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Neža Musar, Svojevrstna levinja, 
Maribor 1

»Zakaj ribe ne morejo dihati na kop-
nem?« »Ker imajo drugačna pljuča 
kot ljudje.« »Zakaj imajo drugačna 
pljuča kot ljudje?« »Ker živijo v vodi.« 
»Zakaj živijo v vodi?« »Ker je to njiho-
vo naravno okolje.« »Zakaj …?« Ne-
kako tako je potekal pogovor med 
mano in triletno deklico, ki sem jo 
pogosto videvala v parku. Enkrat, 
ko sem si nekaj zapisovala, me je 
vprašala, zakaj to delam. Odgovorila 
sem ji, da s tem ustvarjam spomine. 
Zlezla mi je v naročje in me prosila, 
naj ji pripovedujem o tem. Po konča-
ni pripovedi me je vprašala: »Torej so 
spomini tvoj zaklad?« Takrat ji nisem 
znala odgovorit, a zdaj vem. Spomini 
so moj največji zaklad. 
Ko si sedaj na začetku počitnic ure-
jam koledar stvari, ki se bodo zgodile 
v teh dveh mesecih, mi v glavi odme-
va vprašanje moje male prijateljice, 
hkrati pa se tudi sprašujem, kakšne 
spomine bom odnesla s seboj v pri-
hodnost. Bodo to obrazi oseb, ki jih 
bom srečala, prebrane knjige, mogo-
če izseki pogovorov, neprespane noči 
na taboru? Kdove. Vem le to, da jih 
bom na koncu vse skupaj zaklenila 
na varno, da me bodo čakali, ko bom 
rabila malo spodbude. ;) 
Uživajte v teh dveh mesecih in ne 
pozabite, da je samo od vas odvisno, 
kakšne spomine vam bodo pustili …
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Neža Musar, Svojevrstna levinja,  
Maribor 1

saj si skavt!

 � 17. – 23. julij – Kvajdej

 � 17. – 30. julij – Emonada

 � 29. – 30. september  

– Državna srečanja voditeljev

ker si Firbčen! 
Si vedel/-a …

 � … da je nojevo oko večje od njegovih možganov � … da kar 7% odraslih Američanov verjame, da 
prihaja čokoladno mleko iz krav rjave barve � … da ima tiger proge tudi na koži in ne samo na 

dlaki

 � … da so kečap v 30-ih letih prejšnjega stoletja 
uporabljali kot zdravilo

 � … da letno krave ubijejo več ljudi kot morski psi

SKAVT KOLEdAr

poskrbi za 

duhovnost  

 � 15. avgust – Marijino vnebovzetje 

 � 8. september – mali šmaren 

 � 24. september – Slomškova nedelja
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10 razlogov,  
zakaj se poročiti 
s skavtom

Ko sem se lani pripravljala na 
poroko, so me prijateljice, ki 

niso iz skavtskih vrst, večkrat 
v hecu vprašale: ˝Pri skavtih 
sta se spoznala, kajne? Pa so 
kakšne prednosti, ker je skavt?˝ 
Pobrskala sem po spominu in naš-
la 10 razlogov, zakaj se poročiti 
s skavtom. Seveda je razlogov 
še veliko več in tudi sledeči niso 
v nikakršnem vrstnem redu. Če 
vas torej zanima, zakaj se poroči-
ti s skavtom, preberite naslednje 
vrstice. 

Zdenka Treiber, Romantična miška, 
Maribor 1

1. Je veren – vera skavtu poma-
ga, da hodi po pravi poti, se 
odloča za dobro, spoštuje in 
pomaga bližnjemu, njegov cilj 
pa je priti v nebesa. Bog mu je 
v oporo in tolažbo ter zaupljiv 
prijatelj.

2. Je iznajdljiv – skavt se znajde 
v vsaki situaciji. različne teža-
ve vidi kot izziv, kjer lahko pre-
izkusi svoje sposobnosti in s 
svojim znanjem poišče rešitev.  

3. Ne komplicira – skavt poizkusi 
poiskati preprosto in najhitrej-
šo rešitev. Prav tako mu veli-
ko pomeni preprosto življenje, 
kjer lahko najde bistvo stvari 
in začuti bližino Stvarnika.

4. Ima rad naravo – kot je pove-
dal že Bi-Pi: ˝Človek, ki je slep 
za lepoto narave, je izgubil po-
lovice volje do življenja.˝ Skavt 
v naravi preživi veliko časa, 
zato zna občudovati njeno 
lepoto, hkrati pa spoštovati 
tudi njeno divjo in neukročeno 
stran.

5. Zna z otroki – gledano iz sta-
lišča bodoče žene in mame, je 
to velik plus. Skavt se zna za-
bavati in igrati z otroki, hkrati 
pa jih skozi igro in pustolovšči-
no naučiti pomembnih lekcij za 
življenje. 

6. Je delaven in varčen – kot 
pravi že 9. skavtski zakon, je 
skavt delaven in varčen. Ni mu 
težko poprijeti za kakršno koli 
delo, hkrati pa upošteva, da 
pri tem smotrno porabi mate-
rial in čas.  

7. Je domoljub – skavt 
obljubi, da bo služil Bogu 
in domovini. Skozi ves 
proces skavtske vzgoje 
se poudarja ljubezen do 
domovine, s tem pa skavt 
oblikuje svojo identiteto 
kot Slovenec in to kot vo-
ditelj prenaša na prihodnje 
rodove. 
8. Je sočuten – delo pri 
skavtih običajno poteka 

v skupini, kjer se poudar-
ja pomoč bližnjemu in skrb 
za sočloveka. Skavt skozi 
to razvija svojo sposobnost 
občutljivosti za bližnjega oz. 
svoje sočutje. 

9. Ročne spretnosti mu ne 
predstavljajo težav – skavt 
pri svojem delu uporablja 
roke. Naj bo to skozi ustvar-
jalne delavnice pri bobrih in 
volčičih, delo in veščine v 
četi ali služenje pri popotni-
kih, skozi ves proces se skav-
tu razvijajo ročne spretnosti 
(takšne in drugačne), ki se 
skozi skavtsko vzgojo nadgra-
dijo in osmislijo.

10. Je optimist – tudi tukaj se lah-
ko spomnimo na Bi-Pi-jevo mi-
sel: ˝Bodite pripravljeni srečni 
živeti in srečni umreti.˝ Že iz 
njegove oporoke je razvidno, 
da je Bi-Pi želel naučiti skavte, 
da znajo vedno gledati svetlo 
plat življenja. To je ena izmed 
njegovih najpomembnejših lek-
cij, saj skavtu pomaga prema-
gati težave in upati v boljši jutri.
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olave baden-powell

 � se je Olave Baden-Powell rodila 
kot Olave St Clair Soames, kas-
neje pa je po možu, robertu Ba-
den-Powellu, pridobila plemiški 
naziv baronesa Baden-Powell?

 � naj bi Olave dobila ime po Ola-
fu, norveškem kralju?

 � je bil Olavin oče, Harold Soa-
mes, lastnik pivovarne? Nje-
gova družina je bila družina 
veleposestnikov. Olavina mati, 
Katharine Hill, je izhajala iz veli-
ke družine ruskih trgovcev. 

 � je bila Olave tretji otrok in naj-
mlajša hči? Izobraževala se je 
doma s pomočjo različnih gu-
vernant, saj se je družina veli-
ko selila. do svojega 23. leta je 
živela v 17 različnih domovih.  

 � se je Olave rada ukvarjala s 
športom? Igrala je tenis, nogo-
met, plavala in obvladala vo-
žnjo s kanujem. Zanimala jo je 
tudi glasba, tako da se je učila 
violino.  

 � je Olave spoznala roberta Ba-
den-Powella na čezoceanski 
ladji Arcadian na poti v New 
York januarja leta 1912? Zaro-
čila sta se septembra istega 
leta in se poročila 30. oktobra 
v dorsetu.

 � je bila Olave ob poroki stara 23 
let, robert Baden-Powell pa 
55? delila sta si datum rojstva, 
22. februar.

 � so angleške skavtinje in skavti 
prispevali vsak 1 peni, da so 
zakoncema Baden-Powell kupi-
li poročno darilo? To je bil avto 
znamke rolls-royce poznan 
pod imenom Jam-roll.

 � sta imela zakonca Baden
-Powell tri otroke? Sina Art-
hurja roberta Petra ter hčerki 
Heather in Betty. Hči Betty je 
tako kot mati Olave svojega 
moža spoznala na ladji, bil je 
desetletje starejši od nje in 
prav tako sta si delila datum 
rojstva. 

 � je Olave pomagala v času 1. 
svetovne vojne v Franciji? Kot 
članica trgovskega združenja je 
delala v prodajalni združenja v 
Calaisu.

 � je Olave prevzela vodenje 
ženske skavtske organizacije 
(Girl guide) leta 1916? Pred 
tem je to vlogo opravljala ro-
bertova sestra Agnes.  

Zdenka Treiber, Romantična miška, 
Maribor 1

 � je kralj Jurij V podelil Olave ve-
liki križ najbolj odličnega reda 
britanskega imperija? Olave ga 
je prejela za svoje prostovoljno 
delo. 

 � se je leta 1938 z možem prese-
lila v Kenijo? robert je tam umrl 
8. januarja 1941.

 � je Olave med 2. svetovno voj-
no potovala po Združenem kra-
ljestvu? Po zavezniškem izkrca-
nju v Normandiji je odpotovala 
v Francijo, nato pa svojo pot 
nadaljevala po drugih evrop-
skih državah, kjer je pomagala 
oživeti povojno skavtstvo. 

 � je Olave svetovno žensko skavt-
sko organizacijo vodila več kot 
40 let? V tem času je prepoto-
vala 111 svetovnih držav. 

 � je Olave umrla 25. junija 1977 
zaradi sladkorne bolezni? Njen 
pepel so odnesli v Kenijo in 
jo pokopali v istem grobu kot 
moža roberta.
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pridi, prisedi in preberi.

V toplem poletnem dopoldnevu 
brezskrbno razmišljam, kako 

se bom čez en teden namakala 
v toplem morju, potem grem na 
skavtski tabor, pa na počitnice k 
starim staršem, vmes še skočimo 
na kakšen vrh ... In v tistem na 
polici nad posteljo zagledam kup 
knjig. Neprebranih knjig. Bom 
našla čas tudi za branje knjig, ki 
jih imam že (pre)dolgo na sezna-
mu »To res moraš prebrati!« ? 

