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Življenje je čudovito, to je največji dar, ki 
ga dobimo. Poleg tega daru pa dobimo 
še goro preizkušenj, takšnih malo manj 
prijetnih. Pa naj bodo to testi v šoli, 
spori s prijatelji ali pa ko te rdeča luč na 
semaforju ustavi in ti avtobus odpelje 
izpred nosu.
 

v adventnem času sem se poskušal 
odpovedati svoji razvadi – zamujanju. 
velikokrat se mi je zgodilo, da sem 
zamudil na kakšno predavanje ali na 
kosilo, ker sem moral opraviti toliko 
stvari, ob tem pa sem vedno pozabil 
na čas. ampak me je kaj kmalu 
javni promet naučil. zamujanja se 
ne tolerira, za stvari, ki bi jih rad 
naredil, si moraš v življenju vzeti 
čas – tako si moram vzeti čas, 
da potujem z avtobusom, čas za 
predavanje, čas za skavte in prav 
tako čas za družino.

božič je čas, da se družina zopet 
zbere skupaj ter si vzame čas zase, 
saj le tako lahko deluje – naj se 
družina veseli skupaj, Hozana 
na višavaH! Življenje je 
čudovito, to je največji dar, ki ga 
dobimo.
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Taborna šola 

združenje – uPam si!

v letošnjem jesenskem času, od 26. do 31. 10., je potekala prva taborna šola združenje 

po prenovljeni vsebinski shemi. udeleženci in udeleženke so v šmihelu nad mozirjem jasno 

izrekli svoj »upam si!« in s tem potrdili, da si upajo v svojih stegih narediti nove pomembne 

korake, da si upajo odgovorno odgovarjati na potrebe našega združenja, da si upajo, tako 

kot si je upala marija, ko je zaupljivo sprejela vlogo božje matere in je tako postala tudi naša 

vodnica skozi celotno taborno šolo. Program je bil primerno natrpan, vzdušje pa se je prek 

kane galilejske, osebnih pogovorov, okrogle mize iz dneva v dan krepilo. zaradi prevelikega 

števila prijavljenih bo v začetku maja potekala še ena taborna šola združenje. lepo vabljeni.

 ✎ Zanesljivi orel

»joj, še eno dolgočasno izobraževanje v okviru skavtov?« je bil moj dvom pred tš, ki se je 

razblinil v parih trenutkih … ajde, urah. tš združenje je bila ena boljših naložb letos, ko sem 

sprejela odgovornejšo funkcijo v stegu. strah pred vodenjem je postal malo manjši, občutek, 

da to zmorem, pa precej večji. da poleg »uradnih tem« ne omenjam večernih debat, ki so se 

razvlekle dolgo v noč in razvile v pesniški navdih na povsem drugem nivoju. odličen svod in 

najboljši udeleženci so bili le še pika na i že tako hudi tš. 

o ja, o ja, o ja, poslanka sem od združenja. 

 ✎ Nina Fifolt, Zamerm čebela, Novo mesto 1
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skavTski orienTacijski 

izziv jakec 2012

»joj, še eno dolgočasno izobraževanje v okviru skavtov?« je bil moj dvom pred tš, ki se je 

razblinil v parih trenutkih … ajde, urah. tš združenje je bila ena boljših naložb letos, ko sem 

sprejela odgovornejšo funkcijo v stegu. strah pred vodenjem je postal malo manjši, občutek, 

da to zmorem, pa precej večji. da poleg »uradnih tem« ne omenjam večernih debat, ki so se 

razvlekle dolgo v noč in razvile v pesniški navdih na povsem drugem nivoju. odličen svod in 

najboljši udeleženci so bili le še pika na i že tako hudi tš. 

o ja, o ja, o ja, poslanka sem od združenja. 

letos se je jakca prvič udeležila ekipa mešani skavti. na hitro smo sestavili našo skupino, 

se prijavili in komaj čakali, da se jakec začne. ekipa mešanih skavtov je bila sestavljena iz 

dveh odraslih skavtinj in treh skavtov treh različnih bratovščin. 

na jakcu je najpomembnejše skavtsko druženje, gibanje v naravi, krepitev telesa in izme-

njava izkušenj. nekateri imamo nekaj izkušenj in znanja še kot bivši voditelji iz zskss, 

zato smo se šalili, da smo res pravi »dream team«. Po tiho pa sem si želel, da le ne bi bili 

zadnji. Pridno smo obnavljali znanje, sam sem poskrbel za zelo dobro fizično pripravo. 

na koncu se je pokazalo, da smo bili res sanjska ekipa. to je bilo predvsem zato, ker smo 

ob dobrem znanju izredno dobro sodelovali na terenu, se odlično razumeli, si pomagali. 

zelo vesel sem bil svoje šeste udeležbe na 15. jakcu in obenem tretjega mesta naše ekipe 

v kategoriji jakec. Ponovno se zahvaljujem skavtinjama in skavtoma v ekipi mešanih 

skavtov za pogum, znanje, potrpljenje, vztrajnost in ekipni duh. ob upoštevanju skavtskih 

vrednot je edino to ključ do končnega uspeha.

3 x 5 = jakec spet!

 ✎ Andrej Kajfež, Skrbni kozorog, BOKSS Grče, Jesenice

jakec, ti pajek nabriti, ti vedno 

presenetiti znaš. in tudi letos je 

presenetil. dobra volja, smeh, 

znani obrazi, jakčev žur, izgublja-

nje po logaških gozdovih, piknik 

sredi gozda, skavtski duh, sveta 

maša … nepozabno!

 ✎ Tamara Kreft, Prisrčna mravlja, Breznica 1

jakec 2012! bil je poln napač-

nih azimutov, napačnih poti, 

poln orientacije, smeha, zabave, 

glasbe, plesa, prijateljev, srečanj 

starih obrazov, obujanja spomi-

nov, poln skavtov! bil je preprosto 

najboljši jakec!

 ✎ Saša Furlan, Fletna čebela, Komenda 1

letos sem se udeležila 

jakca, na katerem sem 

se imela ful fajn, na 

orientaciji smo se sicer 

malo izgubili, drugače pa 

je bilo res super. vse po-

hvale organizatorjem. 

 ✎ Lucija Pečlin, Jezična Žabca, 

 Komenda 1

letos sem bila na jakcu 

prvič. ko sem prišla do-

mov, mi je bilo res žal, da 

nisem že prej vedela, kako 

super stvar je to. najbolj pa 

so mi bile všeč delavnice in 

naloge na živih točkah, saj 

so se mi zdele zares izvirne. 

se vidimo prihodnje leto.

 ✎ Klara Novak, Zagrizena 

čebela, Komenda 1
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bandima 2012

z vseh koncev Primorske je bilo čutiti vznemirjenje. na veliko so se iskali škornji, čistile 

brente in brusile škarje. še enkrat spat in že bo tu bandima!

sveže ideje in nova prijateljstva smo iz trte trgali v trnju pri Pivki. Prvi novembrski petkov 

večer smo odprli z dvigom zastav in barvanjem svojega dela Primorske. v nadaljevanju smo 

skozi spoznavno igro v temi puščali barvne sledi na obrazih sovoditeljev, nato pa se segreli ob 

topli juhi. večer se je nadaljeval v iskanju prave kombinacije okusov za najboljši palačinkast 

nadev, tako da se je oblikovalo prijetno tekmovalno vzdušje. dobili smo zmagovalce po videzu, 

predstavitvi, okusu in kalorijah palačink, nekateri pa smo dodali še kategorijo t. i. tihega zma-

govalca publike. Po razvajanju brbončic smo se v soju sveč posvetili še katehezi, pozno v noč 

pa nadaljevali z družabnimi igrami. smeha ni manjkalo.

drugo jutro je vsak pomislil na nekaj, kar ga navdihuje, in to zapisal na svojo grozdno jago-

do. Po sladkih idejah za marmeljado 2014 smo pozabili na vsa nesoglasja z južnimi sosedi in z 

zavezanimi očmi, nogami, rokami, prelepljenimi usti in čepki v ušesih prenesli vsak svojo lužico 

do Piranskega zaliva. izpustili smo barčice in se prepustili kvizu o naši regiji in njenih stegih. 

nasmejali smo se ob ugibanju besed z risanjem, prijetno druženje pa zaključili s spustom zastav. 

vsak je domov vzel eno grozdno jagodo s prav posebno mislijo. trgatev je bila torej uspešna in 

mošt se je medtem že zakuhal, tako da se prvi kozarčki idej že pijejo. ni kaj, Primorci znamo. 

 ✎ Jasna Cupin, Prijateljska vidra, Ankaran 1

Prvi vikend decembra je zaznamovala ban-

dima, ki je letos potekala v župnišču v trnju. 

Po prijetnem sprejemu s čajem in delom neke 

rastline smo se odpravili na toplo v hišo. večer 

je potekal zelo tekmovalno. razdelili smo se v 

skupine, glede na to, kakšno rastlino smo dobili 

pri dobrodošlici, in začeli s peko palačink. vsa-

ka skupina je pripravila palačinke, ki jih je nato 

komisija ocenila. Čeprav je bila zmagovalna sku-

pina samo ena, ni ostala nobena palačinka. v 

soboto zjutraj smo se pogovarjali o prihodno-

sti marmeljade. na plan so padale vedno nove 

ideje in še dobro, da so nas kuharji prekinili s 

kosilom. zatem smo počasi zapustili prizorišče 

in odšli domov, polni novih dogodivščin in pri-

jateljstev. Čestitke ro-ju za odlično pripravljeno 

bandimo.  

