – saj boste čez 5–6 ur tako ali tako nazaj, 
kjer vas bo že čakalo kaj okusnega . piti in 
nekaj malega jesti je potrebno ves čas. vsakih 
10 do 20 minut naredite vsaj požirek ali dva, 
saj tako telesu preprečimo dehidracijo. nikar ne 
pozabite na prvo pomoč – obliž in povoj lahko 
zelo koristita.
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Testi
strah in trepet večine skavtov. le zakaj? 

morda preveč spominja na matematiko in fizi-
ko?  no, šalo na stran. kar se testov tiče pa 
le to: vsak naj se nauči nekaj. malo si razdelite 
delo. predvsem na topografskem delu lahko so-
delujete vsi. pri vrisovanju pa le počasi, mirno, 
zbrano in brez kompliciranja. preprosta rešitev 
je vedno najboljša. 

Start
ko ste pripravljeni, vas čaka start. bodi pra-

vočasno na mestu, zares glasen klic vam bo dal 
spodbudo za začetek. vzemite karto, stopite 
ven in se ustavite. karto orientirajte na sever 
in jo skupaj poglejte – v tišini. na hitro pojdite 
po zemljevidu preko vseh točk. nato se osre-
dotočite na prvo točko. oglejte si najboljšo 
pot – čim bolj po znanih cestah. nato pojdite 
– hitro in odločno. zapomnite si eno – prva je 
najpomembnejša. dober start vam bo dal sa-
mozavest in boste lažje nadaljevali. pogosto se 
namreč zgodi, da v preveliki želji ekipa prehitro 
začne, se zapodi in kot zmešana kura išče prvo 
točko, a za to porabi ogromno časa, energije in 
volje. potem pa motivacija pade in … miti so tu.  

Pot
kot sem že dejal je prva točka najvažnejša. 

ko jo najdete, gremo naprej. vzamemo v roke 
zemljevid in iščemo najboljšo pot do druge toč-
ke. in tako dalje. vedno imejmo v glavi samo 
naslednji cilj. pot izbirajte pametno. je najbo-
lje direktno po azimutu ali naokrog po cestah? 
težko reči. kombinacija obojega je navadno 
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najboljša. naj na vaši poti ne bo trenutka, ko ne 
veste, kje ste. zapomnite si – vedno morate biti 
prepričani, kje na zemljevidu se nahajate (ali pa 
se zanašati na občutek – ampak vanj lahko ver-
jamete le, ko ste ga že dovolj natrenirali). na 
poti si razdelite delo. nekdo naj na zemljevidu 
spremlja vaše premikanje (kot bi bil puščica na 
Gps-ju), drug naj šteje korake, da boste vedeli 
kdaj zaviti, ostali opazujte okolico, se pogovar-
jajte in primerjajte to s tem kar je na karti. pa 
še nekaj: karta naj bo vedno obrnjena na sever, 
ne glede na to, v katero smer hodite.

in tu smo pri drugem mitu, da je na jakcu 
vsaj ena točka napačno vrisana, oziroma da je 
karta zanič, da ni vseh poti in podobno. da, 
res je. karta je stara in ni vseh poti. zato naj 
vam bodo poti le za grobo orientacijo. dobro 
opazujte okolico in jo primerjajte s terenom, ki 
je narisan na karti. pa še nekaj. potrebno se je 

zavedati, da je karta narisana v merilu. to na 
hitro pomeni, da vsakega najmanjšega detajla 
ni na njej. je pa na njej vse, kar potrebujemo, 
da se lahko znajdemo. zato je karto potrebno 
čim večkrat vzeti v roke in se z njo odpraviti na 
pot. tako nam bo karta bolj domača in bomo 
bolje razumeli, kaj je in česa ni na njej.