Nina Maležič, sočutna netopirka, 
Mozirje 1

Knjige ne grizejo, te ne opravlja-
jo, so tiho, le, če si nepreviden, ti 
lahko padejo na glavo ali nogo, kar 
bi, roko na srce, včasih bilo prav 
zaželeno, da te opomnijo, da so 
še vedno tukaj, da živijo in čakajo, 
da jih odpreš. Prepričana sem, da 
se prav za vsakogar najde kakšna 
knjiga, ki bi jo prebral v hipu in za 
katero bi na koncu rekel: »uf, ta je 
pa tako dobra, da je kar škoda, da 
je je že konec.« Zatorej, pot pod 
noge v knjižnico ali knjigarno in si 
priskrbi kakšno knjigo ali deset za 
prijetno poletno branje. 

da bo izbor malo lažji, sem po-
iskala nekaj knjig, ki ti jih priporo-
čam v branje.

ČUDO (R. J. Palacio; 2014)
»Ne bom opisoval, kakšen sem 

na pogled. Najbrž je huje od vse-
ga, kar si sploh lahko zamislite.« 

August Pullman se je rodil s 
hudo deformacijo obraza. do de-
setega leta ni hodil v šolo, ampak 
je imel zaradi številnih zahtevnih 
operacij in dolgotrajnih okrevanj 
pouk doma. Z vstopom v peti ra-
zred osnovne šole je zdaj njegova 
edina želja, da bi ga sošolci imeli 
za navadnega. Toda novi sošolci 
ne morejo prezreti njegovega ne-
navadnega obraza.

Poleg Augusta, ki izredno du-
hovito pripoveduje o sebi, svoji 
družini in svetu, ki ga obdaja, svo-
ja razmišljanja o tem nadarjenem 
fantu razkrijejo še sestra Via, njen 
fant Justin, novi sošolec Jack, pri-
jateljica Summer in Viina prijate-
ljica Miranda. Vsi njihovi pogledi 
se združujejo v boju za sočutje, 
empatijo in sprejemanje drugač-
nosti. Ta nepozabna pripoved v 
naša življenja prinaša srčnost in 

OD GENOV DO ZVEZD  
(Sašo Dolenc, 2016)

Zbirka izbranih in novih zgodb 
s številnih področij moderne zna-
nosti razkriva, kako smo Slovenci 
zasnovali kitajski internet, v čem 
se ljudje razlikujemo od živali, kako 
veliko je vesolje, kaj je iztrebilo di-
nozavre, kako doma vzgojiti genija, 
zakaj človeštvo napreduje, kako 
zaznati življenje na tujem planetu 
in številne druge zanimive reči, ki 
tako mladim kot odraslim odpirajo 
oči in nas spodbujajo k razmišljanju. 
Knjigo, obogateno z ilustracijami 
Igorja Šinkovca, tako odložimo pa-
metnejši, kot smo jo vzeli v roke. 

upanje. Bralec začne ceniti vred-
nost pravega prijateljstva in moč 
prijaznosti.

Knjiga za najstnike, ki jo mora-
jo obvezno prebrati tudi vsi odra-
sli. In svet bo postal za odtenek 
lepši.
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Vsi poznamo rek »nesreča ne 
počiva« in vsi skavti smo 

obljubili, da bomo služili Bogu in 
domovini. Malokdo pa pozna prve 
začetke sodelovanja med skavti 
in civilno zaščito oz. Upravo Re-
publike Slovenije za zaščito in 
reševanje (URSZR). Združenje je 
bilo ustanovljeno marca 1990. V 
novembru istega leta so Savinj-
sko dolino prizadele hude popla-
ve. Čeprav je bilo Združenje šele 
na začetku svoje poti, so se člani 
odzvali in pomagali po svojih naj-
boljših močeh.

Luka Novak, Pozorni ris, Ljubljana 2

Leta 1993 je sledila formalna 
ureditev našega sodelovanja z ur-
SZr s podpisom pogodbe. Pogod-
ba ureja naše pravice in dolžnosti 
znotraj sistema zaščite, reševanja 
in pomoči (sistem ZrP). Trenutna 
veljavna pogodba predvideva fi-
nanciranje Združenja s strani ur-
SZR v višini 36 000 €. Sredstva 
mora Združenje porabiti strogo 
namensko za nakup opreme in fi-
nanciranje usposabljanj. Sredstva 
porabimo tudi za subvencioniranje 
nakupa opreme po stegih, v pri-
meru aktivnosti povrnemo potne 
stroške prostovoljcem, po potrebi 
zagotovimo hrano in pijačo, povr-
nemo škodo za izgubljeno ali uni-
čeno opremo ipd. V zameno mora 
Združenje nuditi 75 prostovoljcev, 
ki delujejo v 15 ekipah za posta-
vljanje zasilnih prebivališč. Prav 
tako nam lahko urSZr dodeli na-
loge, za katere smo usposobljeni 
in opremljeni. V preteklosti sta bila 
poveljnika teh enot Primož Ferjan-
čič in Elvis Žagar.

POVEJ MI PO RESNICI  
(Neli K. Filipić, 2017)

Aktualna tematika odvisnosti 
od računalniških iger, odtujenosti 
v družini, o spletanju pristnih med-
človeških vezi in pasteh uporabe 
sodobnih tehnologij. 

roman pripoveduje o Simonu, 
najstniku, brezupno zataknjenem 
v blodnjakih virtualnih svetov. In o 
Evi, ki po naključju vstopi v njego-
vo življenje. On prihaja iz odtujene, 
razpadle družine, ona iz negova-
nega in razumevajočega okolja. Zdi 
se, da je Simon dvignil roke nad 
resničnostjo in srečanje z Evo bi 
morda lahko pripomoglo k temu, 
da se prebudi iz otopelosti. A to ni 
tako preprosto. Bosta mlada dva 
našla pot, ki bo dobra za oba?

Kakšen večer si lahko vzameš 
čas tudi za mlajšega brata ali se-
stro, ki še ne zna brati, in mu pre-
bereš pravljico 

KAKŠNE BARVE JE POLJUB-
ČEK? (B. Roccio; 2017) 

Minimonika rada dirja 
s kolesom, rada posluša 
pravljice, rada ima jagodne 
kolačke … najraje od vsega 
pa riše. S svojimi barvica-
mi lahko nariše na milijone 
živopisanih reči: rdeče pi-
kapolonice, modro nebo, 
rumene banane … Še nikoli 
pa ni narisala poljubčka. Le 
kakšne barve bi lahko bil 
poljubček?

dekličina zadrega sploh 
ni majhna. Skupaj z njo se 
od strani do strani spreha-
jamo od barve do barve, od 
čustva do čustva. Cel kup 
stvari ima Minimoni stra-
šansko rada, a cel kup jih 
tudi ne mara. Ob nekaterih 
jo kar zmrazi, od drugih pa 
na vrat na nos zbeži. domi-
selna slikanica nas s prepro-
stimi prijemi vabi, da z malo, 
zvedavo deklico tudi mi ob-
jamemo življenje – v vseh 
barvah in odtenkih! 
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skavti in Civilna zaščita

V zadnjih 10 letih se je zvrstilo 
več nesreč, kot v zadnjih 27 letih 
skupaj. Prva resna preizkušnja 
naše odzivnosti kot organizacije 
so bile poplave v Železnikih 2007. 
Sledile so božične poplave leta 
2009, novembrske poplave 2010, 
poplave leta 2012 na Koroškem in 
Štajerskem. Vmes nas je prizadel 
žled leta 2014 ter poplave istega 
leta. Mimo migrantske krize jese-
ni 2015 ne moremo. Pri vseh smo 
skavti pomagali na najrazličnejše 
načine.

Pomagali smo polniti proti-
poplavne vreče, odstranjevali smo 
blato, pesek in ostalo plavje iz po-
škodovanih objektov, zbirali smo 
materialna sredstva za prizadete 
ob nesrečah, ob žledu pomagali 
v centrih za občane v Postojni, 
Logatcu in Cerknici. Ob migrant-
ski krizi smo pomagali postavljati 
sprejemne in nastanitvene centre 
po državi. Skupaj s taborniki smo 
v nekaterih nastanitvenih centrih 
odigrali ključno vlogo pri postavi-
tvi le-teh, predvsem s svojo zag-
nanostjo in številčnostjo. Stegi, 
ki so bili najbližje nastanitvenim 
centrom, so bili zelo obremenje-
ni in nekateri naši prostovoljci so 
odigrali ključno vlogo pri delovanju 
teh centrov.

Posamezni stegi zelo dobro so-
delujejo tudi z lokalno oz. občinsko 
civilno zaščito. usposabljajo se na 
področju prve in nujne medicinske 
pomoči, hodijo na tekmovanja ter 
imajo možnost usposabljanja na 
najrazličnejših področjih. Sodelu-
jemo tudi na kopici aktivnosti tako 
na državni ravni (Bogatajevi dnevi 
zaščite in reševanja), kot tudi na 
regijski ravni (preverjanje uspo-
sobljenosti ekip prve pomoči) ter 
lokalni ravni (izvedba vaj vodnikov 
reševalnih psov ali vaje množične 
nesreče).

Po deležu nas to postavlja ob bok 
ostalih reševalnih služb in društev, 
ki sodelujejo pri odpravljanju pos-
ledic. Na tem mestu je potrebno 
izpostaviti, da skavti in taborniki 
nismo opremljeni in usposoblje-
ni za delo na terenu v prvih urah 
nesreče. Naša pomoč, glede na 
opremljenost in usposobljenost, 
pride na vrsto, ko je situacija na 
terenu varna in omogoča čim bolj 
učinkovito delo. Nenazadnje mo-
ramo imeti pred očmi dejstvo, da 
imava obe organizaciji primarno 
popolnoma drugačno poslanstvo 
in cilje (vzgoja mladih), kot druge 
službe znotraj sistema ZrP. 