 ✎ Matej Valenčič, Potrpežljivi sokol, Ilirska Bistrica 1



 ✎ Rok Valenčič, Vedri volk, Komenda 1
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december
 25 torek Božič

 26 sreda

 27 četrtek

 28 petek

 29 sobota

 30 nedelja 1947 – ustanovljena slovenska filharmonija

 31 ponedeljek silvestrovo

januar
 1 torek TŠ za duhovne asistente, novo leto

 2 sreda TŠ za duhovne asistente

 3 četrtek TŠ za duhovne asistente

 4 petek TŠ za duhovne asistente

 5 sobota TŠ za duhovne asistente

 6  nedelja Sveti trije kralji

 7 ponedeljek

 8 torek

 9 sreda

 10 četrtek

 11 petek

 12 sobota leta 1966 se na televiziji prvič pojavi batman

 13  nedelja leta 1930 se v stripu prvič pojavi miki miška

 14 ponedeljek

 15 torek Sveti Pavel, zavetnik PP

 16 sreda

 17 četrtek

 18 petek Zagrizi

 19 sobota Zagrizi, 3. vikend ŽVN 2

 20  nedelja Zagrizi, 3. vikend ŽVN 2

 21 ponedeljek

 22 torek

 23 sreda

 24 četrtek

 25 petek 1924 – prve zimske olimpijske igre (v Chamonixu)

 26 sobota

 27  nedelja 1880 – Thomas edison patentira žarnico

 28 ponedeljek

 29 torek

 30 sreda

 31 četrtek svetovni dan boja proti kajenju

februar
 1 petek

 2 sobota Svečnica

 3  nedelja

 4 ponedeljek

 5 torek

 6 sreda

 7 četrtek

 8 petek

 9 sobota
1998 – Primož Peterka kot prvi slovenec preleti 
200 metrov

 10  nedelja leta 1940 prideta tom in jerry

 11 ponedeljek

 12 torek

 13 sreda

 14 četrtek

 15 petek Vikend voditeljev usposabljanj in trenerjev

 16 sobota Vikend voditeljev usposabljanj in trenerjev

 17  nedelja Vikend voditeljev usposabljanj in trenerjev

 18 ponedeljek

 19 sobota
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v gorah je lahko vreme zelo nestanovitno, zatorej ga je dobro spremljati 

tudi med potekom ture na http://www.arso.gov.si (v te namene je tudi 

skavtom dovoljena uporaba mobitelov). ob sneženju, snežnih metežih, 

močnem vetru, po sneženju, ob nevihtah itd. je mogoče bolje ostati doma.

kadar se Pozimi odločimo za odhod v gore, je To dobra 

odločiTev. a Prej je dobro PreveriTi, kakšna je nevarnosT 

Proženja Plazov in vremenska naPoved.

gremo v gore ... Pozimi!

Plaz
Plaz je največja nevarnost, ki nas lahko do-

leti pozimi v gorah. je gmota snega, ki drsi po 
hribu z veliko naklonino. veliki plazovi so lahko 
globoki do več metrov in potujejo s hitrostjo 
150 km/h. največja možnost proženja je v času, 
ko zapade nov sneg (še posebej če zapade veliko 
snega v kratkem času), in spomladi, ko se sneg 
tali. Če naredimo prerez snežne odeje, vidimo, 
da je debela snežna odeja sestavljena iz različno 
trdih plasti. Ponekod bi lahko vanjo zarezali le 
z nožem, drugod lahko vanjo potisnemo celo 
pest. nevarno za proženje plazov je, kadar sta 
skupaj trda in mehka plast snega, kar pome-
ni, da lahko ena plast zdrsi ob drugi. kadar 
nas zasuje plaz, ostanemo zabetonirani pod 

več ton težko snežno odejo, seveda brez zraka. 
Če pomoč ne pride v nekaj minutah, odidemo 
v večna lovišča. na območjih, ki so plazovom 
bolj izpostavljena, je priporočljivo, da hodimo v 
razmiku okrog 10 metrov, saj nas bo tako plaz 
težje zajel vse naenkrat. Če odhajamo višje v 
gore, je obvezna lavinska oprema, kamor sodijo 
lavinska žolna, ki oddaja signal, sonda (dolga 
palica, s katero lahko odkrijemo ponesrečenca) 
in lopata za odkopavanje snega. izuriti se mora-
mo, da smo zelo hitri in vešči v uporabi te opre-
me. Pozorni bodimo tudi na oplasti. veter, ki 
piha čez greben, odlaga sneg na zavetrni strani, 

 ✎ Eva Breznikar, Presenetljiva vidra, Slovenske Konjice 1
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tako nastanejo oplasti, ki visijo čez rob stene ali 
grebena in nimajo nobene podpore. lahko se 
prelomijo zaradi lastne teže ali ker na njih stoji 
človek. nevarnost tako na nas preti od zgoraj, 
zato hodimo nekaj metrov stran od roba in od 
spodaj in bodimo pozorni, kaj imamo nad sabo. 
Padla oplast lahko povzroči tudi plaz. 

bistveno:
dobra priprava in oprema
Pomembno je, da si prej določimo cilj, ki ga 

želimo doseči, in se nanj pripravimo. za dose-
go različnih ciljev je potrebna različna oprema, 
od katere je lahko odvisno naše preživetje. o 
razmerah na določeni poti lahko povprašamo 
koga, ki je tam že bil pred kratkim, ali se o raz-
merah pozanimamo na raznih forumih. Pripra-
va na turo ima velik pomen. začrtajmo si pot, 
predvidimo časovni potek, preverimo, kakšne 
so razmere, odločimo se, kje bomo spali, in tako 
dalje.

Poleg tega je zelo pomembno naše znanje 
orientacije. kompas in karta sta naša dobra 
spremljevalca. lahko nas preseneti megla ali 
se ujamemo v neskončno belino snega, zaradi 
česar je lahko pot do koče zelo zahtevna in ne-
varna, če ne obvladamo orientacije! skavt brez 
znanja orientacije tako rekoč sploh ne bi smel 
obstajati, zato mislim, da to ni problem.

na veliko vrhov vodijo planinske poti, ki so 
tudi pozimi zelo dobro obiskane. take poti so 
shojene in lahko prehodne (če niste povsem 
brez kondicije). veliko jih je dostopnih z zim-
skimi pohodnimi gojzarji. ko se naklonina po-
veča do te mere, da nam v čevljih začne drseti, 
je treba nadeti dereze. nikoli jih ne uporablja-
mo s pohodnimi palicami, ampak s cepini. za 

varno hojo z derezami in cepini je potrebno 
nekaj izkušenj. Če jih nimate in če ne poznate 
nikogar, ki jih ima, ter če si ne zaupate, vam 
to odsvetujem. za lahkotno pohajkovanje po 
gorah, po shojenih poteh z manjšo naklonino, 
kjer lahko normalno hodimo z gojzarji, sta do-
volj dobra volja in skavtski duh. za bolj resne 
gore pa vam svetujem, da se vpišete na kakšen 
tečaj varne hoje v gore pozimi, ki jih organizi-
rajo razna planinska društva, ali prosite koga, 
ki ima izkušnje, da gre z vami. Če pa želite k 
temu dodati še plezanje, turno smučanje in 
osvajanje strmejših poti ter še mnogo več, pa 
ni boljše izbire kot alpinistični odsek, kjer se 
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boste naučili vseh podrobnosti glede uporabe 
lavinske opreme, reševanja iz plazov, ledeniške 
naveze itd. edina težava je, da vam bo začelo 
zmanjkovati časa za skavte.

Pomembno je, da se za odhod v gore tudi 
primerno oblečete. Pohodni čevlji morajo biti 
zimski, udobni, nepremočljivi. drugače boste 
jokali in stokali. dobro jih je prej impregni-
rati. spodaj si oblecite »švic perilo«, ki vam 
bo odvajalo znoj. za izolacijo je primeren flis 

in podobni materiali. in potem še nekaj proti 
vetru: softshell ali goratex. za daljše postanke 
vzemite še puhovko ali debelejšo bundo. nika-
kor ne uporabljajte bombaža, ker boste »švic-
nili«, material pa se nikakor ne bo posušil na 
vas, zato vas bo zeblo kot malega psa. vzemite 
tudi po dva para rokavic in kap, če se vam kaj 
od tega zmoči, bo prijetno nadeti suhe – to se 
je izkazalo za zelo dobro prakso. nahrbtnik pa 
tako ali tako morate znati spakirati! Prej se od-
ločite še, kje boste prespali, da ne boste zastonj 
zraven nosili šotora. 

ne pozabite na zadostno količino vode in kaj 
za pod zob. Če boste talili sneg, si vzemite še 
kakšno cedevito ali kaj podobnega, ker je sneg 
brez mineralov in povzroča še večjo dehidracijo. 
nujno vzemite tudi sončno kremo. ko sije son-
ce, se namažite večkrat na dan (tudi po vratu), 
saj je v gorah sonce zelo močno. brez sončnih 
očal se v gore sploh ne odpravite, snežna slepo-
ta ni prijetna zadeva, še posebej kadar jo utrpi-
mo na sredi ture. 
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nesreča!?!
v primeru nesreče ukrepajte takoj!!! Že pred 

turo določite vodjo. Če se kaj zgodi, se najprej 
preštejte, da boste vedeli, koliko jih manjka. 
vodja naj določi, kaj naj ostali naredijo glede 
na situacijo (na primer za oživljanje, stanje pri 
ponesrečencu itd.), določi naj konkretno osebo 
(s prstom pokaže nanj), ki posreduje s prvo po-
močjo. Če se kaj zgodi vodji, naj njegovo vlogo 
prevzame kdo drug! takoj se naj pokliče gor-
sko reševalno službo in mirno pove vse ključne 
informacije.

v gore hodite dobro pripravljeni in z ustre-
zno opremo. delajte stvari, za katere ste pre-
pričani, da jih zmorete in se ob tem počutite 
vsaj približno varno. vedite, da je bog z vami, 
vendar je ključno, da vi ravnate tako, kot je 

treba. kakor je rekel že nejc zaplotnik: »gore 
niso nevarne, nevarni smo mi, kadar dvomimo 
o svojih sposobnostih!« 

Pa srečno pot!
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maribor 1 
– sTeg slomšek

Maribor

barve rutice (in njihov pomen):
3 barve: modra, zelena, bela:
modra – drava, modrost
zelena – Pohorje, barva gozda in narave
bela – čistost, nedolžnost, otroškost

Najbolj priljubljen bans/igra v stegu Maribor 1: 
Front, front, front (All around the circle)
skavti stojijo v krogu. voditelj bansa skoči pred 
prvega skavta in zapleše prvi del. ob besedilu 
na, na, na ter vse do all around the circle oba teče-
ta po krogu. vsi ostali skavti (vključno z njima) 
ob tem ploskajo. ko se spet začne besedilo front, 
front, front, oba skočita vsak pred novega skavta 
in vsi štirje zaplešejo. bans se ponavlja tako dol-
go, dokler ne plešejo vsi skavti v krogu.   

besedilo: 
1. del: Front, front, front, my baby, (plešeta 

obrnjena en proti drugemu)
back, back, back, my baby, (plešeta s hrbti 

skupaj)
side, side, side, my baby, (obrnjena postrani)
all around the circle. (se zavrtita pod roko)
2. del (refren): Na, na, na, na, na, na, na (3x)
all around the circle.