Cilj
ko je pot za nami, pa izkoristite čas za dru-

ženje, prijatelje in vse kar pride zraven. ne, 
jakec ni tekmovanje z drugimi, ampak pred-
vsem s samim seboj. nikakor pa ne pozabite 
na skavtskega duha in izkoristite vse, kar so lo-
gaški skavti pripravili za vas – ne bo vam žal. in 
še enkrat Hvala logaškim skavtom za vsakega 
od 17 jakcov, hvala za vaš trud, marljivost in 
požrtvovalnost!

objavljamo tudi prvouvrščene v svojih  
kategorijah na letošnjem, 17. jakcu:

iv: sneguljčice, domžale 1
pp: 363 479 448 642 5873, ljubljana 4
jakec: blazne balerine, škofja loka 1
solo: tadej, kamnik 1
jakec^2: poslanci kozmosa, domžale 1
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iN grozNi medved

 ✎ Ana Špes, Dobrosrčni galeb, Velenje 1 ✎ Katarina Meža, Živahna čebelica

Mali bober Štef zelo rad hodi v . Že vsak večer  

si pripravi . Nekega dNe je zjutraj pojedel  iN 

se odpravil proti . po  je skozi  hodil do 

, ko je kar NaeNkrat izza  skočil ogroMeN . 

Štef se je tako prestraŠil, da Mu je skoraj zastalo . 

obrNil se je iN jo ucvrl straN, ker pa Ni bil pozoreN, se je zaletel 

v . »aaauč!« je zatulil iN padel Na tla. v oMotici 

se je Želel pobrati, ko Mu je poMoč poNudila velika . 

bil je  Nikola, Njegov Novi soŠolec, ki je bil zelo prijazeN. 

Štef je tako skleNil, da Mora vsakeMu dati priloŽNost iN ga Ne sMe 

soditi po Njegovi zuNaNjosti.  
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 ✎ Luka Tul, Dobrodušni slon, Postojna 1

Naslov te gotovo spomiNja Na pregovor: »obleka 

Ne Naredi človeka.« se striNjaš s tem?

kroj Ne Naredi skavta

Kroj sicer ni edini, je pa eden od skavto-
vih najbolj prepoznavnih znamenj. ob 
začetku skavtskega leta, ko dejavnosti, 

na katerih bomo oblekli kroje, znova zaživijo, 
je na mestu razmišljati: je kroj tisto, po čemer 
lahko prepoznaš, kdo in kakšen je skavt? sam 
sem razmišljal o tem in moj odgovor je: da.

ko govorimo o pripadnosti in poistovetenju 
s skavtstvom, pa ni odločilen kroj, ampak tisti, 
ki ga nosi. kroj sam na sebi ne naredi skavta, 
ampak pokaže nanj. jezus namigne na to, ko 
farizejem očita neskladje med obnašanjem in 
obleko ter jasno pove, da so naše vedenje in 
dela veliko pomembnejša od zunanjosti (prim. 
mt 23,25–28).

ko torej oblečeš kroj, se spomni najprej na 
skavte, s katerimi deliš skavtske dogodivščine. 
spomni se na steg, ki mu pripadaš in v katerem 
si se naučil skavtanja. prikliči si v spomin do-
godke, na katerih si svoj kroj nosil. če bi kroj 
lahko spregovoril, bi verjetno znal veliko po-
vedati o tem, kaj vse je moral prestati na njih. 
verjemi, da bi bilo zabavno. 

ko oblečeš kroj, pomisli na srečanja, pote-
pe, tabore, večere ob ognju … in nenazadnje na 
dan, ko si dal skavtsko obljubo. kar si doživel, 
delal in se naučil, te dela skavta in stori, da v 
tebi kraljuje skavtski duh, ne pa zgolj to, da kroj 
nosiš. zato se z njim ne važi, pa tudi ne skrivaj 
ga v omari, ampak bodi ponosen in hvaležen, da 
ga smeš nositi in nanj prišiti našitke, ki pričajo 
o tvojem udejstvovanju in napredovanju. ne 

beli si glave zaradi madežev, zbledele barve ali 
raztrganin – naj tudi »znucanost« priča o tem, 
da si skavt z dušo in telesom. 

ne pozabi, da si vedno skavt – zlasti ko kroja 
ne nosiš. skavt se namreč uči za življenje, ne 
pa za veščne ali na ukaz voditeljev; skavt na-
bira izkušnje, ne pa našitkov. zato naj bo tvoje 
življenje skladno s tem, kar si se naučil, kar ti 
kroj pomeni in kar predstavlja.