Skavti smo vedno pripravljeni 
pomagati sočloveku v stiski, kar 
smo dokazali v vseh primerih ne-
sreč do sedaj. Verjamem, da bo 
tako tudi v prihodnje. Ni me strah, 
da bi kot organizacija odpovedali, 
ker Združenje sestavljamo ljudje, 
ki nas vodi Baden-Powellova vizija 
vzornega skavta, ki se zna in zmo-
re odzvati ter prilagoditi dani situ-
aciji, pri tem pa ne pozabi na oblju-
bo, da bo služil Bogu in domovini.

dosedanje izkušnje so poka-
zale, da se ob večjih interven-
cijah vedno odzove od 180 do 
240 prostovoljcev. Ob poplavah 
2012 so nas nekateri znotraj 
sistema zaščite, reševanja in po-
moči gledali postrani, češ saj vas 
nikjer ni oz. nič ne delate, denar 
pa vseeno dobite. dejstvo je, da 
180 oz. 240 skavtinj in skavtov 
predstavlja petino do četrtino ali 
celo tretjino polnoletnih članov 
ZSKSS (predvsem voditelji), ki se 
vedno odzovejo klicu na pomoč. 
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novo mesto 1 
– gorjanski 
medvedje

osebna izkazniCa

Ime stega: Novo mesto 1  
– Gorjanski medvedje
Ime smo dobili po: Gorjancih, 
ki se dvigujejo nad novomeško 
kotlino, in medvedu, ki domuje 
v gorjanskih gozdovih.
Število ljudi v stegu: 126
Lokacija: Novo mesto + zelo 
široka okolica (trenutno naši 
člani prihajajo iz 15 župnij)
Sedež: župnija Novo mesto 
– Šmihel

Ustanovitev: december 1997 
Ustanovitelji: Iztok Kavšek, 
Miha Burger, Peter repovž, 
Helena Jaklitsch, Marko Japelj 
(dA)
Veje: BB, VV, IV, NOPP, PP, SKVO
Klic stega: Bul je mastnu (se 
zaderejo punce) – bul je slastnu 
(se zaderejo fantje)!

Zdenka Treiber, Romantična miška,  
Maribor 1

Novo mesto

barva rutke in njen pomen
Rumena:

predstavlja barvo zastavice, s 
katero maha v grbu novomeške 
občine habsburški nadvojvoda 
rudolf, ki je leta 1365 takrat-
nemu naselju podelil mestne 
pravice

Zelena: pred-
stavlja dolenjsko 
zeleno lepotico – 
reko Krko

Modra: 
predstavlja barvo 
neba in se lepo prilega 
ostalima dvema barvama
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poznani smo po 
tem, da:

 � se v našem stegu dobro poz-
namo med seboj, saj imamo 
pogosta stegova srečanja v 
obliki prvih sobot v mesecu ter 
skupno stegovo pomladovanje 

 � imamo v vejah IV, VV in BB ot-
roke nekdanjih voditeljev v na-
šem stegu

 � naše klanovce pogosto vleče 
na tabor v tujino (letos bo to 
že 3. tabor v tujini v zadnjih 4 
letih – enkrat vmes pa so odšli 
v Prekmurje )

 � smo lani že 15. leto zapored na 
božič v temi nesli LMB v cerkev 
in k vojakom na Trdinov vrh – 
najvišjo točko Gorjancev 

 � nas boste, če pridete v Novo 
mesto na kakšen dogodek, 
morda srečali, saj bomo pekli 
palačinke 

najbolj 
priljubljena igra:

Gre za eno od iger našega kla-
na, ki pa je primerna tudi za ostale 
veje. Skavti se razdelijo v najmanj 
dve skupini – za vsako skupino 
priskrbimo eno banano. Člani vsa-
ke od skupin v koloni ležejo na tla, 
tako da so s hrbti obrnjeni proti 
tlom, vsak član pa mora z nogami 
doseči tistega, ki leži za njim. Prvi 
član v vsaki skupini na znak dobi 
med stopala banano, ki jo mora z 
nogami predati tistemu, ki leži za 
njim. Skupina mora banano z no-
gami spraviti do zadnjega igralca, 
ki lahko banano prime z rokami 
in jo poskuša čim hitreje pojesti. 
Zmaga skupina, katere zadnji igra-
lec v koloni prvi poje banano.
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Dragi bobri in bobrovke!
Kaj je lepšega kot brezskrb-

ni čas počitnic. Želimo vam, da bi 
ga dobro izkoristili. To je naš čas 
za čofotanje po vodi. Kamorkoli 
boste šli, ne pozabite s sabo nes-
ti veselja in smeha, s čimer okuži-
te tudi tiste, s katerimi se boste 
srečevali. da pa med tem časom 
ne bodo zakrneli vaši možgančki, 
smo tokrat pripravili nekaj ugank. 
Ko jih rešite, jih lahko zastavite še 
komu drugemu. rešitve bodo v 
naslednji številki. uživajte počitni-
ce in se vidimo jeseni. do takrat 
pa: Trden jez!

Jerneja Kastelic, Igriva mravlja, 
Domžale 1

moŽgane na pašo ...  
ali pa tudi ne

• Pretegnjeni stric brez nog se premika. rad ima dež, a ne rabi 
dežnika.

• Ne verjamem, da piškote peče, ko po vejah sem in tja skaklja. 
Nam z drevesa le lupine meče, z jedrci se sama posladka.

• Trata z njo je posejana, zajčku je najslajša hrana. Le tri liste si 
obleče, štiri najdeš z malo sreče.

• Vsaka jasna noč natrosi tisoč drobcenih luči, se iskrijo in bleščijo, 
dokler se ne zdani.

• Velika modrina, nemirna gladina, hobotnic in rakov in rib 
domovina.

• Lučko prižiga, z lučko leti skozi prelepe poletne noči.
• Po tračnicah vozi in glasno drdra, prevaža ljudi in na tone blaga.
• Prva reže trdo zemljo, druga pesek premetava, a brezskrbna 

sestrica mala, se v peskovniku zabava.
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saj volčič ni kot vsak 
Fantič, zato …

prebere članek zanj si, pa 
kako se razveseli. V džungli 

je peklensko vroče, vendar je to 
tudi čas, ko lahko veliko lepega 
doživiš in storiš. Zato ti dajem 
izzive, ki jih poskusi narediti, in 
videl boš, zakaj je džungla taka 
lepotica v vsakem letnem času.

Jan Gačnik, Gostobesedni surikata, 
Grosuplje 1

 � Preživi eno noč na prostem in 
spi pod milim nebom. Če si iz 
mesta, poskusi to narediti na 
balkonu. In glej, kako se nad 
tabo odpira knjiga zvezd. Opa-
zuj malo ljudstvo v travi, ki rega 
in čirika.
 � Naberi čaj za ozimnico. Na voljo 
imaš rastline, kot so materina 
dušica, rman, bezeg.
 � Pojdi k bližnjemu prijatelju in 
igrajta se vojno vodnih balončk-
ov. Na koncu seveda pospravita 
ostanke počenih balonov.

 � Priredi tekmovanje, kdo ulovi 
več kresničk. Opazujte, kako 
lepo svetijo, in jih na koncu spu-
sti nazaj.
 � Očisti svoje kolo in pojdi skupaj 
s starši na manjšo kolesarsko 
turo. Ne pozabi na pijačo.
 � Igrajte se igro lov na lisico v po-
lju koruze. Eden od prijateljev je 
lisica, ki na vsako minuto odda 
zvok, ostali pa ga morajo iskati.

Tako, majhen »seznamčič« je napi-
san, zdaj pa čaka, da kaj obkljukaš. 
Kar najbolje! 
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Bližajo se poletni tabori in z 
njimi zabavni večeri. V našem 

stegu se zelo radi igramo tole 
sladkosnedo igro, ki polepša vsak 
večer. 

Katja Černelič, Noroklepetava levinja, 
Homec 1

Pripomočki: čokolada (ena, dve, 
odvisno od velikosti skupine), nož 
in vilice, predpasnik, šal, kapa, ro-
kavice, igralna kocka (ali dve)

Skavti se usedejo v krog. Na 
sredino kroga damo čokolado, 
nož, vilice, predpasnik, šal, kapo 
in rokavice. Prostovoljec dobi igral-
no kocko in začne z igro – enkrat 
vrže kocko. Če pade 6 pik, gre na 
sredino, si vse pripomočke čim 
hitreje obleče, odpre čokolado in 
jo začne jesti le z nožem in vili-
cami, kocko pa medtem vzame 
naslednji igralec v krogu (v smeri 
urinega kazalca). Če ne pade 6 pik, 
da kocko naslednjemu skavtu. Ta 
meče in če vrže 6 pik, mora skavt 

čokoladaaaaaa!

v sredini prenehati jesti čokolado 
in si sneti  oblačila, skavt, ki pa je 
šele prišel v sredino, pa se mora 
čim hitreje obleči in začeti jesti. Cilj 
vsakega skavta je, da poje čim več 
čokolade. Kar pa, seveda, ni odvis-
no samo od njega. Tako nadaljuje-
mo v krogu, dokler se ne poje cele 
čokolade.

da lahko naenkrat sodeluje 
več skavtov, lahko damo v krog 
več kock in več čokolad. Names-
to čokolad se lahko uporabi tudi 
kaj drugega. Zabava je v vsakem 
primeru zagotovljena.
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1, 2, 3, razmišljajmo 
zdaj vsi!

Poletje je čas počitnic in do-
pustov, ko damo naše mož-

gančke na »off« od šolskih nalog, 
izpitov in službenih obveznosti. A 
še vseeno je prav prijetno na pla-
ži vzeti v roke kemični svinčnik in 
rešiti kakšno miselno nalogo.

Spodaj boste našli nekaj težav-
nostnih nalog za različne genera-
cije. Srečno pri reševanju in prijet-
no poletje vam želim! 

Klara Mihelčič, Skrivnostni metulj, 
Logatec 1
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zgodba
dragi dnevnik!