Znani smo:
- po pesmi Oda čmrlju, s katero 

smo zmagali na prvem slovenskem 
Skavtfestu

- po seriji oddaj Skavti in taborniki, 
ki je leta 1996 spremljala potovalni 
tabor NOPP po dolini Trente 

- po udeležbi na svetovnem Jambo-
reeju v Čilu

- po Totem jamu
- po filmu Da te tepem
- po filmu Lahko noč, volčiči
- da smo »valilnica« številnih stegov: 

Beltinci 1, Ptuj 1, Rače 1, Šentjur 1, 
Gornja Radgona 1, Slovenske Gorice 1

- da smo edini steg Mariborske regi-
je, ki ima vejo bobrov in bobrovk

Osebna izkaznica
Ime stega: maribor 1 – steg 

slomšek
Ime smo dobili po: blaženem 

antonu martinu slomšku, slovenskem 
škofu, pesniku in pisatelju, ki je najbolj znan 
po tem, da je sedež lavantinske škofije pre-
nesel iz št. andraža na koroškem v maribor

Lokacija: maribor – levi breg drave
Sedež: stolno župnišče  
ustanovljeni smo bili: 2. 5. 1992 (leta 

1998 se tedanji steg maribor 1 razdeli na 
maribor 1 in maribor 2)

ustanovitelji: suzana turk, ivo Čerček, 
franček bertolini

Število ljudi v stegu: 89 
Veje: bb, vv, iv, PP, skvo

 ✎ Zdenka Pišek, Romantična miška, Maribor 1
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Več informacij in podrobnosti dobite na SkavtNetu:
 http://www.skavt.net/poplave

mineva malo več koT mesec dni od začeTka kaTasTrofalnih PoPlav, ki 

so Prizadele goriško, koroško in šTajersko. Prav Tako mineva malo 

več koT mesec dni od začeTka skavTske Pomoči na Terenu.

si Tudi Ti kar najbolje 

PriPravljen služiTi?

POMOČ OB POPLAVAH, NOVEMBER 2012

Na resnost položaja, v katerem so 
se znašle posamezne občine, priča 
dejstvo, da nas je uprava republike 

slovenije za zaščito in reševanje (urszr) prvič 
v zgodovini uradno vpoklical. koordiniranje 
prostovoljcev sem prevzel in vodil poverjenik 
za gospodarstvo. naša pomoč na terenu je bila 
razpršena. a to ne zmanjšuje dejstva, da smo 
opravili 1.338 delovnih ur, ki bi jih moral opra-
viti nekdo drug. Prostovoljce smo razporejali na 
podlagi navodil urszr in poročil vodij ekip na 
terenu. 

Pojavile so se tudi najrazličnejše govorice, ki so 
osnovane na nepoznavanju in napačnih podatkih.

dejstvo je, da 219 skavtinj in skavtov pred-
stavlja tretjino polnoletnih članov zskss. Po 
deležu nas to postavlja ob bok ostalih reševal-
nih služb in društev, ki so sodelovali pri odpra-
vljanju posledic. treba je izpostaviti, da skavti 
in taborniki nismo opremljeni in usposobljeni 
za delo na terenu v prvih urah nesreče. naša 
pomoč, glede na opremljenost in usposoblje-
nost, pride na vrsto, ko je situacija na terenu 
varna in omogoča čim bolj učinkovito delo.

Pripravljenost služiti in pomagati se ni kon-
čala pri pomoči na terenu. klan srečni iz ve-
lenja 1 je z namenom pomagati prizadetim v 
poplavah organiziral dobrodelni projekt nariši-
mo nasmehe na usta prizadetim v poplavah, s 

katerim so s petjem na ulicah večjih mest zbirali 
denar, ki ga bodo prav na božični dan podari-
li tistim, ki pomoč na njihovem koncu najbolj 
potrebujejo. verjamem tudi, da to ni osamljen 
primerek takšnega projekta. 

Ponovno smo dokazali, da se lahko vedno in 
povsod računa na skavtinje in skavte. v prete-
klosti smo vedno pomagali pri vseh večjih na-
ravnih nesrečah. te poplave niso bile nobena 
izjema. verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. 
moja edina želja je, da nam tega ne bi bilo 
treba dokazovati 
prepogosto.

zahvala in pohva-
la gre vsem prosto-
voljcem na terenu, ki 
ste z nesebično požr-
tvovalnostjo, dobro 
voljo in zagnanostjo 
pomagali nešteto lju-
dem. vsem ostalim 
pa lahko ti prosto-
voljci služijo za zgled 
in spodbudo.

 � 6. do 10. november

 � 5 dni intenzivne pomoči

 � 219 skavtinj in skavtov

 � 16 stegov

 � 1.338 prostovoljnih delovnih ur

 ✎ Luka Novak, Pozorni ris, poverjenik za gospodarstvo
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v deželi sonca

iščeš smer za izleT, večdnevno PoTePanje? Te mika sPrehajanje med 

oljčnimi nasadi? Te Privlačijo burja, sonce in morski zrak? slabe šTiri 

kilomeTre od morja, med čudoviTim koProm in kaoTičnim TrsTom, na dobrih 

76 meTrih nadmorske višine najdeš naselje z imenom škofije. nekoč so 

imeli škofje Tu nasade fig. od Tod Tudi ime → »škofove fije« → škofije.

Večina ljudi pa škofij ne pozna po nji-
hovem imenu, temveč po mejnem 
prehodu z italijo. nekoč je bil tudi za 

domačine mejni prehod zelo pomemben, saj je 
večini prinašal vir zaslužka. ko v jugoslaviji ni 
bilo mogoče dobiti copat, kave, kavbojk ipd., so 
domačini tovrstne reči »švercali« iz italije. mar-
sikdo se jim je zahvalil, da je lahko pil kavo, ki 
je v nasprotnem primeru ne bi dobil. škofije je 
sekala tudi morganova linija, ki je vas delila na 
cono a in cono b. tako je bila vas kar nekaj časa 
tako rekoč presekana na pol. danes je v spomin 
na morganovo linijo na sredini naselja črta, ki 
označuje, kje je potekala. 

na trgu sredi škofij stoji cerkev srca jezuso-
vega, ki je za razliko od večine cerkva v sloveniji 
ves dan odprta. zanimivo je, da za njo še vedno 
stoji stara cerkvica. ko je postala premajhna, je 
namreč niso porušili, ampak kar pred njo zgradili 
novo, večjo. 

v vasi sta tudi dva spomenika. eden je na sredi 
vasi in označuje najvišjo točko delphinove ceste, 
ki jo je dal zgraditi nekdanji koprski župan de-
lphin. ob šoli in vrtcu pa stoji spomenik domači-
nom, padlim v 2. svetovni vojni. Predstavlja člove-
ka z dvignjenimi rokami v znamenje zmage. okoli 
spomenika so imena vseh domačinov, ki so padli, 
izginili ali bili deportirani v 2. svetovni vojni.

 ✎ Urška Primožič, Iznajdljiva koala, Škofije 1
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škofije so zanimive za ogled, predvsem pa so 
dobro izhodišče za razne izlete.

ena izmed možnosti je Parenzana, kolesar-
ska pot, ki poteka po nekdanji trasi železnice, 
od trsta do Poreča, in gre tudi skozi škofije. za 
vse kolesarske navdušence je lahko lep izziv oz. 
čudovita tura. in ker ni strašnih vzponov, je del 
poti primeren tudi za amaterje. 

nad škofijami se dviga 374 metrov visok hrib 
tinjan, s katerega je čudovit razgled na koprski 
in tržaški zaliv. Poleg tega imamo na tinjanu 
skoraj vedno možnost začutiti, kako te veter 
prepiha do kosti. Če se spustimo s tinjana na 
drugo stran, prispemo v osp, kamor so nekoč 
ljudje hodili plesat. danes tam srečujemo pred-
vsem plezalce, ki uživajo v osapskih stenah. Če 
pa se slučajno bojiš višine ali pa nisi dovolj uspo-
sobljen za tako avanturo, te v ospu čaka še dru-
ga možnost. lahko greš do osapske jame z veli-
častnim vhodom, ki je zanimiva predvsem zato, 
ker je poleti povsem suha, ob močnem deževju 

pa iz nje vre mogočna reka, ki se jo sliši do vrha 
tinjana. ta pojav je preverjeno zelo atraktiven, 
a se zgodi le vsakih nekaj let.

Če pa vas bolj kakor hribi in jamarske oz. ple-
zalne dogodivščine pritegne šumenje morskih 
valov, imamo nedaleč od škofij tudi morje. do 
njega lahko pridemo po graničarski poti, ki pelje 
od škofij do debelega rtiča, točno po meji z ita-
lijo. Čas sicer ni ravno najprimernejši za kopanje, 
zato pa je lahko sprehod po obali nepozabno do-
živetje. Pred tem podvigom priporočam pregled 
plimovanja morja. v nasprotnem primeru se 
lahko zgodi, da bo kopanje neizogibno.

in ja, ni še konec. iz škofij se lahko po ko-
lesarski poti sprehodimo tudi do škocjanskega 
zatoka, ki je naravni rezervat, polslano mokrišče. 
rezervat je pomemben zaradi pestrosti živalskih 
in rastlinskih vrst, ki so v njem. možen je tudi 
voden ogled.