dragi brat skavt, draga sestra skavtinja, kroj 
naj ne bo tvoja maska ali reklamni plakat, tem-
več tvoje ogledalo.
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po skavtku v Naravo iN 

zgodoviNo
Naj takoj pojasNim, da skavtek v Naslovu Ni zvrst glasbe, je gozdNa učNa pod 

vrhom kočevskega roga, Na prevalu ceste od kočevja proti podturNu oziroma 

doleNjskim toplicam. tu se gozdNa krajiNa odpre v večjo plaNoto iN sredi 

 Nje stoji skavtska koča, v kateri domuje ter deluje skavtski okoljski 

 ceNter (soc). okrog, ob robu plaNote, je speljaNa 

skrivNostNa gozdNa učNa pot z imeNom skavtek.

 ✎ Tone Lesnik, Zamišljeni volk

Zakaj skrivnostna? običajne gozdne 
učne in druge tematske poti so na zu-
naj prepoznavne po svojih značilnih 

markacijah, skavtek pa poteka na zunaj skrito 
brez vsake markacije. po njej lahko greš sam, 
s pomočjo knjižice - vodnika, ali pa te po njej 
popeljejo izurjeni vodiči soC. če greš sam, se 
boš moral potruditi z orientacijo in natančnim 
branjem opisa poti, opazovanjem in tudi opra-
viti kakšno aktivnost, ki je opisana v vodniku. 
če te bodo vodili vodiči, tudi ne boš mogel le 
pasivno slediti in poslušati. izzivali te bodo z 
vprašanji, te spodbujali k opazovanju in poslu-
šanju mnogoterih slik in glasov narave.

rdeča nit vseh dvanajstih točk skavtka so 
drevesa, vendar ne suhoparno naštevanje njiho-
vih lastnosti. seveda tudi o lastnostih trinajstih 
vrst dreves na poti marsikaj izvemo, pa tudi o 
njihovih povezavah z življenjem ljudi, ljudskimi 
običaji, zgodovino, priimki, imeni krajev, lepo-
slovjem in še čem. poleg tega pa je na poti še 
veliko drugih zanimivosti. naštel jih bom le ne-
kaj. na velikem štoru lahko pogledamo v dolgo 
zgodovino drevesa, ki je živelo v času, ko nas še 
ni bilo na svetu. Hodimo po poti, kjer je nekoč 

tekla železniška proga, res? da, tu sredi koče-
vskih gozdov. na eni izmed točk poti ugibamo, 
ali je lipovec mož od lipe, drugje občudujemo 
drevo, ki se nam zdi že mrtvo, pa vendarle še 
živi. potopimo se v morje lapuhovih klobukov, 

Bomo našli palčke?
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s katerimi lahko razveselimo otroke, si od blizu 
ogledamo domovanje mravelj in, če smo dovolj 
pogumni ter vztrajni, tudi okusimo njihovo 
kislino. spustimo se v vrtačo, sredi katere ni 
nobenega rastja, le zakaj? in zakaj tam tako 
čudno krivenčasto rasteta dve drevesi – bre-
za in jerebika? za brezo ste gotovo že slišali, 
tu lahko preizkusimo njeno čudovito lastnost 

– vnetljivost povrhnjice njenega lubja. kaj pa za 
jerebiko in njene drevesne sorodnike ste že sli-
šali? eden izmed njih se imenuje mokovec. ali 
bi ta lahko bil v sorodu z afriškim kruhovcem? 

na poti naletimo na ruševine, zarasle z zeli-
šči in grmovjem. si lahko predstavljate, da je tu 
nekoč stala ena največjih žag v evropi, tu sredi 
kočevskih gozdov, daleč od naselij? če bi imeli 
časovni stroj in bi ga zavrteli 120 let nazaj, bi na 
tem mestu poti slišali ropot in glasove mnogih 
ljudi, ki so gradili to žago. delovala je na parni 
pogon, imela 40 m visok dimnik, vodo zanjo so 
zbirali kot deževnico, ki je tekla po leseni strehi, 
ta pa je prekrivala celo pobočje. dva ogromna 
bazena za zbiranje vode stojita še danes in prav 
tesno mimo njiju vodi pot skavtek. lahko se 
zazremo v njuno globino in opazujemo, kako se 
v njih razvija življenje, rastje in vodne živali. pa 
nikar se preveč nagibati čez rob, je smrtno ne-
varno. po gladki več metrov visoki steni bazena 
nihče ne bi mogel več splezati ven.