Ne morem verjeti, kako močno 
se lahko življenje obrne v samo pol 
leta. Pred nekaj meseci si ne bi niti 
v sanjah mislila, da me bo skavt-
sko življenje tako močno prevze-
lo. Pretekli vikend sem ponosno 
pred celotnim skavtskim stegom 
povedala skavtsko obljubo in tako 
čisto zares postala skavtinja. Ok-
rog vratu so mi nadeli rutico in 
moram priznati, da že dolgo nisem 
občutila takšne sreče. Trenutek 
obljube ne bi mogel biti popolnej-
ši, skozi nevihtne oblake so se 
prebili sončni žarki in razsvetlili 
gozdno jaso, dežne kapljice so se 
zaradi sonca čudovito lesketale in 
zdele so je, kot da z neba padajo 
drobni biseri. In ko sem izgovorila 
zadnje besede zaobljube se je na 
nebu narisala mavrica, kot bi mi 
nekdo z neba želel sporočiti, da 
je bila odločitev, da se pridružim 
skavtom, resnično ena najboljših 
v mojem življenju. Ozrla sem se 
po ljudeh, ki sem jih spoznala v 
preteklih mesecih, po ljudeh, ki so 
postali moji prijatelji in za katere 
lahko trdim, da bodo to tudi ostali, 

ozrla sem se po njihovih obrazih, 
bila sem jim nadvse hvaležna, da 
so me tako toplo sprejeli medse, 
da so me vzeli za svojo, čeprav 
me niso poznali.  Nato je sledil 
klic, samo zame, in od vseh glas-
nih skavtov se je najbolj slišalo 
Andraža, kar me je še dodatno 
razveselilo. Nisem več povsem 
prepričana, da sem imela pri tisti 
stavi septembra kakršnokoli mož-
nost, da zmagam. Vem, da je bil že 
od začetka odločen, da me bo pri-
peljal sem, k tem ljudem, k naravi, 
k Bogu in čeprav je morda med 
skavtskim letom občasno nekoliko 
podvomil v svojo odločitev, v svoj 
načrt,  je vztrajal in vem, da mu ni 
žal, tako kot ni žal meni. Čez nekaj 
tednov me čaka prvi poletni tabor, 
ki se ga že nadvse veselim, nikdar 
si ne bi mislila, da me bo hoja po 
gorskih in gozdnih stezicah nav-
dajala s takšnim navdušenjem, da 
mi bo petje ob tabornem ognju 
tako močno prirastlo k srcu in da 
mi bodo skavtske pesmi bolj všeč 
od tistih, ki jih tisočkrat na dan 
slišim po radiu. In s pravim pole-
tnim taborom pride tudi skavtsko 
ime, ja, tako je, neokusna jed in nič 

bolj prijetne naloge čakajo name, 
a vem, da bom prestala tudi to. 
Ko sem v družbi skavtov se čas 
ustavi, vsak trenutek je prežet s 
srečo, veseljem in smehom. Prej 
tega nisem poznala, vedno sem 
mislila, da je moje življenje polno 
in srečno, a se nisem zavedala, 
da sta moje veselje in sreča krat-
kotrajna in da tako hitro, kot sta 
prišla, sta tudi odšla. Andraž je 
to opazil – opazil je nekaj, česar 
sama nisem bila sposobna opaziti, 
in zato me je na hecen način zva-
bil k skavtom, ki so mi polepšali 
življenje. Oh, in se spomniš mojega 
ukradenega kolesa iz prvega sre-
čanja? Ne, ni bilo najdeno, a moji 
novi prijatelji so za majhen denar 
kupili rabljenega in ga povsem 
prenovili, celo prebarvali so ga, na 
rožnato, seveda, nekatere stvari 
se nikdar ne spremenijo.  

Sedaj moram iti, ker me An-
draž že čaka pred vrati. Oh, saj 
res pozabila sem omeniti, uspelo 
mi ga je »uloviti«, pa četudi sem 
bila brez ličil, blatna in v umazanih 
oblačilih. 

Konec.
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Mednarodno priznanje za mlade oz. 
MEPI je eden največjih svetovnih mla-

dinskih programov, namenjen mladim med 
14. in 25. letom starosti. Že naziv »mladin-
ski program« pove, da ne gre le za aktivno 
preživljanje prostega časa, ampak gre za 
program, ki mladim omogoča vsestranski 
razvoj v aktivne, odgovorne in zadovoljne 
ljudi, pripravljene na izzive življenja.

Sabina Gabrijel, Nasmejana mravljica, Škofja 
Loka 1

zveni znano? saj to ponuja 
tudi skavtska metoda!

Program MEPI ni konkurenca drugim 
mladinskim programom, ker ne gre za član-
sko organizacijo, ampak ponuja le okvir, ki 

omogoča še bolj sistematično spremljanje 
osebnega napredka. Izvaja se lahko povsod, 
kjer so prisotni mladi in (mladinski) voditelji. 
Program je v svojem bistvu zelo preprost in 
postopen. Če se odločiš za MEPI, prejmeš 
Indeks dosežkov in Skavtski MEPI dnevnik. 
Zapišeš svoje cilje na štirih področjih: re-
kreativnem športu, osvajanju novih veščin 
in znanj, prostovoljskem delu in pustolo-
vskih odpravah, ki so obenem tudi trening 
preživetja v naravi. In kako si zastaviš cilj? 
Cilji so prilagojeni težavnostni stopnji pro-
grama in tvoji starosti. Najlažje je začeti na 

začetku, z bronas-
to stopnjo in nato 
nadaljevati s sre-
brno in zlato. Na 
zlati stopnji dobiš 
še izziv »projekt 

neznani prijatelj«. Pri postavljanju in dose-
ganju ciljev je zelo pomembno sodelovanje 
z usposobljenim mentorjem, ki te strokovno 
in s posluhom za tvoje potrebe, znanje in 
izkušnje varno usmerja k izbranemu cilju. 

mepi  
= dodana vrednost
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kaj torej skavti s 
programom mepi pridobimo?

MEPI priznanja so v tujini zelo cenjena in 
kot taka predstavljajo pomembno referenco 
npr. pri vpisu na fakulteto ali pri iskanju za-
poslitve. Certificirano priznanje je po vsem 
svetu enako vredno, ne glede na to, kje je 
bilo pridobljeno, saj so zahteve povsod ena-
ke. Sicer pa preberi vtise iz »prve roke«:

MEPI zame pomeni novo dimenzijo 
druženja s svojimi starimi prijatelji. Svo-
je prijateljstvo smo poglobili, ker smo šli 
skupaj skozi marsikatero preizkušnjo in 
ker smo stopili iz cone udobja. Dobili smo 
nov zagon in se veliko več družili, ker smo 
morali projekt izvajati čez celo leto. Pri 
pripravah na odpravo sem se naučil zelo 
uporabnih stvari. Udeležil sem se delav-
nice popravljanja koles. Zdaj peljem kolo 
na servis samo, če je res kaj hudo narobe 
z njim. Svoj pustolovski duh sem nadgra-
dil tako, da znam zdaj pustolovščino tudi 
bolje načrtovati. Pri osebnih izzivih mi je 
MEPI prinesel dodano vrednost stvarem, 
s katerimi sem se že prej ukvarjal; to je 
igranje bobnov in voditeljstvo pri skav-
tih. Dal pa mi je tudi odločilno spodbudo: 
začel sem teči, za kar prej nobena spod-
buda ni bila dovolj močna, in tečem še 
danes.

V MEPI programu dobiš polno kompe-
tenc, veščin, kar je pozitivno za celo živ-
ljenje. Tudi, ko iščeš službo, ti MEPI koristi. 
Sama sem za veščino izbrala organizira-
nje dogodkov. Že sam MEPI je dovolj velik 
organizacijski projekt, ker moraš časovno 
organizirati svoje življenje, pa še srečuješ 
se z ljudmi in pridobivaš nove prijatelje 
(še posebej pri odpravah). To, da si dob-
ro organiziraš svoj čas, pa je povezano 
tako s skavti kot s službo in s celotnim 
življenjem.

Timotej Brecelj, Vprihodnostgledi bober, 
Steg Škofja Loka I

Aleksandra Košir, Zavzeto-pozorna sova, 
Steg Ribnica 1
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globalni kompas

Ste vedeli, da obstaja Globalni kompas 
za skavtske skupine? O ja, obstaja, 

obstaja, in še zelo uporaben je. En kup nas-
vetov in idej za bolj odgovorno skavtsko 
življenje se skriva v njem. Najdete ga na 
spletu. Namenjen je predvsem voditeljem 
in starejšim popotnikom. 

Barbara Tehovnik, Družabna srna, in ekipa skavt-
skih trenerjev globalnega učenja

Globalni kompas služi kot pripomoček za 
samoocenjevanje na petih področjih. Vsa-
kemu uvodnemu ključnemu vprašanju za 
posamezno področje sledijo podvprašanja. 
Slednja so namenjena spodbujanju razprave 
o delovanju skavtske skupine na izbranem 
področju. Na podlagi razprave skavti s po-
močjo lestvice sami ocenijo, v kolikšni meri 
se člani obnašajo in delujejo odgovorno. Na 

program
Kako pri skavtih in skavtinjah vzbudimo zanimanje za globalne teme? Na kak-

šen način spodbujamo k raziskovanju medsebojnih odnosov in odgovornosti do 
soljudi? 

Če skavtom pomagamo razumeti povezanost vsakega posameznika z ljudmi 
in kraji na drugih, bolj oddaljenih delih sveta, se bodo začeli zavedati, da se učinki 
njihovih dejanj in odločitev kažejo na različnih koncih sveta. Z različnimi programi 

lahko prispevamo k prizadevanjem skavtov za bolj vključujočo, pravično in nenasilno sobivanje z ostalim 
delom sveta, vključno z naravo, njenimi viri in omejitvami.

Avtor fotografije: Arhiv projekta Skavtinje in skavti razmišljamo globalno

povezovanje lokalnih in globalnih skupnosti
Katere aktivnosti, ki jih izvajamo, koristijo lokalni in globalni skupnosti?
Globalne mreže odnosov in povezav, ki jim neizbežno pripadamo, nas med 

seboj povezujejo v celoto. Poleg tega smo kot skavtinje in skavti del globalnega 
gibanja, ki ga oblikujemo ljudje različnih kultur in identitet. Ozaveščenost in od-
prtost do teh globalnih odnosov tudi znotraj skavtske skupine je zato ključnega 
pomena za delovanje v korist družbe, tako v naši soseski kot po svetu.

podlagi samoocene vam kompas predlaga 
naloge, izzive in ideje, ki pomagajo pri obli-
kovanju smernic za bolj odgovorno delova-
nje skupine. Kaj so sestavine odgovornega 
delovanja na globalni ravni, lahko občutimo 
ob branju spodaj predstavljenih petih pod-
ročij, po katerih plujemo skupaj z Globalnim 
kompasom.
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načini sporazumevanja in vedenja v skavtski 
skupini

Na kakšen način se sporazumevamo in medsebojno sodelujemo? 
Mladi sprejmemo in usvojimo način sporazumevanja, ki ga zaznavamo v svojem 

okolju, saj ga sprejmemo kot nekaj normalnega. Ko odrastemo, se ti pridobljeni 
vedenjski vzorci odražajo ne le v medsebojnih odnosih, temveč tudi v tem, kakšen 
svet soustvarjamo v naših družinah, Sloveniji in drugje. S pomočjo Globalnega 

kompasa temeljito razmislimo o ustreznosti vedenjskih vzorcev, ki jih spodbujamo v svoji skavtski skupini.

potrošnja in FinanCe
Ali naš način pridobivanja materialnih sredstev odraža skrb 

za soljudi in okolje?
Hrano in dobrine, narejene oz. pridelane v različnih pogo-

jih, lahko kupimo ali pa si jih zagotovimo tudi kako drugače. 
Z odgovornimi potrošniškimi navadami in odločitvami lahko 
podpiramo etično proizvodnjo in pridelavo, ki temelji na ohra-

njanju okolja in zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev delavcev, ki pridelujejo hrano 
n izdelujejo stvari za nas.
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vpliv sodelovanja na Življenje 
skavtske skupine

Na kakšen način poskrbimo, da ima vsak član skavtske sku-
pine možnost udeležbe pri načrtovanju in ocenjevanju?