Če vas je torej vsaj malo zamikalo, da bi si 
ogledali škofije in njeno okolico, pogumno.  
ljudje so prijazni, vreme je lepo in kraj čudovit.
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imenovanja vodiTeljev v 

leTu 2012

Skavti radi sledimo biPijevim načelom 
in tako je združenje vsako leto bo-
gatejše za aktivne voditelje, ki teore-

tično znanje nadgrajujejo s praktičnim in skr-
bijo, da je le-to ves čas aktivno. Po opravljeni 
taborni šoli so sprejeli izziv in sledili svojemu 
poslanstvu kot voditelji v veji, stegu, voditelji 
na regijski in/ali državni ravni ter kot voditelji 
usposabljanj.

ImenOVanI VOdITeLjI Veje 
VOLČIČeV In VOLKuLjIc 

Vir pri Domžalah, marec 2012
mira demšar (škofja loka 1), mateja ranfl 
(ljubljana 1), špela jamnik (vrhnika 1), kle-
men Čretnik (mozirje 1), špela krobat (Celje 
2), sara kač (Celje 1), tadej kokalj (zagorje 1), 
katarina stavanja (logatec 1), matej sotošek 
(brezovica 1), matej slavec (kranj 1), viktor 
Höchtl (maribor 1),vital mihelčič (logatec 1), 
neža Pagon (Železniki 1), jan šavli (škocjan-
-turjak 1), jan doplihar (dornberk 1), seba-
stjan sitar (Homec 1).

Sečovlje, oktober 2012
katarina medved (zagorje 1), valentina bizjak 
(krško 1), nejc mur (škofja loka 1).

ImenOVanI VOdITeLjI Veje IZVI-
dnIKOV In VOdnIc 

Vir pri Domžalah, marec 2012
neža rus (ljubljana 3), špela koren (velenje 
1), ana Camloh (tržišče 1), staša vrh (ilirska 

bistrica 1), jana Hernavs (Celje 2), julija ga-
brovšek (Celje 1), matej valenčič (ilirska bistri-
ca 1), rok Pucko (beltinci 1), katarina Pavlinič 
(komenda 1), erna jurca (Postojna 1), Petra 
zalar (Postojna 1), jerneja kastelic (domžale 
1), klara štefan (moravče 1), nina opaka (bel-
tinci 1), jaka rožac (ankaran1) tadeja brecl 
(slovenske konjice 1), lea kovačič (nova gori-
ca 1), tjaša sušin (krško 1), sara Prelesnik (rib-
nica 1), matevž mali (domžale 1), jan mohorič 
(Železniki 1).
 

Slovenske Konjice, oktober 2012
teja Črne (ljubljana 4), anja Pinter (rakova 
steza 1), luka mejač (ljubljana 5), gregor ba-
čar (novo mesto 1), urban Žajdela (domžale 1), 
rok klobčar (kamnik 1), david saksida (dorn-
berk 1), mitja dominko (dornberk 1), ivo boh-
nec (Črenšovci 1).

ImenOVanI VOdITeLjI Veje PO-
POTnIKOV In POPOTnIc 

 Vir pri Domžalah, marec 2012
Petra stražar (domžale 1), urška štaner (slo-
venske gorice 1), eva gluhar (breznica 1), ma-
tevž Žnidaršič (dol-dolsko 1), kristina ferlan 
(dol-dolsko 1), vesna Perovnik (koroška 2), 
jasna razpotnik (zagorje 1), matej nidorfer 
(maribor 2), doroteja Černelič (brežice 1), irena 

»skavT je akTiven v delanju dobrega in ne Pasiven v zadovoljsTvu s Tem,  

da je dober.«   (baden Powell)

 ✎ Poverjeništvo za usposabljanje voditeljev

vas zanima, kaj vse so morali opraviti voditelji, da so bili imenovani? kakšne projekte so si  
zadali? kdo se je lepše nasmejal v fotoaparat? Poglej na http://www.skavt.net/imenovanja

V letu 2012 je bilo imenovanih 19 
voditeljev veje VV, 29 voditeljev veje 
IV in 17 voditeljev veje PP, 18 skavt-
skih voditeljev in 6 trenerjev.
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grilc (komenda 1), izidor bitenc (komenda 1), 
mateja kosmač (šentjernej 1), tomaž nemec 
(nova gorica 1).

Kotlje, oktober 2012
jerica koren (velenje 1), katarina kovač (za-
gorje 1), špela svetičič (tolmin 1), nejc lončar 
(brezovica 1). 

 
ImenOVanI SKaVTSKI VOdITeLjI 

Ljubljana, marec 2012
irma mediževec, Železniki 1
mateja jaklitsch, novo mesto 1  
katarina grahor, ajdovščina-šturje 1
blaž karlin, škofja loka 1
matija urh, ilirska bistrica 1
grega škulj, loška dolina 1 
lenart girandon, domžale 1
špela zalaznik, brezovica 1
marjeta kos, ljubljana 1

Gornja Radgona, november 2012
gašper bevk, Cerkno 1
klara možina, škofja loka 1 
urška mali, domžale 1
martina robič, slovenske gorice 1
janez Papa, ljubljana 3
klara vidmar, rakova steza 1
gašper kastelic, grosuplje 1
urban Čepon, vrhnika 1 
katarina Černe, Železniki 1 

ImenOVanI TrenerjI 
Gornja Radgona, november 2012  

kristjan Pucko, beltinci 1
julija remenik, mozirje 1
jasna Žabota, Ptuj 1
Petra sušanj, ilirska bistrica 1
lenart girandon, domžale 1
mateja jaklitsch, novo mesto 1

Vsem novoimenovanim voditeljem čestitamo 
in jim želimo veliko priložnosti, ko bodo svoja 
znanja in izkušnje delili tudi med druge!
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Pozdravljeni, nadobudni izvidniki in vodnice. 

vem, da vas že srbijo PrsTi in da vam škriPajo 

zobje. v zadnji šTevilki skavTiča sem vam 

izdal skrivnosT o PomembnosTi kuharja 

v vodu. TokraT Pa gremo še korak dlje, razkril vam 

bom vse skrivnosTi dela gosPodarja v vodu.

vod ima najboljšega ...   

2. del
 ✎ Matej Slavec, Hiperaktivni sokol, Kranj 1

gospodarja

Ker vem, da ste nekateri še novi, naj 
vam najprej predstavim funkcijo 
gospodarja. je desna roka vodnika, 

človek več modrosti, obvlada sekiro, lopato, 
motiko, ognje, postavljanje bivakov in nasploh 
vse, kar si mestna srajca predstavlja pod besedo 
skavt. Pravi gospodar ve, kako pravilno sekati, 
kako kopati jarke v primeru nalivov, kje najti 
dobro netivo in kurivo, kje in kako postaviti 
bivak, zna pa seveda tudi v vsakem vremenu 
zakuriti ogenj.

iz spominov vam lahko povem, da je bila 
najmočnejša točka našega voda gospodar do-
minik. s sekiro je bil spreten kot kuhar s ku-
halnico. debla je s tremi krepkimi udarci preklal 
na pol. delal je odlične bivake ter se nasploh 
ponašal s spretnostmi. takoj ko smo imeli kaj 
prostega časa na taboru, se je lotil dela in napra-
vil kuhinjo, klopco, opazovalnico, pomol ali jez, 
mi pa smo mu nerodno sledili ter mu po naših 
najboljših močeh pomagali. bil je pravi mojster.

Ideja za srečanje: Kurjenje pozimi
kdaj si nazadnje kuril ogenj pozimi zunaj? 

se še spomniš? Čas je, da postavite ogenj ter 
si skuhate čaj. naj vas gospodar nauči, kako 
se pozimi naredi ogenj, na kaj moramo biti še 
posebej pozorni ter kako konkretno s snegom 
zasuti (oz. »omavžati«) vodnika!

Naloga: kdo zna v vodu najbolje rav-
nati s sekiro? ta naj postane gospodar. 
ko se bo izučil, pa naj pouči prostovolj-
ca, ki bo lahko naslednje leto prevzel 
njegovo funkcijo.
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načeloma Pravijo, da je edini TrenuTek, ki je za nas Pomemben, Ta – Tukaj 

in zdaj. PrihodnosT bo Prinesla svoje, PreTeklosT Pa je že mimo in je ni 

več mogoče sPremeniTi. amPak večkraT nas Pogled v PreTeklosT Presune. 

ko gledamo v nebo, namreč gledamo Tudi milijone leT nazaj.

in možnosTi za Pogled v nebo je Preveč … recimo na skavTskem srečanju.

Pogled v zimsko 

zvezdno nebo
 ✎ Maruša Kuk, Zainteresirana H. veverička, Slovenske Konjice 1

Zato se tokrat za spremembo s svojo 
vejo dobimo zvečer – niti ne tako 
pozno, lahko že nekaj po 17. uri, ker 

sonce pozimi zahaja prej. Primerno temna noč 
pa nastopi že dobro uro za tem. s sovoditelji se 
odločimo, da se bomo danes ozrli navzgor – v 
prostranstvo vesolja. izberemo tematiko, ki jo 
bomo preizkusili v praksi in teoriji. tudi kraj 
srečanja prilagodimo na temnejše predele naše-
ga planeta. gremo ven iz mest, po možnosti ne-
kam višje, ampak s čim manj drevesi, ki bi nam 
dvigala obzorje in s tem manjšala vidno polje 
neba. tako bomo dobili kar najboljši možen po-
gled. zadnje dni tudi redno spremljamo vreme, 
da bo ugodno za opazovanje. Pri tem opravilu 
nam namreč tudi dobra oprema ne pomaga pri 
boju z oblaki, ki včasih skrivajo zvezdno nebo. 
kaj točno pa bomo počeli?