Svet mravelj

Skrivnostna rast
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Svetišče na Skavtku

To drevo še živi

sredi ruševin pod košatim divjim kostanjem 
je svet prostor. tu je pod križem, po skavtsko 
narejenim iz dveh močnih palic, že večkrat bila 
sveta maša, za katero je oltar nastajal kar med 
mašo, iz kamnov, gradili pa so ga otroci. 

nad ruševinami nekdanje žage nas vase 
sprejme temen gozd, v katerem lahko iščemo 
smreke in jelke, na tleh pa če imamo srečo, nas 
čaka kakšna mila eksplozija, kot slikovito ime-
nuje gobe slovenski pisatelj alojz rebula.

naj bo dovolj opisovanja zanimivosti 
skavtka, navedel sem jih le nekaj. najbolje ga 
spoznaš, če se napotiš po njem. vodiči soC so 

doslej po skavtku vodili že množico odraslih 
in otrok, družin, šolarjev, skavtov. na začetku 
vsakega vodenja uvedejo obiskovalce v neko 
posebno aktivnost, ki je med ljudmi zelo red-
ka. povabijo jih, da umolknejo in prisluhnejo 
zvokom narave. tako se lahko tudi približajo 
stvarniku, katerega delo so vsa čudesa, ki jih 
odkrivamo na skavtku.

Gozdna učna pot skavtek je nastala v sklopu 
mednarodnega projekta v naravi sem doma, ki 
ga je finančno podprla švica in je bil zaključen 
v letu 2013. v tem projektu je sodelovala ekipa 
soC, v njej pa so tudi vodiči, ki vodijo obisko-
valce po gozdni učni poti skavtek.
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zakaj listje jeseNi spremeNi 

barvo iN odpade?

 ✎ Sandi Svetič, Ustrežljivi volk, Črnomelj 1

prišla je jeseN. če stopiš veN iz toplega iN varNega objema svoje sobe, 

lahko prav kmalu opaziš drevesa v vseh odteNkih oraNžNe, rumeNe 

iN rjave barve. Narava je prešla iz dobro zNaNe zeleNe v celo paleto 

različNih odteNkov. ko Nekaj časa gledaš to lepoto, se začNeš spraševati: 

»zakaj pa listje sploh spremeNi barvo iN pred zimo odpade?«

Prišla je jesen. če stopiš ven iz toplega in 
varnega objema svoje sobe, lahko prav 
kmalu opaziš drevesa v vseh odtenkih 

oranžne, rumene in rjave barve. narava je pre-
šla iz dobro znane zelene v celo paleto različ-
nih odtenkov. ko nekaj časa gledaš to lepoto, 
se začneš spraševati: »zakaj pa listje sploh spre-
meni barvo in pred zimo odpade?« 

če hočemo odgovoriti na to vprašanje, mora-
mo najprej vedeti, kakšna je naloga velikih kro-
šenj. zeleni listi iz svetlobe, vode in ogljikove-
ga dioksida ustvarjajo kisik in sladkor, tega pa 
drevo uporabi za hrano. torej so neke vrste ku-
harji, ki celo pomlad in poletje skrbijo za redne 
obroke, poleg tega pa pripravijo še ozimnico. 
ta je za drevo nujno potrebna, saj takrat nebo 
prekrijejo oblaki, temperature pa se znižajo. do 
listov takrat več ne prihaja dovolj svetlobe za 
izdelavo hrane, pri prenizkih temperaturah pa 
lahko voda v listih zmrzne in tako postanejo 
neuporabni.

drevesa so skozi milijone let ugotovila, da 
pozimi kuharjev pavzaprav ne potrebujejo več. 
tako ali tako skozi leto naberejo dovolj hrane 

za zimo, poleg tega pa se v nižjih temperaturah 
tudi njihova rast upočasni. zato začne vsako je-
sen med vejo in listom rasti stena, ki zapre ka-
nale, po katerih je prej potovala hrana in voda. 
list je naenkrat ločen od drevesa, čeprav je nanj 
še vedno pritrjen. 

v listih je veliko različnih barvil, najbolj pa 
prevladuje zeleni klorofil. po ločitvi od veje pa 
začne zeleno barvilo propadati. klorofila je bilo 
prej toliko, da drugih barv ni bilo niti zaznati. 
sedaj pa pridejo na plano različni odtenki oran-
žne, rumene in drugih jesenskih barv. s propa-
danjem lista pa pride do pojava še več barvil. na 
koncu je potreben samo še sunek vetra.