Mladi razumemo procese odločanja v naših skavtskih sku-
pinah kot temeljne in univerzalne. S pomočjo Globalnega kom-
pasa razmislimo o tem, ali si naša skavtska skupina s svojim 

delovanjem prizadeva ustvarjati svet, ki temelji na vključevanju, udejstvovanju in od-
govornosti vseh ljudi.

Kako se uporablja 
Globalni kompas, si lah-
ko pogledate na video 
predstavitvi. Na Youtu-
be kanalu Skavti poišči-
te »Globalni kompas« 
ali pa si pomagajte s Qr 
kodo tukaj zraven.
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kaj je skavtstvo 
dobrega prineslo 
naši druŽini? 

Odgovor na zastavljeno vpra-
šanje je preprost: veliko 

lepega.  Ja, gotovo bi bili tudi v 
naši družini prikrajšani za veliko 
lepega, če se ne bi najin edinec 
pridružil skavtom.

Ja, zgodba se je začela enako 
kot pri nekaterih mladih družinah, ki 
se preselijo v večje mesto. Naš dom 
je postala enajst nadstropij velika 
hiša na vzhodu glavnega mesta. V 
hiši je bilo veliko otrok. Živ žav na 
vsakem koraku. Na dvoriščih in igri-
ščih novonastalega naselja, je bilo 
živahno. Posledično pa se je živ žav 
dogajal tudi pred cerkvijo. Ob vsej 
mladeži je imel tudi takratni župnik 
pred cerkvijo pestro in zanimivo do-
gajanje. Ni trajalo dolgo, ko je star-
še mladih nadobudnežev povabil na 
predstavitev skavtov.

Od tega dne pa še danes sem 
ponosna, da sva se z možem ude-
ležila te predstavitve. Zakaj? Nekje 
je skavt Vsejedi merjasec zapisal: 
»Če si pri skavtih, če si se za nekaj 
odločil, potem imaš poslanstvo. 
Vse se da narediti.« res je, vse se 
da, kajti, kjer volja, tam je pot. Sku-
paj z drugimi starši skavtov v žu-
pniji smo prehodili in prevozili veliko 
zanimivih poti, ki pa niso bile vedno 
enake. Nekatere so peljale navzdol, 
pa okrog ovinkov, ampak vedno 
in ob pravem času smo skupaj z 
otroki srečno prišli na cilj. Tako je 
bilo tudi življenje v naših družinah. 
Vsega tega ne bi bilo brez vere. 
Kjer je ljubezen, tam je Bog, zato-
rej ljubezen je neprecenljiva. Otroci 
so odraščali in res živeli svoje pos-
lanstvo, ki je skavtstvo.

Tudi  
midva
sva pred dolgimi leti 
postala skavta in v 
bratovščini nama je 
lepo. Življenje naše 
družine je teklo mirno 
naprej in se od enega 
do drugega skavtskega 
leta malo spreminjalo. 
Vsako leto smo bili bolj 
prepričani, da delamo dob-
ro, da dajati pomeni več kot 
dobivati. Naučili smo se zau-
pati in si pomagati. Še bolj smo 
vztrajali v iskreni molitvi drug 
za drugega. Molitev nas je zdru-
ževala, pa čeprav smo bili vsak 
na drugem koncu naše Slovenije 
ali včasih vsak na drugem koncu 
sveta. Spoznanje, da tudi prepro-
sta molitev pripomore k razrešitvi 
ali rešitvi marsičesa, nam je dajalo 
pogum ob preizkušnjah. To nas je 
združevalo in postajali smo pogu-
mnejši. Skupaj kot družina smo bili 
na skoraj vseh skavtskih dogodkih. 
Bilo je že čudno, če nas vseh treh 
ni bilo, pa se je slišalo: »A, Kova… 
pa ni? Kako to? Ja, kje pa so?«

Čas pa je tekel hitro naprej. 
Ponosni in srečni smo v družino 
sprejeli skavtinjo in pred malo 
manj kot štirimi leti čudovitega 
vnučka rožleta Joba in pred dve-
ma mesecema prelepo vnučko 
rožo Elo. Sedaj smo številčnejši 
in najin skavt edinec ni več sam, 
tudi to je lahko zasluga skavtov.

Spoštovani bralec, gotovo si 
ugotovil, katera skavtska druži-
na smo. Tako kot mnogi skavtski 

starši v Sloveniji, sva tudi midva 
hvaležna Bogu za skavte. 

V juniju 2017 sem o naslovnem 
vprašanju razmišljala Sladkosneda 
čebelica.
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TISTEGA dNE JE  ŠTEF VSTAL ŽE 

PrEd . ŠE PrEdEN JE VZŠLO IN 

OBSIJALO . OdŠEL JE NA 

SPrEHOd. ZA TrETJO  JE SrEČAL 

ŽALOSTNEGA  LOJZETA. TA Mu 

JE POVEdAL, dA JE IZGuBIL SVOJO 

NAJLJuBŠO .  ŠTEF SE 

JE OdLOČIL POMAGATI. PrEISKAL JE 

VSE KOTIČKE , POGLEdAL 

      IŠČE  

ZDRAVILO  

PROTI ŽALOSTI

Ana Špes, Dobrosrčni galeb,  
Velenje 1
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V , POd , PrEISKAL 

. NIČ. NATO SI JE IZPOSOdIL VSE 

, KI JIH JE NAŠEL. , , 

, . A  LOJZE JE BIL KLJuB 

TEMu ŽALOSTEN. VENdAr JE  ŠTEF 

VEdEL, dA MOrA OBSTAJATI ZdrAVILO! 

MOrdA POMAGAJO , MOrdA  

ALI ? NIČ NI POMAGALO. TAKrAT 

Mu JE STArI GOZdNI BOBEr PrIŠEPNIL: 

»BOBEr ŠTEF, NAJBOLJŠE ZdrAVILO 

JE TVOJ ČAS, OBJEM, STISK rOKE, 

PISMO, PAr BESEd. ENOSTAVNO BOdI 

PrIJATELJ.  TAKrAT JE BOBEr ŠTEF 

NAŠEL ZdrAVILO!
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počitniCe so čas

Počitnice so čas za počitek. 
Po angleško se jim reče »ho-

lidays« – sveti dnevi. Posvečeni 
dnevi. Počivati pomeni posvetiti 
se sebi in sočloveku in Bogu. Po 
italijansko se reče »vacanze«. 
Besedica »va« pomeni, da so 
počitnice čas, ko je treba iti. Ne 
obležati.

Janez Kobal, Modri N. delfin, Generalni 
duhovni asistent

 Počitnikujemo takrat, ko dela-
mo nekaj drugega, kot delamo obi-
čajno, ko spimo drugje, kot spimo 
običajno, ko jemo drugo hrano, kot 
jo jemo običajno. Že judje v stari za-
vezi so poznali šotorski praznik. To 
je bil tisti teden, ko so šli prebivat 
v šotore, da so se spominjali velikih 
Božjih del, predvsem štiridesetle-
tnega potovanja iz sužnosti v svo-
bodo. Njihova postelja ni bila boljša 
kot običajno in obleka bolj čista in 
hrana okusnejša. Živeli so od tiste-
ga, kar jim je Bog priskrbel, in Božja 
skrb so bile predvsem roke in iznaj-
dljivost, ki jo je dal Bog človeku.

Bratom in sestram priporočam, da 
si počitnice organizirate tako, da 
bodo svete in da bodo potovalne. 
Pot pomeni, da je nekje začetek 
in drugje konec. Kakšen bi rad bil 
ob koncu počitnic? Katera pot me 
bo tja pripeljala? Nisem zastavil 
vprašanja, kam boste pa letos šli 
na počitnice, temveč, kakšni bi 
radi bili ob koncu počitnic. Od od-
govora na to vprašanje je odvisna 
destinacija letošnjih počitnic. Če bi 
radi poskrbeli za vaše telo, boste 
šli v hribe ali na neko potovanje 
peš. Če bi radi izboljšali odnose, 
boste na to dolgo potovanje vze-
li še prijatelje. Če bi radi naredili 
korak naprej v odnosu do Boga, 
boste izbrali duhovne vaje ali vsaj 
duhovne počitnice. Če vas zanima 
preprostost življenja, ne boste šli 
v kakšno velemesto, ampak v bliž-
nji gozd. Na morju se res lahko ule-
niš in pokvariš s potrošništvom, je 
pa to kraj, kjer se lahko zazreš v 
neskončnost in v Stvarnika. Tudi 
počitnice na morju so lahko odlič-
na šola za skupnost, preprostost 
in bistvenost. 

Počitnice so čas pokončnos-
ti, čas, ko se kot visoka smreka 
dvigamo proti nebu. Počitnice ni-
kakor niso čas uvelosti.  Počitni-
ce so čas, ko pijemo iz studenca 
neizčrpne Božje ljubezni. družina, 
prijatelji, vsi ljudje in predvsem 
vse stvarstvo je lahko tak izvir 
ljubezni, ki vedno daje in se nikdar 
ne izčrpa. Iz tega izvira pijemo in 
potem sami postajamo izvir. Neiz-
črpen izvir za žejo sveta. Počitnice 
so čas, ko nismo brezobzirni, am-
pak skrbimo za žejo sveta. 

Počitnice so čas čistosti. Poto-
ček, ki teče z ledenika, se kaj hitro 
lahko umaže. Čistost v mislih, be-
sedah in dejanjih je stvar odločit-
ve. Ker sem skavtinja, skavt, spoš-
tujem svoje telo in telesa bratov 
in sester. Hvalim Stvarnika, da nas 
je tako čudovito ustvaril. 

Počitnice so čas trdnosti. Čas, 
ko nismo gumijasti, ampak trdni, 
kot granit. Trdni v sebi in nežni v 
odnosih. 

Počitnice so čas prijateljstva. Z 
ljudmi. Z vsemi ljudmi, saj nosijo v 
sebi sled Božjega. Vsaj 5 odstot-
kov. Počitnice so čas, ko hranimo 
v sebi tisto Božje, da bi se krepi-
lo in delilo. Počitnice so čas sre-
čanja s »križem ob poti«, ki kaže 
navzgor in objema stvarstvo. Naj 
bodo vaše poti blagoslovljene.