ZVeZde
lahko se recimo pogovarjamo o zvezdah: 

kaj so, zakaj so, iz česa so, komu ali čemu so v 
namen, potem pa si lahko gremo pogledat na-
slednja ozvezdja: dvojčka, bik, orion, samorog, 
lev, rak, mali in veliki pes, sekstant, vodna 
kača, ris pa seveda tudi mali in veliki voz, Ple-
jade, kasiopejo, celo Poletni trikotnik z ozvezdji 
labod, lira in orel. 

zaradi vrtenja našega planeta je težko zapisati 
za vsako uro posebej, katera ozvezdja bodo kje. 

Na primer iz dne 17. 11. na 18. 11. je 
bilo takole:

@21:56 … na vzhodu se je prikazal 
Orion – nekako najbolj znano zimsko 
ozvezdje, hkrati pa s sabo nosi zanimivo 
legendo in pa tudi astronomsko zanimi-
vost, saj se »v njem« rojevajo nove zvezde.

@5:48 … Orion se je že nagibal k za-
hodu, zato pa nas je svetlo pozdravila 
zvezda danica, ki sicer ni zvezda, ampak 
planet Venera.  
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na internetu je dostopnih veliko programov, 
ki nam prek telefona ali računalnika pomagajo 
ta ozvezdja poiskati, saj je težko zapisati za vsa-
ko uro natančno, kje bo katero ozvezdje.  

GaLaKSIje
na nebu se nam bo izrisal tudi pas zvezd, ki 

je videti svetlejši – to je prečni pogled na našo 
galaksijo rimska cesta. zato si lahko kasneje 
pogledamo kaj več o galaksijah, morda tudi 
spoznamo kaj novega o teleskopih, s katerimi 
se lahko bližnje galaksije tudi opazuje, ali pa 
celo povabimo k sodelovanju kakšno astronom-
sko društvo, da nam jih še zares pokaže.

PLaneTI
ker skavti dobro opazujemo, bomo zagotovo 

že pri prvem pogledu v nebo opazili zelo svetel 
objekt, ki z večerom vzhaja na vzhodu. to ni 
zvezda! Pozdravlja nas jupiter. jupiter si po-
zimi nebo deli še z uranom, ki je očesu skoraj 
neviden, v jutru pa še z venero, ki jo poznamo 
tudi pod imenom zvezda danica. in ko že ravno 
opazujemo planete, se lahko odpravimo še na 

pohod po poteh našega osončja, prek katerega 
poiščemo planete, primerno skrčene in v pri-
merno skrčenih razdaljah glede na naše pogoje. 

Primer skrčitve za enourno aktivnost:

Planet/zvezda Premer Oddaljenost od Sonca
Sonce  1,08 m  0 m
Merkur 3,8 mm  45 m
Venera 9,4 mm  84 m
Zemlja 9,9 mm  116 m
Mars  5,3 mm  177 m
Jupiter 11,1 cm  603 m
Saturn 9,3 cm  (obroč: 21,1 cm)  
    1.105 m
Uran  4 ,0 cm  2.223 m
Neptun 3,8 cm  3.483 m
 

na kratko – kolikor na kratko se taka tema 
sploh da obdelati. Želim vam veliko uspeha pri 
spoznavanju nočnega neba.

Sky map, 
Stellarium, 
stric Google 
pa ve še veliko 
drugih stvari.
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foto: Jernej Bernik

PlaneT v PlaneTu

Že od otroštva sem rada hodila z oče-
tom v jame in si želela, da bi odkrila 
čisto svojo jamo, ki bi jo lahko tudi 

poimenovala. da pa se mi bo želja nekoč uresni-
čila, moram najprej razumeti jame in jamarstvo.

skozi leta jamarskega udejstvovanja sem se 
naučila, da vsaka špranja ni jama. jama je pre-
hodna zemeljska votlina, ki pri nas večinoma 
nastane kot posledica geoloških procesov in de-
lovanja vode na karbonatne kamnine (apnenec 
in dolomit). voda, bogata z ogljikovim dioksi-
dom, pronica skozi špranje v apnenčasti kamni-
ni in raztaplja apnenec. raztopljene karbonate 
odnaša naprej v kraške jame, kjer se pričnejo 
izločati v obliki sige in kapnikov. vse to jamsko 
okrasje pa lahko postopoma spet zapolni jamo.

Hkrati s pregledom literature, pisanjem raz-
iskovalne naloge o kalcijevem karbonatu v sre-
dnji šoli in opravljenim izpitom iz splošne in 
anorganske kemije, kjer me je profesor vprašal, 
kako nastanejo kapniki, sem pri rosnih 14 letih 
opravila izpit pri jamarski zvezi slovenije. za 
naziv pripravnik jamar moraš poznati osebno 
opremo, ki jo sestavljajo čelada, plezalni pas, 
vrvna zavora, popkovina, prsna in ročna pri-
žema, obutev in obleka. Pokazati je treba ne-
kaj osnovnih vozlov (šestica, osmica, osmica z 

dvojno zanko, vpletena osmica, devetka, naj-
lonski, podaljševalni, bičev in polbičev vozel) 
in znanje vrvne tehnike. teoretični del pa zah-
teva splošno znanje o varovanju jam, varnosti 
in prvi pomoči, varnostne norme ter postopek 
pri nesreči.

Po opravljeni formalnosti me je začelo zani-
mati, kako in kje bi sploh lahko našla jamo. na 
srečo mi ni treba iti prav daleč od doma, saj ži-
vim v bližini domžalsko-moravškega osamelega 
krasa. na tem območju je odkritih več kot 120 
jam in jamskih brezen. zato sem po pogovoru 
z izkušenimi jamarji ugotovila, da se mi najbolj 
izplača iskati jame pozimi, ko zapade sneg. zrak 

odraslim skavTom so skavTski zakoni kažiPoT na šTevilnih PoTeh 

skavTskega in vsakdanjega življenja. zvesTi so bogu in njegovi besedi.

božja beseda Prinaša v življenja skavTov in vseh ljudi uPanje, 

sPodbudo, ljubezen in moč za soočanja s križi in Težavami 

Tuzemskega življenja. je še danes in morda še Posebej danes – »luč, 

ki sveTi v Temi« (jn 1, 5), in »sveTilka našim nogam« (Ps 119, 105).

 ✎ Petra Stražar, Radovedna levinja, Domžale 1
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v podzemlju ima skoraj stalno temperaturo (8 
oC) in v času, ko je zrak v notranjosti toplejši 
od zraka na površju, se zračne mase v notra-
njosti začnejo dvigati in hkrati taliti sneg okoli 
vhoda v jamo. seveda pa mi manjka še najpo-
membnejši del znanja pravega raziskovalca jam 
– kako narisati načrt jame. za izdelavo načrta 
je treba jamske rove topografsko izmeriti, me-
ritve in opažanja zapisati v beležko, v katero 
sproti rišemo skico jame. naše meritve so edini 
materialni dokaz o obstoju jame, ki ga s seboj 
prinesemo na površje. da bi jamo prikazali tri-
dimenzionalno, rišemo načrte v treh različnih 
pogledih: tloris (prikazuje jamo v horizontalni 
projekciji), iztegnjen profil (jama je videti, kot 
bi jo sploščili po vertikalni osi) in naris (prečni 
preseki rovov, ki prikazujejo njihovo obliko). 
načrt se z zapisnikom odda v kataster jam, kjer 
prav vsaka jama dobi svojo številko.

kljub znanju, ki sem ga skozi leta absorbi-

rala, še vedno nisem našla svoje jame. mogoče 

je razlog v razporejanju časa ali pa v tem, da v 

domžalah že nekaj zim ni zapadlo dovolj snega.

ob vsem tem se človek ničkolikokrat vpraša, 

v čem je smisel jamarstva. v splošnem jamar-

stvo ne koristi ničemur, prav tako kot mnogo 

stvari, ki jih počnemo v življenju. v knjigi jame 

in jamarji avtorja lepo povzameta bistvo našega 

obstoja: »jamarstvo je le ena od številnih spo-

znavnih dejavnosti, s katerimi se človek ukvarja 

preprosto zaradi radovednosti. kljub vsemu pa 

imajo rezultati jamarskih raziskav lahko tudi 

uporabno vrednost. Prispevajo k pojasnjeva-

nju kroženja vode v podzemlju, k razumevanju 

notranje zgradbe krasa, pomagajo odkrivati in 

spoznavati nenavadne jamske živali, nove mi-

nerale itd.

uporabna vrednost jamarskih raziskav vse-

kakor ni razlog, zaradi katerega se podajamo 

v jame. vanje nas vleče želja po raziskovanju 

in opisovanju ‘planeta v planetu’. Če je to, kar 

počnemo, kakorkoli ‘koristno’, toliko bolje, če 

ne, nič zato, vseeno je zanimivo.«

jamarji smo posebni, a dobri ljudje, ki se 

nam pri iskanju samega sebe pridruži še želja 

po odkrivanju neznanega.
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POTrebujemO: 
 � testenine (polžki, peresniki, mašnice), 
 � lepilno pištolo, 
 � vatirane kroglice, 
 � zdrob, 
 � zlati ali srebrni sprej, 
 � darilni trak.
 

IZdeLaVa
Pred začetkom dela delovno površino zašči-

tite s primerno podlago!
• Na peresnik, ki bo postal telo angelčka, z 

lepilno pištolo nalepite polžka z leve in desne 
strani, da angelček dobi roke . 

• Na hrbtno stran peresnika nalepite mašni-
co. ta bo predstavljala angelčkova krila . 