Fotografija v ozadju: Michael Melford, National Geographic
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Foto:  Zapeljivi tiger

skavt milaN svetuje

spoštovaNe skavtiNje iN skavti!

poletja je Na žalost koNec, se je pa Na srečo začelo Novo 

skavtsko leto. Nove številke skavtiča so tu iN z Njimi tudi moji 

odgovori Na vaša zastavljeNa vprašaNja. prav rad bom 

odgovoril Na vaša vprašaNja iN svetoval pri stvareh, 

ki vas mučijo, vam gredo Na živce ... vas že čakam!

T okrat od vas nisem prejel nobenega vpra-
šanja, a da ne bo ta stran revije prazna, 
sem si temo pisanja izbral sam: kako je moj 

nahrbtnik lahko še lažji? 
Spomnim se potovalnih taborov in so-skavtov, ki so 
godrnjali in stokali nad svojimi pretežkimi nahrbtniki. 
Tudi sam sem imel s tem velikokrat probleme. Vendar 
sem skozi čas in z nasveti drugih ugotovil, kako vsaj 
nekoliko olajšam to breme, ki ga nosim na hrbtu.
Prva stvar je, da težje stvari daš čim bližje k hrbtu. 
Pazi na to, da čim manj stvari visi z nahrbtnika. 
To se pogosto dogaja v zadnjih dneh potovanja, ko 
lonec samo še pripneš in ta tvoje težišče pomakne 
stran od hrbta.
Večino stvari moraš tako opraviti, preden se odpra-
viš na pot. Zato si za pakiranje nahrbtnika vzemi 
več časa in ne prelagaj tega opravila na zadnje 
minute pred odhodom. Najprej na kup zberi vse 
stvari, ki jih želiš vzeti sabo. Nato si jih oglej in 
premisli ter izloči stvari, ki ti ne bodo prišle prav. 
Nekateri predlagajo, da iz že spakiranega nahrb-
tnika vzameš vse stvari ven in še enkrat odstraniš, 
kar je nepotrebno. Sam sem na prvi potovalni ta-
bor vzel knjigo, ki jo potem nisem popolnoma nič 
potreboval, saj nisem našel niti trenutka časa za 
branje – vedno se je nekaj dogajalo. 
S prijateljem se dogovorita, da neko stvar, ki si jo 
lahko delita, vzame samo eden. Tako naj eden vza-
me šampon, drugi pa na primer zobno pasto. Ali 
pa naj eden vzame s sabo mobilnik, drugi pa vrv. 

Prihraniš lahko že samo s tem, da vzameš s seboj 
plastični jedilni pribor, ki je lažji, in čim lažjo me-
nažko. Ali pa s tem, da vzameš s seboj lažjo spalno 
vrečo, v kolikor lahko izbiraš. 
Tudi pri izbiri oblek bodi izbirčen, vzemi kakšno 
manj in računaj na to, da si boš kaj lahko opral na 
poti. Bodi pozoren tudi na vremensko napoved in si 
v primeru lepega vremena ne jemlji s seboj preveč to-
plih stvari, pa tudi kakšne nogavice več lahko pustiš 
doma, saj boš lahko hodil v sandalih. 
Bodi racionalen pri hrani, saj si veliko 
stvari lahko kupiš ob poti in ti ni 
treba sabo nositi hrane za več dni. 
Lažje ti bo hoditi, če si boš nekaj 
sladkih stvari dal v priročne žepe 
in boš med potjo lahko prigri-
znil. Sam se pred potjo čim 
bolj najem, da imam več 
energije in manj hrane v 
nahrbtniku. 
Svetujem ti tudi, da vsa-
kič, preden greš na pot, 
stehtaš nahrbtnik in se 
prihodnjič potrudiš, da 
boš porušil svoj pretekli 
rekord najlažjega nahrb-
tnika. Pa srečno pot!