OB OGNJu
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Kaj je boljšega na potepu ali potovalnem 
taboru ali pa kjerkoli drugje, kjer pot-

rebujemo veliko energije, kot super sočen 
hrustljav energijski kruhek? To, da za nje-
govo pripravo ne potrebujemo nobenega 
odpadka!

Monika Golja, Iskriva taščica,  
Breznica 1

Za pripravo bomo uporabili sestavine, 
ki jih lahko kupimo brez embalaže ali pa z 
vračljivo embalažo. Pri tem mislim nobene 
plastike. Srečo imamo, da bomo kruhke 
pripravljali iz oreščkov in suhega sadja, ki jih 
lahko že v mnogih trgovinah dobimo brez 
embalaže, tako da s seboj prinesemo svo-
jo. Predlagam uporabo steklenih kozarcev, 
papirnatih vrečk ali vrečk iz blaga … določe-
ne sestavine pa lahko pripravimo tudi sami 
doma, le da vzamejo več časa in pozornosti.  

potrebujemo po občutku:
 � moko (poskusimo jo kupiti brez embala-

že, drugače pa v papirnati embalaži)
 � sol (kupimo v večji, papirnati embalaži)
 � ovsene kosmiče (lahko jih dobimo brez 

embalaže)
 � suho sadje (npr. ananas, jabolka, brusnice, 

rozine) – vse to lahko posušite tudi doma
 � oreščke (ti so v vsakem Mercatorju, pot-

rebujete samo svojo papirnato vrečko)
 � semena (poskusimo dobiti brez embala-

že, ali pa vsaj v papirnati embalaži)
 � vodo 

energijski kruhek
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Najprej v posodi skupaj zmešamo vse 

suhe sestavine in jih zalijemo z vodo tako, 
da masa ni preveč mokra, ampak vseeno 
ne razpade. Mora biti kompaktna in lepljiva.

Maso namažemo na peki papir na približ-
no 1 cm debeline, lahko tudi manj. 

Pečico ogrejemo na 150 stopinj Celzija 
in pečemo 25 minut. Nato pekač vzame-
mo ven in maso razrežemo, saj bo kasneje 
pretrda. Narežemo na poljubno velike kose 
in damo nazaj v pečico še za 35–40 minut.

Pri uporabi sača upoštevajte zgoraj na-
veden čas in to, da je v času pečenja ves 
čas založen z žerjavico, najbolje od lesa 
listavcev. 

Poskusite, in če vam je všeč  ter se vam 
zdi dovolj zapečeno, je gotovo. Vaši energij-
ski kruhki so pripravljeni za na pot! 

Koliko sestavin ste uspeli pridobiti brez 
embalaže? Če vam je ostala embalaža od 
moke, naslednjič kupite večje pakiranje, npr. 
5 kg namesto 1 kg, ali  pa se odpravite do 
mlinarja, ki vam lahko priskrbi večjo količino. 
S kupovanjem večjih količin se tudi naši od-
padki zmanjšajo. Pa še za nekaj časa smo 
preskrbljeni. Če ne veste, kje bi našli živila 
brez embalaže, poglejte zemljevid na sple-
tu: http://ebm.si/zw/dom/karta-trgovin/. 
Pa dober tek!
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okrepljeno klinjenje

Zabijanje klina na kamniti podlagi,  
razmočenem terenu ali v silovitem ne-

urju zna biti še kako težavno, še posebej, 
če klin igra ključno vlogo pri držanju dolo-
čene zgradbe pri življenju. Nemalokrat se 
zgodi, da moramo bivak, šotor ali katero 
tretjo skavtsko zgradbo postaviti na mes-
tu, kjer jo težko zaklinimo v tla. V članku 
se bomo sprehodili skozi tri enostavne sis-
teme klinjenja, ki preizkušeno delujejo tudi 
v težjih pogojih.

Avtor besedila: Urban Bolta, Pravični rakun, 
Prebold-Polzela 1

Avtor fotografij: Jernej Girandon

1. »dead man«
Prvi način je najbolj uporaben na razmo-

čenem terenu, ko prst izgubi svojo ključ-
no lastnost za klinjenje: zbitost. V zemljo 
vzporedno z zgradbo izkopljemo dobrega 
pol metra globoko luknjo, v katero položimo 
poleno (deblo). dolžina polena je odvisna od 
sorazmerja velikosti zgradbe, v vsakem pri-
meru pa naj bo dolgo vsaj slab meter.

Na sredi luknje v liniji vrvi vkopljemo še 
vhod, skozi katerega se bo do polena vila 
vrv. Okoli polena naredimo zanko (mrtvi vo-
zel), na katero navežemo vrv.

Luknjo s polenom in vrvjo vred zakoplje-
mo. V kolikor želimo še okrepiti moč »dead 
mana«, lahko po želji zabijemo klin na vsako 
od prednjih dveh strani, da poleno nikakor 
ne more uiti iz zemlje. 

2. klinjene polena
drugi sistem klinjenja je nekakšna po-

vršinska različica zgoraj opisanega »dead 
mana«. Potrebujemo osem klinov in poleno. 
Štiri kline enakomerno zabijemo vzdolž po-
lena na njegovi prednji strani, druge štiri pa 
kakšnega pol metra za njim – točna odda-
ljenost je seveda spet odvisna od razmerja 
velikosti zgradbe in polena. Kline med seboj 
povežemo s sintetično vrvjo.
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utori na zadnji strani klinov skrbijo, da 

vrvice ne uidejo s klinov.

Vse tri sisteme je preizkusila četica in-
štruktorjev ...

... sistemi so zdržali naše silovite nalete, 
vrv pač ne ... rezultat je bil isti kot v zname-
niti ruski pravljici o puljenju repe.

Na deblo navežemo nosilno vrv, s čimer 
je sistem pripravljen. deluje po principu ena-
komernega razporejanja teže, ki se preko 
debla prenaša na prve štiri kline, iz njih pa 
še na zadnje štiri.

3. sistem podvajanja klinov
Zadnji opisani sistem pogosto uporablja-

mo na terenu, kjer klina ne moremo zabiti 
globoko v zemljo. Potrebujemo več klinov in 
sintetično vrv. Na prvi klin pod istim kotom 
vsakega v svojo smer vpnemo dva klina, na 
dobljena dva naslednje štiri, in tako dalje, 
dokler nosilnost dobljenega sistema klinov 
ne zadošča našim potrebam.
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orientaCija – osnove 
vrisovanja kt

Spominjam se dogodka, ko sem začenjal 
svojo skavtsko pot. Odrasli skavti smo 

se odločili, da se prvič udeležimo orienta-
cije, ki jo je organiziral steg. Stegovodkinja 
nam je na kratko razložila osnove orienta-
cije. Očitno ni imela velikega upanja glede 
našega znanja, zato nas je potolažila z 
dvema podatkoma:  1) V Sloveniji prideš 
do civilizacije v nekaj urah, če hodiš v isto 
smer ter 2) V primeru, da se popolnoma 
izgubimo, naj pokličemo številko 112.

Jure Vrhovnik, Vedoželjna sova, bratovščina Kranj

Fotografije: Rok Rakun, Odgovoren pes, Mozirje 1

Mnogih je strah orientacijskih tekmovanj 
tudi zaradi nalog iz vrisovanja kontrolnih 
točk (KT) ter nasploh zaradi teoretičnega 
(pisnega) dela. Na prvi pogled je teoretični 
del za začetnika zares lahko nekoliko teža-
ven, vendar zadeva sploh ni zapletena, ko 
usvojimo osnovna znanja in veščine.

Naloge iz vrisovanja kontrolnih 
točk na topografskih kartah zahte-
vajo kombinacijo preprostih znanj iz 
topografije, geometrije ter logičnega 
razmišljanja. Predpostavljamo, da re-
šujemo naloge za največje skavtsko 
tekmovanje v orientaciji Jakec, kjer 
se uporablja topografska karta v 
merilu 1 : 25 000. Naloge iz prejšnjih 
let lahko poiščete v rubriki Arhiv na 
strani jakec.skavt.net. 

Za osnovne naloge vrisovanja 
kontrolnih točk moramo poznati 
vsaj:

 � glavne simbole (oznake) to-
pografske karte v merilu 1 : 25 
000

 � preračunavanje in merjenje raz-
dalj na karti 

 � merjenje azimuta (smerni kot) ter 
izračun in uporabo nasprotnega 
azimuta

topograFske karte
Topografske karte so razdeljene na pra-

vokotno koordinatno mrežo (kilometrska 
mreža ali mreža kvadratov), ki nam omo-
goči seznanjanje z lego točke. Kilometri so 
označeni na robu karte. Kvadrat označimo 
s parom koordinat, ki jih ima kvadrat v spo-
dnjem levem kotu. Na sliki 1 se naselje Lo-
gar nahaja v kvadratu (40,93), hrib ulovka s 
trigonometrično točko 801 (simbol je triko-
tnik s piko) leži v kvadratu (41,92), kota 641 
(simbol je pika) pa leži v kvadratu (39, 94).

SLIKA 1: Izsek iz topografske karte (ni v merilu)
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preračunavanje 
razdalj

Naslednja veščina pri vrisovanju je prera-
čunavanje razdalj in vrisovanje (prenašanje) 
le-teh na karto. Pri preračunavanju razdalj 
moramo poznati merilo karte – recimo, da je 
merilo 1 : 25 000, kar pomeni, da ena enota 
(milimeter, centimeter …) na karti ustreza 
25 000 enotam v naravi:  1 km v naravi 
ustreza 4 cm na karti.  Za preračunavanje 
moramo poznati nekaj osnovnih enot (1 cm 
= 10 mm, 1 m = 100 cm = 1000 mm, 1 km 
= 1000 m). Preračun lahko opravimo s t. i. 
sklepnim (križnim) računom.

Primer: Na karti v merilu 1 : 25 000 mo-
ramo odmeriti razdaljo 350 m. Napišemo 
naslednji križni račun:

350 m v naravi je sorazmerno 1,4 cm na 
karti v merilu 1 : 25 000. Na karti običajno 
vrisujemo razdalje s šestilom ali ravnilom. 
Pri vrisovanju moramo biti natančni, da ne 
naredimo prevelike napake. Enako pazljivi 
moramo biti tudi pri merjenju kotov.
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azimut

Ostane nam še vrisovanje azimutov. 
Azimut je kot med geografskim severom in 
izbrano smerjo. Merimo ga od severa (nav-
pičnica) v smeri urinega kazalca in ima vred-
nosti od 0 do 360 stopinj. Kot v nasprotni 
smeri pa se imenuje nasprotni azimut. Skica 
na sliki 2 prikazuje naše stojišče (točka A) in 
izbrano točko na terenu (točka B).