• Če se odločite, da bo angelček visel, v pe-
resnik z zgornje strani vtaknete kos ozkega da-
rilnega traku. Čezenj z lepilno pištolo pritrdite 
vatirano kroglico, ki postane angelčkova glava .

angelčki iz TesTenin

 ✎ Jadranka Škornik, Predana mravlja, bratovščina Šentjur

»z ljubeznijo narejeni, z 

blagoslovom Podarjeni«
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• Na glavico dajte malo lepila in jo pomočite 
v zdrob. angelček je dobil lase.  

• Angelčka obarvajte z izbrano barvo spreja 
in počakajte, da se izdelek posuši . 

ZaKaj Se je braTOVŠČIna 
ŠenTjur OdLOČILa Za IZdeLaVO 
anGeLČKOV IZ TeSTenIn?

v bratovščini šentjur smo imeli že več adven-
tnih delavnic in na eni izmed njih smo izdelovali 
tudi angelčke. Pri maši smo jih blagoslovili in jih 
odnesli do svojih bližnjih pa tudi v sosednje žu-
pnije. Prostovoljne prispevke, ki smo jih pri tem 
prejeli, smo namenili za misijone, predvsem za 
tiste na madagaskarju, saj smo pri skavtih go-
stili tamkajšnjo laično misijonarko ano golob, 
ki nam je predstavila njihovo življenje. 

ideja, da bi izdelali angelčke iz testenin, se 
mi je porodila, ko sem razmišljala, na kakšen 
način bi lahko pomagali ljudem v stiski. Po žu-
pnijah sem predstavljala naš projekt, ki smo ga 
poimenovali z ljubeznijo narejen, z blagoslo-
vom podarjen!, in bil je zelo dobro sprejet.

majhen angelček, ki so ga iz testenin izdelali 
skavti, ima posebno poslanstvo. moj prostovoljni 
dar, ki ga dam v zameno za angelčka, lahko na 
madagaskarju reši nekaj otrok pred lakoto. s temi 
darovi lahko kupijo riž in ga razdelijo med lačne 
otroke. angelčke iz testenin lahko uporabite kot 
dodatek k darilu, v eni izmed župnij pa so z nji-
mi okrasili župnijsko drevesce.

naj angelček tudi v vaše domove prinaša mir, ljubezen in blagoslov .
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nagradna igra:  

KAKO dOBRO POzNAš zAVETNIKE 

SKAVTSKIH VEJ?

 ✎ Petra Krašovec, Prijazna mačka, Šentjernej 1

sveTi jurij, sveTi frančišek, sveTi Pavel … se sliši znano? seveda, To so 

zaveTniki skavTskih vej. verjeTno dobro veš, kdo je zaveTnik Tvoje veje, 

Pa vendar me zanima, ali Poznaš Tudi njihovo življenje in delovanje, ki 

je lahko zgled vsakemu skavTu. najbolje bo, da Preveriva. reši sPodnji 

kviz in ugoTovi, kakšno je Tvoje znanje o zaveTnikih vej. z malo sreče in 

Pravilnimi odgovori Pa boš lahko Tudi Prejemnik lePe nagrade.

1. Kot kakšnega svetnika predstavljajo 
svetega Frančiška?

a. kot svetnika ponižnosti
b. kot svetnika bratstva
c. kot svetnika preprostosti

2. Zakaj je hrabri vitez sveti Jurij ubil zmaja?
a. da bi rešil posestvo, kjer je živel kralj, 

pred uničenjem
b. da bi rešil življenje princese
c. da bi ohranil čast najboljšega viteza v 

deželi

3. Kaj je skavtski totem? 
a. veščine, ki jih je obvladal sveti Pavel in 

ki bi morale biti zgled vsakemu skavtu
b. vrline, ki jih pooseblja sveti jurij in ki 

bi jih moral poosebljati vsak skavt 
c. simbol volčičev, ki predstavlja rešitve, 

ideje in pogum

4. Zavetnik katere veje je slišal besede: 
»Pojdi in popravi mojo hišo!«?

a. volčičev in volkuljic
b. izvidnikov in vodnic
c. popotnikov in popotnic

5. Najstarejši od zavetnikov vej je sveti Jurij?
a. drži
b. ne drži 

6. Kako tudi drugače imenujemo svetega Pavla?
a. apostol miru
b. apostol reda
c. apostol narodov

7. Kakšno je bilo krstno ime Frančiška Asiškega?
a. francesco
b. giovanni
c. giuseppe

8. Čigav zavetnik je sveti Pavel?
a. zavetnik brodolomcev
b. zavetnik ribičev
c. zavetnik romarjev

9. Katera dva simbola predstavljata svete-
ga Jurija?

a. ščit in sulica
b. meč in oklep
c. konj in sulica

10. Zakaj je bil sveti Pavel izbran za za-
vetnika popotnikov in popotnic?

a. zaradi svojega služenja pri oznanjeva-
nju evangelija 

b. zaradi misijonarskih potovanj
c. zaradi spreobrnjenja, ki ga je doživel 

na poti v mesto damask

Pa sva prišla do konca! kviz je bil mala mali-
ca, kajne? sedaj pa ne odlašaj in pošlji svo-
je pravilne odgovore ter osebne podatke do  
11. 1. 2013 na e-mail naslov petra.krasovec@
gmail.com. tri izžrebance s pravilnimi odgovori 
čaka super nagrada, zato le pogumno!
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drage skavTinje in dragi skavTi!

vas mučijo Problemi? ne vesTe, komu bi PoTožili svoje skrbi? 

imaTe ljubezenske Težave? ali Pa vas muči šola/faks? sTe obuPani 

in res ne vesTe, kaj bi naredili? PoTrebujeTe nasveT nekoga, ki je 

vse To že doživel in vam bo lahko sveToval iz Prve roke?

sedaj je Tu rešiTev! v vsaki šTevilki bo na vaše Probleme 

in vPrašanja odgovarjal skavT milan!

29

Prav za vsak problem ima rešitev in se 
že veseli, da bo skupaj z vami reševal 
vse mogoče zagate (in to ne glede na 

to, ali ste volčič/volkuljica, izvidnik/vodnica, 
popotnik/popotnica, voditelj/voditeljica ali pa 
član zbokss).

milanu pišite na:
skavt.milan.svetuje@gmail.com.

Živijo!
Zanima me še tvoje mnenje, ker se že celo večnost sprašujem, ali je zares tako. Vemo, da je za nas fan-te videz zares pomemben in nikoli ne bomo opazili punce, ki ni lepa. Zato me zanima, ali punce tudi tako mislijo? A moramo fantje res imeti mišice in biti lepi? Ker če je tako, res ne vem, zakaj moram hoditi v šolo in se učiti, če bi pa lahko bil cel dan v fitnesu in bi punce kar pada-le name. Piflarjev zagotovo nimajo rade.

Top guy, 14 let

Skavt Milan

Top guy, naj ti povem, kako je s tem. Moja najve-
čja mišica so možgani. Z njimi ustvarjam, delam in 
včasih tudi osvojim kakšno brhko dekle. Prav tako 
pa je pomemben videz – težko boš našel par, ki si ni 
všeč, torej ima videz svojo funkcijo. Ustvari privlač-
nost. Privlačnost pa lahko ustvariš na več različnih 
načinov. Skavt Milan ve, da je najboljša metoda, da 
zbereš pogum, prideš do punce ter ji pokažeš, da si 
faca – saj si skavt. Torej ne pusti šole, ne hodi v fi-
tnes, ampak pojdi raje v hribe ali teč. Top guy – bodi 
top, zberi pogum, pojdi do dekleta in se predstavi!

Skavt Milan, Svetovalski jazbec

skavT milan sveTuje
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cimeT
– NE SAMO OKuSEN IN uPORABEN, 

TEMVEČ TudI zdRAVILEN!

december je Tu in iz vseh koncev že diši Po cimeTu, 

ki je v Tem čarobnem času nePogrešljiv. 

Cimetovec je drevo, ki prihaja iz jugo-
vzhodne azije, egipčani so ga upora-
bljali že dva tisoč let pred našim šte-

tjem, toda njegov izvor je bil evropejcem velika 
skrivnost vse do 16. stoletja, saj so posredniki, 
ki so trgovce oskrbovali s cimetom, njegov iz-
vor obdržali zase, da so si zagotovili monopol. 
tako je veljal kot zelo cenjena in draga začimba. 
lubje drevesa je danes vsem zelo dobro znano 
kot cimet. 

različni ljudje ga uporabljajo na različne 
načine. mnogi ga uporabljajo kot zdravilo, saj 
ne le da greje telo, temveč krepi osrednji živč-
ni sistem in »oponaša« inzulin ter tako znižuje 
sladkor v krvi. kot izjemen vir železa, kalcija in 
vlaknin ima izreden učinek tudi na imunski sis-
tem, vonjanje te prijetne začimbe pa naj bi celo 
izboljševalo spomin in odganjalo melanholijo. 

seveda pa ničesar ni dobro preveč. enako 
velja tudi za cimet, ki lahko povzroči ravno na-
sprotne učinke, kot bi jih želeli, če ga zaužijemo 
preveč. 

medenjaki
ni pravega božiča brez slastnih in okusnih 

medenjakov, katerih vonj po cimetu me vedno 
znova povabi, da jih poskusim in da se zavem, 
kako dobri in slastni so. 

Če ste ustvarjalni, lahko iz mase izdelate tudi 
jaslice, okraske za na smrekico ali pa kaj podob-
nega za ta čaroben čas. 

Sestavine:
4 jajca
40 dag sladkorja
30 dag ostre moke
30 dag mehke moke
3 žlice medu
1 žlica mletih klinčkov
1 žlica cimeta
2 žlički sode bikarbone
po potrebi dodamo še malo medu, da se 
masa lepo poveže

jajca in sladkor stepamo in dodajamo ostale 
sestavine. najprej mešamo z mešalnikom, po-
tem pregnetemo še z rokami, dodajamo moko, 
da se masa ne lepi. oblikujemo dva hlebca, ki ju 
na pomokanem prtiču razvaljamo na 1 do 2 cm 
debelo. z nožem ali modelčki izrežemo oblike in 
jih po želji preoblikujemo ter takoj damo v že 
ogreto pečico (180 stopinj, dobrih 10 minut). 
Pečene medenjake damo na servirni krožnik, 
polijemo jih z belo glazuro.