Skavt Milan, 
Svetovalski jazbec 

milanu pišite na: skavt.milan.svetuje@skavt.net

 ✎ Skavt Milan, Svetovalski jazbec
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preNosNi žar
 ✎ David Osolnik, Neustrašni sokol, Komenda 1

gotovo se ti je že kdaj zgodilo, da si si po res NaporNem 

dopoldNevu, po športNih aktivNostih v četi ali pa po po 

soNcu prehojeNih kilometrih v klaNu zaželel res eNo 

koNkretNo kosilo. si takrat pomislil Na piščaNjčjo rižoto, 

sataraž, govejo juho, krompir, prebraNec  

ali Na 1001 vrsto makaroNov? Ne?!? midva tudi Ne. 

S soskavtom matijem sva pred najinim pr-
vim potovalnim taborom, ki je bil hkrati 
tudi prvi tabor, kjer sva si lahko sama do-

ločala jedilnik (v komendi je navada, da se na po-
tovalnem taboru kuha v dvojicah ali v trojicah), 
odločila, da bova na tabor vzela prenosni žar. ta 
žar, ki je izdelek matija zotlerja, je bil letos že 
drugič na taboru in bo naslednje leto spet, saj 
ga preprosto obožujeva. da se boš lažje odločil 
za izdelavo, sva pripravila tudi nekaj plusov in 
minusov, ki sva jih do sedaj opazila pri najinem 
primerku.

Izdelava:
Žar je narejen iz železa in je v osnovi iz dveh 

delov – ogrodja in mrežice. ogrodje je narejeno iz 
treh delov starega železnega soda: enega glavnega 
1 , ki je dvakrat prepognjen in služi sprednji, za-

dnji in spodnji ploskvi, ter dveh manjših kosov 2 , 
ki tvorita stranici. vse skupaj je na nekaj mestih preprosto zvarjeno 
skupaj. mrežico lahko dobite iz kakšne večje stare žar mreže, kakšne 
kletke ipd. na levi in desni steni ogrodja so bolj spodaj majhne luknjice 
3 , ki služijo za zajem zraka. na notranji strani zadnje stene je 

na sredini iz manjše ukrivljene ploščice narejena konzola 4 , 
ki pomaga držati mrežico v vodoravnem položaju. 
zgornji dve luknji zadnje stene 5  pa sta 
namenjeni pritrditvi žara na nahrbtnik.

Plusi:
 � samo dejstvo, da lahko na taboru »žariš«,
 � pogledi tistih, ki imajo za kosilo makarone 

s tuno,
 � žar se da lepo pritrditi na nahrbtnik, tako 

da ne binglja,
 � pri kurjenju ognja se podlaga bolj uniči kot 

pri kurjenju žara (ogenj zavzame veliko 
večjo površino),

 � kurišče je zelo hitro pospravljeno in tudi 
tekom kurjenja skoraj povsem varno  
(glej minuse). *

Minusi:
 � žar pomeni tudi dodatno težo,
 � ker je umazan, ga je treba nositi zunaj 

nahrbtnika ali dati v vrečko,
 � če pihaš v ogenj, da bi novo kurivo prej 

zagorelo, lahko nekaj žerjavice pade ven 
skozi luknje za zajem zraka. *

12

3

4

5
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Foto: Tadej Bolta

Foto: Matevž Cerar

Foto: Tea Drozg

Foto: David Kraner

Foto: Eva Gluhar

Foto: Simon Repar

Mini skavtska odprava na Mont Blanc

Prenočišče smo odslužili s 

pomočjo pri aktualnih opravkih,  

Slovenske Konjice 1

Poročno darilo na poroki klanovodij, Ajdovščina-Šturje 1

Eko eko eko krava pije?,  

tabor stega Gornja Radgona 1

Najboljši sladoled v najboljši družbi, tabor PP, Breznica 1

Paintball s klanom, Brezovica 1

Foto: Vodiči SOC

Našli smo prvo točko fotoorientacije, 

delavnice na taboru družin pri SOC

Foto: Matic Bartol

Igranje na varšavskem obzidju,  

tabor Homške Klape, Poljska, Homec 1