SLIKA 2: Azimut in nasprotni azimut

Azimut je kot, pod katerim vidimo točko 
B iz našega stojišča. Nasprotni azimut pa je 
kot, pod katerim vidimo naše izhodišče (toč-
ko A) iz točke B. Azimut in nasprotni azimut 
sta premaknjena za 180 O in velja:

– če je a < 180 O, potem je nasprotni 
azimut a + 180 O

– če je a > 180 O, potem je nasprotni 
azimut a – 180 O

Npr. nasprotni azimut od 135 O je 315 O, 
nasprotni azimut od 230 O pa je 50 O.

1. KT vidimo iz kote 641, ki se 
nahaja v kvadratu (39,94) 
pot kotom 59 O. Iz KT pa 
vidimo koto 469 (41,94) 
pot kotom 125 O. Vriši po-
ložaj KT na sliko 1 in pošlji 
številko kote, ki se nahaja 
v bližini kontrolne točke. 

2. Skavti so po dolgem haj-
ku postavili tabor in odšli 
na kratek ogled okolice. 
Iz tabora so se odpravili 1 

km točno proti jugu, nato 
so hodili 1 km natanko na 
zahod in nato še 1 km pro-
ti severu. Po treh kilome-
trih opisane hoje so prišli 
točno na svoje izhodišče 
in presenečeni zagledali 
medveda. Kakšne barve je 
bil medved? 

Odgovore pošljite na na-
slov skavtic@skavt.net (za-
deva: Nagradno vprašanje) 
do 1.septembra 2017. Vsi, ki 
boste pravilno odgovorili na 
prvo vprašanje, boste prejeli 
praktična darila – pravilen od-
govor na drugo vprašanje pa 
vam prinese bonus točke.

za koneC pa še dve nagradni vprašanji:
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Pred dnevi sem se pogovarjal z enim iz-
med tistih tisočih slovenskih očetov, ki 

imajo svojega otroka vpisanega v kakšne-
ga od vrhunskih športnih klubov. Njegov 
sin že pred svojim desetim letom starosti 
kaže izjemno zagrizenost za trening, ki 
je štirikrat tedensko, ter talent za nogo-
metno igro. »Toda kaj to pomaga, če pa 
jih več kot polovica noče več trenirati, ko 
pride puberteta. Včasih je tako, da najbolj 
nadarjeni najprej odidejo,« mi pove oče.

Branko Cestnik, Avantgardni orel,  
Rakova steza 1

»Ko pride puberteta, odidejo.« Kje sem 
že slišal to poved? Slišal sem jo že pri gasil-
cih: »Male še držimo na vajah, mladincev pa 
več ne.« Slišal sem jo od šolske zborovodki-
nje: »Po dvanajstem letu nočejo več peti v 
zboru.« Slišal sem jo od stotine slovenskih 
župnikov: »Po birmi jih več ni.« In slišal sem 
jo od premišljevalcev v naši skavtski orga-
nizaciji. »Največ jih izgubimo v prehodu iz 
čete v klan, pa tudi že prej.«

Kaj za ena zverinica je puberteta, da 
dela toliko preglavic šolnikom, župnikom in 
prostovoljnim mladinskim delavcem, med 
katere se štejemo tudi skavtski voditelji? 
Kakšne vrste lisica je, da nam odnese toliko 
kokoši iz naših kurnikov?

ko pride puberteta, 
odidejo
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Ko so enkrat vprašali z n a m e n i -
tega milanskega kardinala Martinija, zakaj 
mladi po birmi odidejo iz župnij, je podal štiri 
razloge.
Navajam jih po spominu:

 � ker je normalno, da pri tej 
starosti odidejo iz dosedanjega otro-
škega okolja;

 � ker doživljajo svojevrsten čustveni in so-
cialni obrat, ki mu odrasli komaj sledimo;

 � ker doživljajo veliki pritisk potrošniške 
družbe, da bi se ravnali po nje vrednotah;

 � ker jim v svojih strukturah ne znamo po-
nuditi nečesa več za njih mladostniško 
dobo.

Če kardinalove ugotovitve prenesemo 
na skavte, lahko razmišljamo v naslednjih 
štirih korakih:

1) res je normalno, da izvidnik in vodni-
ca (IV) prerasteta to, kar jima daje četa. Če 
ju četa preveč drži v »fazi otroka«, čete več 
ne bosta marala in bosta komaj čakala, da 
se je osvobodita. S tem ni nič narobe. A 
kje je rešitev? rešitev je v kakovostnem 
vodništvu. Kot vodnika (ko nista več »otro-
ka«, nista pa tudi ne povsem »odrasla«) naj 
bi se dobro počutila v skavtski koži tudi pri 
njunem petnajstem letu starosti.

2) Zavedati se moramo, da so mladi med 
trinajstim in petnajstim letom starosti ču-
stveno in spolno vse bolj prebujeni. Glavna 

postaja klapa sovrstnikov. Odločajo se za 
poklic. Zapuščajo svoje dosedanje okolje 
in se odpravljajo v srednjo šolo tudi daleč 

od doma. Te spremembe so lahko 
obenem navdihujoče in utesnjujo-
če. Zdaj potrebujejo take skavt-
ske voditelje, od katerih se bodo 
počuti razumljene, občudovane in 

spremljane.

3) Moč porabniške družbe na puberte-
tnika z leti ne pojenja, temveč raste. Tu 
so zdaj še »pametni« telefoni in socialna 
omrežja s svojimi zahtevami, da je puberte-
tnik čim bolj »všečkan«, tako rekoč »po-

poln«. Porabniška družba se nam ne zdi 
lisica, temveč kar zmaj, saj ima izredno 
moč nad miselnostjo najstnikov. Verje-

tno je prav ta zmaj glavni vzrok, da toliko 
izvidnikov odide iz skavtstva. Toda skavti 
smo sv. Jurij, ki s sulico zmaja prebode skozi 
gobec. Četudi med otroci ne bomo priljub-
ljeni, moramo vztrajati v »antivrednotah« 
porabniške družbe.

4) Naša »struktura«, da zadržimo naj-
stnike, je klan. Vedno znova se bomo morali 
vprašati, kaj je z našimi klani? Kaj z našo 
metodo PP? Pri tem moramo paziti, da se 
ne počutimo preveč krive in nesposobne. 
Morda se bomo morali navaditi, da bodo 
klani enostavno manjši. Vsaj dokler celot-
na pubertetniška in mladinska kultura ne 
bo izšla iz porabniške hipnotiziranosti in 
postala spet bolj »popotniška«.
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hribi

Kadar se s svojimi že odraslimi 
otroki pogovarjam o hribih 

in naših potepanjih po nižjih ali 
višjih vršacih v njihovih najstni-
ških letih, je prvi spomin skoraj 
vedno, kje in kaj smo jedli. Hitro 
se prikradejo še spomini na oko-
lico, travnato, skalnato ali nekaj 
vmes. Vedno, res vedno pa nas 
preplavijo čustva lepote in hva-
ležnosti, da smo doživeli nekaj 
čudovitega in neponovljivega.

Marija Štremfelj, Skalna sova,  
BOKSS Kranj

A v mojih spominih se pojavljajo 
tudi slike otrok, ki sprašujejo, zakaj 
spet v gore, ko bi vendar za konec 
tedna raje spali. Zakaj ne gremo 
raje na morje, kjer ni hoje navzgor 
in nekega nepotrebnega napreza-
nja. Marsikateri pohod se je začel s 
trmastim gledanjem navzdol, mol-
kom in kislim obrazom. Mislim, da 

se tudi zavedali nismo, kdaj je žu-
borenje besed spletlo močno mre-
žo povezanosti med nami. Slapovi 
besed o  dogodkih zadnjih dni so 
razjasnili marsikateri nesporazum, 
ki je nastal v kratko odmerjenem 
času za mizo pri kosilu ali med tip-
kanjem po novodobnih igračkah, ki 
naj bi nam olajšali delo in podaljšali 
prosti čas.

Strmi odseki poti, vročina, žeja, 
nošenje tovora, nadležni mrčes so 
prekinjali pogovor. Težke okolišči-
ne so spet ustvarile dobro podla-
go za kisle obraze in razmišljanje 
o gorniški dejavnosti. Predvsem o 
njenem nesmislu in dolgočasnosti, 
kar se je navadno pokazalo v po-
časni hoji, kot bi se vlekla megla.

A le do vrha. razgled z vrha, 
lepota vsega okrog najvišje točke 
cilja, ki smo ga dosegli, nahrani 
dušo in duha. dve dimenziji živ-
ljenja človeka, ki v vsakdanjem 

hitenju ostajata prezrti. Tukaj tiči 
odgovor, ko ljudem brez te izku-
šnje ne moremo razložiti, zakaj 
se kljub bolečinam vzpenjamo in 
vztrajamo do konca. da je lepota 
hrana za dušo in napor hrana za 
duha, je nemogoče razložiti. Vidne 
so le posledice, sadovi duha, kjer 
je na prvem mestu mir in radost.

Ni pa vrh edini magnet, ki priv-
lači hribovce. Če gore obiskujemo 
pogosteje, odkrivamo že na poti 
vedno nove in nove stvari. dobro 
je hoditi v hribe, saj je hoja naše 
osnovno, naravno gibanje. Ljudje 
smo nagnjeni k lenobi, čeprav nas 
poležavanje in neaktivnost ne os-
rečujeta. Lahko se človek tolaži, 
da se ima čisto dobro, če svoj čas 
preživi v neaktivnosti, morda celo 
pred televizijo. Že prva izkušnja 
v gorah v dobri družbi omogoči 
spoznanje, kako kakovostno je 
lahko življenje.
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A brez dodatne spodbu-

de ne gre, saj je navade težko 
spreminjati.

Spominjam se izleta z dvema 
osnovnošolkama na Češko kočo 
pod Grintavcem. Že po prvih kora-
kih so bile bolečine v nogah prehu-
de za hojo. Skriti zaklad v skalah 
ob poti je poskrbel, da je spomin 
na boleče noge izginil. Edino po-
membno je bilo najti bombone in 
šteti markacije do tja. A največje 
presenečenje nam je pripravil jelen 
– nenadoma je stal pred nami, ve-
lik, čudovit, kraljevski. Izza skale se 
je pojavil kot prikazen. Vsaka skala 
do našega cilja je bila potem želja 
in možnost, da se zgodba ponovi.