 ✎ Vianeja Pesjak, Navihana ovčka, Prebold-Polzela 1



na PoT smo se odPravili na zelo deževno in zgodnje Torkovo juTro. 

Pred kaPucinskim samosTanom v šTePanji vasi se nas je zbralo za 

skoraj Poln avTobus odraslih skavTov in PrijaTeljev.
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romanje v frančiškove 

kraje

Prva postaja na romanju je bilo svetišče 
sv. leopolda mandiča v kapucinskem 
samostanu v Padovi. duhovni asistent 

odraslih skavtov brat Primož kovač nas je pou-
čil, da je bil svetnik rojen leta 1866 v črnogor-
skem večinsko pravoslavnem Herceg novem, a 
je večino življenja deloval v Padovi ter tam leta 
1942 tudi umrl. videli smo njegovo originalno 
spovednico, ki je čudežno prestala bombardira-
nje Padove. druga postaja je bila bazilika sv. an-
tona Padovanskega, rojenega na Portugalskem, 
sodelavca sv. frančiška, odličnega pridigarja, ki 
so ga poslušale celo ribe.

ostali 4 dnevi so bili posvečeni predvsem 
sv. frančišku in klari ter assisiju in okolici. ob 
vseh srečanjih s kraji njunega delovanja smo 
se zbliževali z njuno globoko vero. najprej je 
bilo to v baziliki sv. frančiška, kjer smo vide-
li tudi njegov grob. sledil je obisk rojstne hiše 
in stolnice sv. rufina, kjer sta bila oba svetni-
ka krščena. mašo smo obhajali v odmaknjeni 
in mirni cerkvici sv. štefana, ki je ena redkih 
asiških cerkva z malo manj obiskovalci. na 

programu je bil tudi obisk cerkve sv. damijana, 
ki jo je frančišek po gospodovem pozivu začel 
obnavljati in kjer so si nato klarise uredile sa-
mostan. romanje v assisi ne more miniti brez 
obiska bazilike marije angelske na ravnini pod 
srednjeveškim mestom, pa bazilike sv. klare z 
njenim grobom in katere izmed puščav, kjer 
so frančišek in njegovi bratje poglabljali svojo 
vero. tokrat smo šli v Carceri in se na poti nazaj 
ustavili v toskanski la verni, kjer je frančišek 
prejel kristusove rane.

romanje smo si obogatili s petjem duhov-
nih pesmi iz pesmarice veter v jadra, ki je bila 
izdana lani pred taborom ob 10. obletnici delo-
vanja odraslih skavtov slovenije. med vožnjo z 
avtobusom je za program skrbel radio romar. 
romanje pa smo si še dodatno naredili prijetno 
s srečevanji v manjših skupinah in z razveselje-
vanjem svojih skritih prijateljev. zaključne vti-
se z romanja med vožnjo domov smo povzeli 
s sklepom, da se prihodnjo jesen spet skupaj 
odpravimo v assisi.

 ✎ Katja Rutar, Leteča lastovka



na lePo jesensko soboTo, 22. sePTembra 2012, smo se odrasli 

skavTi zbrali na PTuju. zaTo da skavTsko leTo začnemo 

skuPaj, Tako koT se že Po naši Tradiciji sPodobi. 
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Zakaj pa smo se tokrat zbrali ravno na 
Ptuju? ker nas je tja povabila brato-
vščina Ptujski piceki, ki v tem skavt-

skem letu praznuje 10 let delovanja. 

naše druženje se je začelo zjutraj s kavo, ča-
jem, krühom, lükom, zoblom ter sladkimi do-
mačimi dobrotami.

v krogu smo se uradno pozdravili in vsake-
mu udeležencu podarili spominsko kljukico za 
na rutko.

udeleženci smo se razdelili v štiri skupine 
za ogled Ptuja. Po vrnitvi z ogledov smo ime-
li pri sv. ožbaltu mašo, ki so jo oblikovale vse 
bratovščine.

mislim, da se je treba posebej spomniti pri-
dige ptujskega da, ob kateri smo skupaj razmi-
šljali o sejalcu, semenu, o dobri in slabi zemlji 
ter o tem, kako zelo simboličen in pomenljiv na-
slov ima to naše srečanje za slehernega skavta. 
verjamem, da je bil nagovorjen vsak od nas.

Po maši smo odšli v župnijsko dvorano na 
kosilo. ogledali smo si tudi razstavo o doseda-
njem delovanju ptujske bratovščine. nabralo se 
je preveč fotografij, da bi lahko vse razstavili, 
videti pa se je dalo tako rekoč celotno gradivo s 
taborov in zimovanj ter srečanj in izhodov. se-
veda ni manjkala skrinja, ki je kot naše srce in 
v kateri hranimo listino bratovščine, naš križ, 
pravila, zlato knjigo bratovščine...

verjetno je največ pozornosti vzbudil zemlje-
vid, na katerem so označeni izhodi, tabori in 
zimovanja bratovščine.

Po kosilu so bila v krogu razdeljena še pri-
znanja in našitki ska. 

moram poudariti, da smo bili zelo veseli ve-
like udeležbe bratovščin, članov io-ja z načel-
nikom na čelu ter prav vsakega skavta. veseli 
smo bili zaradi našega skupnega praznovanja, 
saj smo se potrudili vsi v bratovščini, kolikor 
smo znali in zmogli. 

v zaključnem krogu, pa še kje drugje, je bilo 
postavljeno vprašanje: »no, Ptujčani, kaj ste še 
piceki ali ste že küre?«

in to je odgovor: »Ptujska bratovščina je za-
čela kot majhen picek (piščanec – če še kdo ne 
ve kaj je to picek), ki je rasla in še raste. ne-
koč si želi postati poštena küra, po velikosti, 
po delavnosti in še čem drugem. v srcu in duši 
pa želi ostati prisrčen, vesel, vedno pripravljen 
mali picek!«

 ✎ Olga Mikulec, Plemeniti fazan

»od Piceka do kÜre«

zAČETEK SKAVTSKEGA LETA 2012/13 

zA SLOVENSKE OdRASLE SKAVTE
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МАКЕДОНИЈА 
(MakedoNija)

1. dEL

makedonija je ena TisTih držav bivše jugoslavije, ki jo slovenci 

najverjeTneje najmanj Poznamo. morda zaradi oddaljenosTi 

ali ne Tako sorodnega jezika. večina jo Pozna zaradi sPora z 

grčijo glede uradnega imena Ter zaradi sedaj že Pokojnega Pevca 

TošeTa Proeskega. klan ljubljane 5 je zaTo makedonijo soglasno 

PoTrdil za cilj PoleTnega Tabor in jo sPoznal Takole ...

Nad majhno hribovito državico, ki 
šteje dobra dva milijona prebivalcev 
in leži v centralnem delu balkanske-

ga polotoka, še zmeraj visi tančica skrivnostno-
sti. na ulicah mest lahko srečamo pravoslavne 
menihe, pomešane med mladino v najnovejših 
italijanskih modnih kreacijah, nasproti si stojijo 
najnovejše zgradbe in krasne pravoslavne cer-
kve, samostani in mošeje. je država nasprotij, 
tradicije in napredka. Pohvali se lahko z neo-
krnjeno naravo in je prava izbira za skavtsko 
popotovanje. 

Prvi koraki
večja skupina se v makedonijo najlažje od-

pravi z vlakom. Pot poteka prek hrvaške slavo-
nije do beograda, od koder se nadaljuje proti 
skopju. Pri načrtovanju poti z vlakom v pole-
tnih mesecih je pametno pomisliti na izredno 
vročino, ki vas lahko spremlja na odlično kli-
matiziranih vlakih (vsa okna odprta). Če se le 
da, naj vožnja na daljše relacije poteka ponoči. 

Prvi stik z makedonijo po celonočni vožnji je 
skopje, glavno mesto države. šte-
je dobrih 550.000 prebivalcev in 
se deli na makedonski in albanski 
del – ta ločnica je tudi jasno vidna. 
Prva stvar, ki pade v oči v skopju 
in celotni makedoniji, je količina 
smeti. Žal makedonci še nimajo za-
vesti o ohranjanju svoje prekrasne 
narave in odmetavajo smeti, kjer 
pač lahko. kljub veliki onesnaže-
nosti pa je država bogata s čisto in 
pitno vodo. vodnjaki so povsod, 
tako da je pitna voda vedno na do-
segu čutare in je ni treba kupovati.

 ✎ Rok Ružič, Odštekani merjasec, Ljubljana 5
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ob prihodu na železniško postajo je za smer 
centra najlažje vprašati taksiste, vendar ne 
privolite v to, da vas zapeljejo. razdalje so za 
skavte majhne, in čeprav je taksi v makedoniji 
izredno izkoriščeno poceni prevozno sredstvo, 
je dobro privarčevati nekaj denarja. v skopju 
obstaja turistični urad, dobrih 15 minut hoje od 
glavne postaje, kjer je mogoče dobiti zemljevide 
in vse potrebne informacije.

glavnega trga se ne da zgrešiti, na njem so 
postavili velikanski kip in fontano svojemu ju-
naku aleksandru makedonskemu in s tem še 
bolj zaostrili spor z grčijo. 

skozi mesto teče reka vardar (od tod tisti 
jugoslovanski rek, od triglava do vardara), ki 
v poletnih mesecih kaže res klavrno podobo. 
Poletja so izredno vroča in reka občutno izgubi 
svojo vodnatost. 

samo mesto je sicer precej dolgočasno in za-
spano. turistični zemljevid vodi od točke do toč-
ke in se ga je najbolje tudi držati – ogled starega 
turškega dela, rojstne hiše matere tereze, starih 

mošej in samostanov. nad mestom se bohoti 
millenium Cross, eden izmed največjih križev na 
svetu, ki meri v višino dobrih 66 metrov. graditi 
so ga začeli leta 2002 ob 2000. obletnici krščan-
stva in je vreden ogleda, če vam le čas dopušča. 
na vrh hriba pelje gondola, do katere pelje me-
stni avtobus. možno je seveda tudi peš, ampak 
v hudi vročini in s težkimi nahrbtniki ni preveč 
pametno. na vrhu je vodo mogoče samo kupiti! 

Ven iz mesta 
v skopju smo preživeli en dan in se pozno 

popoldne odpravili proti mavrovu. to je naro-
dni park in istoimensko turistično naselje na 
zahodnem delu. znan je po svojem jezeru, pla-
nini bistra in smučarskem središču, ki je med 
makedonci najbolj priljubljena zimska desti-
nacija. opis zveni vsaj tako kot opis Cortine 
d’ampezzo in tega smo se tudi bali. no, realnost 
je ... balkanska, vendar vtis popravijo izredno 
prijazni ljudje, ki z veseljem pomagajo. Prespati 
se da povsod, naš klan je spal za veliko pravo-
slavno cerkvijo, kjer smo imeli na voljo vodo, 
ravna tla in jezero za umivanje. 
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naš naslednji cilj je bila vas galičnik, 
do katere je pot vodila čez planino bistra. 
Čeprav je območje deklarirano kot naro-
dni park, nimajo nobenih zemljevidov ali 
kakšnih podrobnejših informacij glede 
poti. tako se je treba zanesti na table ob 
poti, mi smo jih preprosto slikali in se 
nato zanašali na te skromne zemljevide, 
kar pa ni bila najboljša poteza. Planina 
je videti kot puščava, nikjer nobene sen-
ce, samo trava in drobnica. tu pa tam se 
lahko vidi kakšnega albanskega pastirja, 
ki si služi denar s pašo in je skrit pod 
svojim velikim klobukom. zaradi slepega 
sledenja »markacijam« smo hodili v po-
polnoma napačno smer, sonce je pripe-
kalo, vode počasi zmanjkovalo. na srečo 
nas je rešil tovornjak, ki nas je zapeljal 
do prave ceste, od koder smo imeli še 
dobrih 15 km do vasi galičnik. nauk: Če 
vam prijazen makedonec ponudi prevoz, 
ga izkoristite! 

Kam vse so se odpravili in česa so se 
še naučili si lahko preberete v naslednji 
številki Skavtiča.



TesT kvaliTeTe in uPorabnosTi različnih sekir nam Pokaže, ali imajo na 

videz Primerljive sekire uPravičeno različne cene. skavTi velikokraT 

Poskušamo PrivarčevaTi kakšen evro. ali se Ta evro PoTem Pozna na 

morali naših skavTov ob delu s Poceni in nekvaliTeTnim orodjem? uPamo, 

da bo TesT PriPomogel k Temu, da bomo skavTi začeli PodPiraTi kvaliTeTo 

ob ugodni ceni in ne samo Poveličevali nizke cene nekaTerih sekir.
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se Ta evro Pozna na 

žuljavih rokah?

Kaj je POmebnO?
najpomembnejši lastnosti sekire sta ohra-

njanje ostrine in kako kvalitetno je nasajena 
na ročaj. nekatere sekire so nas presenetile 
s tovarniško ostrino, saj so bile nove skoraj 
popolnoma tope, po brušenju pa so močno 
izboljšale svojo predstavo. zato je pomemb-
no, da po nakupu preverimo ostrino in jo po 
potrebi pred prvo uporabo še nabrusimo. ob 
uporabi so nekatere že po samo 80 udarcih 
pokazale občutno topost, kar pomeni, da so za 
resno uporabo popolnoma neuporabne, a kljub 

temu velikokrat prisotne v skavtskih skladi-
ščih. Prav tako nas je presenetila kvaliteta na-
sajevanja sekire, saj so se nekatere že po samo 
(pozor!) 40 udarcih tako razsadile, da z njimi 
nismo mogli nadaljevati sekanja.

sekire smo ocenjevali tudi glede na oprijem, 
nevarnost zdrsa iz roke med delom in roko-
vanje z njo. Pri teh lastnostih se sekire niso 
pretirano razlikovale, saj oblika ročaja spada k 
atraktivnosti sekire in se zato večina proizvajal-
cev potrudi za ustrezno obliko ročaja.

Pri razmerju med težo sekire in dolžino ro-
čaja smo ugotovili, da so bile nekatere narejene 
nesorazmerno glede na namen uporabe. sekira 
techmłot (dolžina ročaja 40 cm) je precej tež-
ka za dolgotrajno delo z eno roko. za efektivno 
delo bi bilo treba taki sekiri podaljšati ročaj za 
približno 10 cm, s čimer bi omogočili sekanje z 
dvema rokama in bi bila primerljiva s krmeljevo 
in gränfors brucksovo. zaradi nekoliko daljšega 
ročaja in teže kovinskega dela sta primerni za 
delo z obema rokama, kratkotrajno pa ju lahko 
uporabljamo tudi z eno roko. sekire struc, alpha 
tools, mtech in jeklo ruše imajo krajši ročaj in 
nekoliko lažji kovinski del, zato so namenjene 
predvsem delu z eno roko. sekira fiskars se nam 
je zdela malce prelahka za normalno delo.

 ✎ Inštruktorji ŽvN
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neKaj naPOTKOV Za 
naKuP In VZdrŽeVanje 
SeKIre

Pri izbiri sekire se odločamo med lesenim 
ročem in ročem iz umetnih mas. ročaji iz 
umetnih mas tako rekoč ne potrebujejo nege, 
vendar moramo ob uničenju ročaja zavreči tudi 
kovinski del sekire. Poleg možnosti menjave 
ročaja imajo sekire z lesenim ročem prednost, 
da ročaj diha in bo vzdržal udarce tudi v zelo 
mrzlih pogojih, ko bodo umetne mase postale 
toge in lažje lomljive. 

kljub dobrim lastnostim lesenega ročaja pa 
ima ta tudi nekaj šibkih. ena od pomembnejših 
lastnosti je les, iz katerega je narejen. v sloveni-
ji je večina sekir nasajenih na ročaje iz bukovi-
ne, ki je manj fleksibilna od jesena, zato je bolje, 
če je sekira nasajena na ročaj iz jesena. Pri izbiri 

sekira ročaj Teža
sekire

dolžina
ročaja

Tovarniška
osTrina

globina
vseka brušenje sekanje sTanje Po

sekanju cena

Techmłot 7 1240 g 39,5 cm 4 5 3 2 3 2

Struc 5 830 g 32,0 cm 7 6 3 5 8 2

Alpha Tools 8 780 g 36,0 cm 7 6 7 7 6 1

MTech 3 940 g 38,0 cm 5 4 7 6 8 5

Krmelj 5 1060 g 45,0 cm 3 2 3 1 3 6

Jeklo Ruše 4 1000 g 38,0 cm 5 3 7 4 3 4

Gränfors Brucks 1 950 g 49,0 cm 1 1 1 2 1 8

Fiskars 1 530 g 36,0 cm 1 8 1 7 1 7

kako so se sekire izkazale pri posameznih testih (1 – med testiranimi sekirami je bila najboljša, 
8 – med testiranimi sekirami je zasedla zadnje mesto).

Če hočeš vedeti več, pojdi na 
http://zvn.skavt.net, kjer si 
lahko prebereš o testu sekir, pa 
še o veliko zanimivih stvareh.
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lesa si vzemimo čas in izberimo tisto, pri kateri 
lahko letnice spremljamo od kovinskega dela do 
konca ročaja. Če letnice prečijo ročaj, pravimo, 
da je »narejen čez les« oz. da ni izdelan z ozi-
rom na potek letnic in se zato lažje zlomi. lesen 
ročaj naj ne bo lakiran, saj les tako ne diha. se-
kire z lesenim ročajem vzdržujemo tako, da jih 
po uporabi z vlažno krpo očistimo in takoj celo 
namažemo z lanenim oljem. Po nekaj minutah 
ostanek olja, ki se ni vpil, obrišemo.

kovinski del sekire je pomemben vsaj toli-
ko kot ročaj. večina cenejših sekir je narejena 
z vlivanjem, le redke so danes kovane. kovane 
sekire so trpežnejše, bolje držijo ostrino in se 
lepše brusijo, vendar vseeno ne zdržijo sekanja 
po kamnih. zato je pomembno, da se vsak nauči 
pravilnega in varnega ravnanja s sekiro. 

upamo, da smo vam pomagali pri odločitvi in 
izbiri sekir in da boste opremljeni s testom hitre-
je in lažje izbrali sekire za potrebe nas, skavtov.

sekira ročaj Teža
sekire

dolžina
ročaja

Tovarniška
osTrina

globina
vseka brušenje sekanje sTanje Po

sekanju cena

Techmłot 7 1240 g 39,5 cm 4 5 3 2 3 2

Struc 5 830 g 32,0 cm 7 6 3 5 8 2

Alpha Tools 8 780 g 36,0 cm 7 6 7 7 6 1

MTech 3 940 g 38,0 cm 5 4 7 6 8 5

Krmelj 5 1060 g 45,0 cm 3 2 3 1 3 6

Jeklo Ruše 4 1000 g 38,0 cm 5 3 7 4 3 4

Gränfors Brucks 1 950 g 49,0 cm 1 1 1 2 1 8

Fiskars 1 530 g 36,0 cm 1 8 1 7 1 7

Če se nam sekira razsadi in nimamo 
druge izbire (smo na taboru), jo namoči-
mo v vodo, vendar se moramo zavedati, 
da s tem ročaju škodujemo in ga bomo 
morali zamenjati. Pri nakupu novega upo-
števamo zgornje kriterije. Po nakupu ga 
za tri mesece shranimo v toplem in suhem 
prostoru, da se dodobra posuši. šele nato 
nanj močno nasadimo sekiro.
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