Nekateri mladi ljudje imajo že 
sami  željo po gibanju v gorah. 
Za druge je potreben večkratni 
obisk, da vzljubijo te vzpenjajoče 
se velikane. Za vse pa je dobro, da 
uporabijo nekaj spoznanj, ki se po-
trjujejo iz generacije v generacijo:

 � izbrati ustrezen cilj, primeren 
za vse udeležence

 � poslušati vremensko napoved 
in se odločiti za ali proti

 � pripraviti ustrezna oblačila za 
gorske razmere

 � pripraviti ustrezne čevlje
 � hoditi v zmernem tempu, prila-

gojenem najšibkejšemu členu
 � monotonost in dolgčas pope-

striti z različnimi dejavnostmi 
(pravljice, opazovanje narave, 
igre …)

 � redni počitki in pitje tekočine
 � pozitivno spodbujanje
 � varovanje na nevarnih delih 

poti
 � povratek po lažji smeri
 � ovrednotenje in podoživljanje 

izleta (filmi, slike, pesmi …).

Včasih si ne znamo razložiti, za-
kaj se v preživljanju življenja v dolini 
počutimo tako zadovoljne in pomir-
jene. Šele ko se spomnimo na ne-
deljski izlet, se spomnimo na izvir 
življenjske energije. Odločitev, da 
gremo spet v hribe, je vedno lažja.
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skavt milan 
svetuje
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Živjo Milan! 
V Skavtiču sem ujela tvoje 

besede, da bi lahko skupaj 
razvozlali kakšen problem ... 
Pa sem rekla, da se bom kar 
hitro obrnila nate.

Skratka, pri skavtih sem 
že 5 let in letos so me voditelji 
izbrali, da naslednje leto 
postanem vodnica. Te novice 
sem se reees razveselila, saj 
so bile to moje sanje in dolgo 
sem si to želela. Na prvi 
pogled se vse vidi tako lepo, a 
ko sem o tem začela resneje 
razmišljati, se skrbem nisem 
mogla izogniti. Biti vodnica je 
zelo pomembna in odgovorna 
naloga. Ali sem dovolj 
odgovorna, da sprejmem to 
nalogo? Kakšna vodnica sploh 
bom? Kako me bo vod sprejel? 
Nočem na koncu končati kot 
slaba vodnica. Malo me je strah 
vsega skupaj.

Imaš morda kakšen dober 
nasvet?

Že vnaprej hvala za tvoj 
odgovor.

Lp
Nasmejana levinja

Živijo, Nasmejana levinja!
Vesel sem, da prebiraš mojo 

rubriko in da si me pri svoji dilemi 
vprašala za mnenje. razumem 
tvojo zaskrbljenost, saj je posta-
ti vodnica ali vodnik odgovorna 
naloga. Že peto leto si pri skav-
tih, zato verjamem, da si v tem 
času pridobila ogromno izkušenj 
in skavtskega znanja. Verjetno si 
v tem času imela že več kot le eno 
vodnico in veš, ali si bila z njenim 
delom zadovoljna. Zgleduj se po 
svojih prejšnjih vodnicah, na drugi 
strani pa se uči iz njihovih napak. 
Na vprašanje, ali si dovolj odgovor-
na in kakšna vodnica boš, ti težko 
odgovorim. A sem prepričan, da 
te voditelji niso izbrali po nesreči. 
Na drugi strani pa ni nujno, da si 

popolna vodnica že na začetku 
in raje vzemi to nalogo kot pot k 
temu, da nekega dne postaneš 
odlična vodnica in skavtinja. Če 
si se že letos dobro ujela v vodu, 
verjamem, da te bodo prijateljice 
sprejele tudi naslednje leto. 

Bodi samozavestna in skrbna 
vodnica. upam, da se boš udeleži-
la tudi Tabora za vodnike, ki ga or-
ganizira naše Združenje. Tam boš 
prejela ogromno koristnih navodil, 
kako čim bolje voditi svoj vod. Ver-
jamem, da ti bo uspelo in da nekoč 
postaneš super vodnica.

Bodi pripravljena!
 

Skavt Milan, Svetovalski jazbec 

Pošiljajte svoja vprašanja na  
skavtmilan@skavt.net .
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Tale divja jaga letos je bla 

nooooraaaa, res use pohvale, 

sploh klovnom, da so tok časa 

glasilke uporablal. S tok viso-

kim tonom!  (Terezija L.)
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jaga, ki ne zdruŽuje 
lovCev, temveč skavte
In to divja! Kdo ne pozna te kom-

pleksne nočne igre, ki je med 
slovenskimi skavti  nekajkrat 
poskrbela za pravo dozo adrena-
lina in zabave?

Woopa klan, Steg Ostrorogega Jelena, 
Brezovica 1

Že tretje leto zapored se je ve-
liko število nadobudnih skavtov 
podilo zunaj in to pozno ponoči, 
ko marsikdo  v toplejših spomla-
danskih mesecih ven ali v gozd 
zaide le zato, da si sprosti misli s 
kakšnim sprehodom. Odvijala se je 
divja jaga, ki jo prireja klan Brezovi-
ca 1 in je namenjena  skavtom kla-
novcem, ki si želijo nekaj tekmo-
valnosti in adrenalina. Predvsem 
zadnjega ne manjka, saj jih čez 
celoten potek nočne igre lovijo 
zlobneži, ki jim poskušajo ukrasti 
vse tisto, kar so si vrednega pri-
služili. Cilj igre je pogojen z njeno 
temo, naloga udeležencev letoš-
nje različice je bila rešitev cirkusa 
in predstave.

Nočna igra je dobila letos že 
drugo 'trilogijo' (op. organizirana je 
bila že šestič), vsakokrat na osno-
vi neke nove določene teme, skozi 
katero se vleče rdeča nit dogaja-
nja in celoten potek igre. Letošnja 
tema je bila cirkus in čeprav so se 
strašni klovni pojavili v javnosti in 
novicah že mesece prej ter stra-
šili ljudi po ulicah velemest, niso 
izostali niti na divji jagi. Najbolj 
uspešna pri izmikanju klovnom, ki 
so lomastili skozi gozd, in pri opra-
vljanju raznih nalog, predvsem su-
rove moči in fizične narave, je bila 
že tretjič zapored ekipa iz stega 
Ajdovščina-Šturje 1 (Pohorske pod-
mornice), ki zadnja leta absolutno 
prevladuje v kompleksni nočni 
skavtski igri.

Začetki igre segajo v  leto 2004, 
ko se je prvič pojavila ideja, da bi 
izdelali daljšo in zanimivejšo raz-
ličico nočne igre za popotnike in 
popotnice ter noviciat. Prva divja 
jaga se je odvijala od 8. do 9. maja 
istega leta, naslednja pa konec 
aprila 2005.

Tretjo so udeleženci dočakali 
leta 2007, in sicer 28. in 29. aprila, 
odvijala pa se je na Ljubljanskem 
barju (t. i. Kolišču), podobno kot 
leta 2016, tema igre pa so bili 

pirati, tako da je bližina Ljubljanice 
pripomogla k izjemnemu ambientu 
ter sam potek igre naredila še bolj 
zanimiv.

Po tej divji jagi je sledil daljši 
premor in menjava generacij, leta 
2015 pa je projekt znova zaživel in 
Woopa klan je dogodek ponovno 
organiziral – odvijal se je v Žažarju 
nad Podlipo. Ker smo po končanem 
(op. pravzaprav veči-
ne, ki smo ga iz-

peljali, prvem) projektu, prejeli pre-
cej komplimentov in spodbudnih 
besed, se ni bilo težko odločiti, da 
le-ta dobi nadaljevanje. Leta 2016 
smo za lokacijo spet izbrali Lju-
bljansko barje in udeležence nav-
dušili z gradom, ko smo se s temo 
srednjega veka vrnili v tiste čase. 
Letos je igra potekala v dragomer-
ju in za take vrste dogodek na ne-
običajnem prostoru – sredi gozda, 
s temo cirkusa. 
Tudi letošnja 
je bila po-
pestre-
na z 
n e k a j 
v ložk i , 
saj so ude-
ležence preganjali zlobni 
klovni, ki so si zadali nalogo, da 
bi cirkus uničili in bi bila naposled 
predstava odpovedana, vendar jim 
zaradi zagnanosti in poguma ude-
ležencev to na srečo ni uspelo.

Hvala vsem udeležencem, ki 
ste se divje jage letos ali pa skozi 
pretekla leta že udeležili, in upamo, 
da z nje tudi odšli zadovoljni in na-
smejani, morda tudi s kakšnim no-
vim prijateljem, saj je to pravzaprav 
glavni namen te igre – povezovati 
in združevati.

divja jaga je bila 
letos bolj divja, kot bi 

si mislil. 
Gašper D.,  

       Hiperaktivni ris

Letošnja divja jaga se mi je 
zdela super, užival sem v vlogi 
klovna in strašil ljudi, ter se ob 

tem zabaval s prijatelji.  
(Klemen K., Glasbeni ris)
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40 FOTOSTrAN
Pazi, da se 
ne opečeš, 
spomladovanje 
IV, Movraž, 
Škofije 1
foto: Urška 
Tosolini

Sumoborba po 
skavtsko, stegovske 
obljube, Šentlambert, 
Ljubljana 3
foto: Peter Merše

Pripravljeni na obljube, steg 
Kamnik 1
foto: Erika klEmEn

Profesorji na policijski akademiji se 
veselijo, zimovanje stega Maribor 2
foto: AnA FAlež

Povezani 
že pred 
Kvajdejem, 
izlet treh 
čet na 
Rašico, 
Kranj 1, 
Domžale 1, 
Moravče 1
foto: /

Orjaški 
milni 
mehurček 
na 
četinem 
srečanju 
foto: 
GreGor 
Deželan

Volčiči na lovu za rutko, zadnje srečanje VV, 
Vrhnika 1
foto: Karmen Treven

Se vam že cedijo sline?, stegovski 
piknik, Iški vintgar, Škofljica1
foto: Marko Vidic

Žiga žaga, razdor kvadrata, Sv. 
Lovrenc, Radolca 1
foto: Lucijan Černe

Spomladanska čorbica, kitara in sonce, kaj še hočeš? 
SKVO oddih, Čemšenik, Kranj 1 
foto: Marija Ovsenik


