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Bober gradi most, dan 
Zemlje, Slovenske Konjice 1 
Foto: Stanko Plohl

Hrano se spoštuje, 
zimovanje PP, Sv. Primož 
na Pohorju, Mozirje 1 
Foto: Jan Škruba

Kdo bo najhitrejši, spomladanski izhod 
stega, Vrhnika 1 Foto: Sara Sečnik

Lačni kot pravi volki na 
T.N.T., Maribor 2 Foto: 
Lucija EmbrEuš

Martinčka v družbi 
mravljinčkov, urjenje v 
veščinah, Javorovica, 
Šentjernej 1 Foto: Jana 
Cerinšek

Močni Bagira in 
pomočniki ogledniki, 
dan Zemlje, Spodnje 
Stranice, Rakova 
Steza 1 Foto: 
Katarina tadina

Na obali ponavljamo znanje za izpit, obljube stega 
2016, Strunjan, Kranj 1 Foto: Marija ovsenik

Naleteli na sledi risa, 
srečanje čete, Ptuj 1 
Foto: Emil tikvič

Noppce klopce 
noviciata, 
Komenda 1 
Foto: 5 
FotograFov

Izdelovanje beganc, srečanje 
čete Dveh Sav, Radovljica 1 Foto: 
dr. Lojz

FOTOSTrAN Fotografije iz vaših 
skavtskih dogodkov 

nam lahko pošiljete na: 
kbelicic@skavt.net
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Katja Černelič, Noroklepetava levinja, 
Homec 1

slUžiTi BogU in domovini

»Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat 
dan ...«, »... Slovenija gre naprej ...«, »... 
Slovenec naj bo Slovencu brat ...« So ti 
kaj poznana ta besedila? Zapisali so jih 
Prešeren, Peter Lovšin in zadnjo Čuki. 
Naša domovina na dan državnosti, 25. 
junija, praznuje 25 let. Pred 25 leti so se 
naši slovenski fantje borili za našo drža-
vo, da bi lahko postala samostojna. Ob 
državnih praznikih pa po hišah visi vedno 
manj slovenskih zastav.
Tej domovini smo ob obljubi obljubili zve-
stobo, obljubili smo, da ji bomo služili. Ni 
vse prav, ni vse dobro, ampak mi smo 
tisti, ki se lahko na težave odzovemo, ki 
lahko kaj spremenimo in naredimo korak 
proti boljši prihodnosti. Ob tem prazniku 
izobesimo zastave, bodimo ponosni, da 
smo Slovenci, bodimo ponosni na svojo 
zemljo, na naravo, na svojo kulturo, na 
športnike, na umetnost ... Bodimo po-
nosni, da smo slovenski skavti. In kot 
skavti imamo veliko priložnost, da ak-
tivno oblikujemo svojo državo, da smo 
zgled, kako pomagati bližnjemu, kako 
biti delaven, plemenit, kako biti prijatelj 
in ohranjati zaupanje, kako služiti Bogu 
in domovini. 

Vse najboljše, Slovenija!
Bodimo pripravljeni!

FoTosTran

Uvodnik 

skavT koledar 

akTUalno

 � Medvrstniško nasilje v 
skavtskih organizacijah 5

 � Vse smo vžgali 7
vveTrU  

 � Ali ste vedeli, da ... znani 
skavti 9

sTeg se predsTavi

 � Predalpski skavti - Mozirje 1 11
čiračara BUm

 � Ali veš kako se pozdravljajo 
bobri? 13

 � Vodne igre 14
 � Mavgli in žareča krogla 15

skavTske dogodivščine

 � Zgodba 16
odpiranje navzven

 � Skavtski kroji po svetu 17
skavT prakTik

 � Skutini štruklji 19
 � Gremo na poletni tabor! 20
 � Smoljenka 22
 � Naravni pralni prašek 24

oB ognjU

 � Skavt brez rutke  25
 � Kakšna praska, potolčena 
kolena ... 26

 � Mali bober Štef sedi na 
zakladu 27

z glavo za naravo

 � Smernice za okolju prijazen 
tabor 29

skavT milan sveTUje

skavT norris

 � Men se rola ...  34
skavT peTer

FoTosTran

17

9

7

25

34                        
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Božena Demšar, Kreativna vivarca,  
Žiri 1

saj si skavT!

 � 25.- 29. maja: srečanje skavtskih 

trenerjev globalnega učenja  

–Slovaška 2016

 � 28. maj: Odbitek

 � 17.- 21. junij: 15. evropska 

WAGGGS 

še kaj zanimivega?

 � 13. maj: današnji dan leta 1979 je z zlati-

mi črkami vpisan v zgodovino slovenskega  

alpinizma. Kot prva Slovenca sta se na 

vrh Mount Everesta povzpela Andrej Štremfelj  

in Nejc Zaplotnik.

 � 20. maj: na današnji dan leta 1506 je umrl veliki 

pomorščak Krištof Kolumb, odkritelj Amerike in 

utemeljitelj španskega kolonialnega imperija v 

Ameriki.

 � 30. maj: na današnji dan leta 1816 se je v Lju-

bljani rodila Prešernova neuslišana ljubezen 

Julija Primic.

 � 8. junij: že od leta 2010 je 8. junij, dan 

Primoža Trubarja, tudi državni praznik  

(ne pa dela prost dan).

ker si FirBčen!
Si vedel/-a …

 � da glavobol ali/in vnetje zmanjšaš, če zaužiješ 
20 višenj?

 � da je levo pljučno krilo manjše od desnega, da 
naredi mesto za naše srce?

 � da uporabimo 200 mišic, ko stopimo en korak? � da voda iz plastenke vsebuje več bakterij kot 
voda iz pipe?

 � da brez hrane lahko preživiš več tednov,  
a brez spanca samo 11 dni?

 � da v visečih mrežah zaspite hitreje in spite 
bolje?

poskrBi za dUhovnosT 

 � 15. maj: binkošti

 � 22. maj: sveta Trojica

 � 26. maj: sveto rešnje telo in kri

SKAVT KOLEdAr
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5AKTuALNO

Zadnje čase se med popotniki in voditelji 
nekaj šušlja o nasilju. Gre za debate in 

razmišljanja, ki jih sproža delovna skupini-
ca trenerk globalnega učenja, vključenih 
v svetovno skavtsko kampanjo »Stop the 
violence«. Ko pomislimo na nasilje, nam 
skozi misli običajno šinejo slike pretepov, 
vpitja, groženj, modric in prestrašenih ob-
razov … Kaj imamo torej skavti skupnega s 
tem? Ko dobro pomislim, se tudi jaz spom-
nim kakšne brce v rit in ostrih besed, ki so 
se pojavljale na moji skavtski poti, iz tabo-
ra pa sem se nemalokrat vrnila z naborom 
novih prask in tu in tam s kakšno modrico. 
Smo skavti torej nasilneži?

Eva Rataj, Skromna vidra,  
Novo mesto 1

in ekipa trenerk globalnega učenja

Po odgovor na to vprašanje nam ni treba 
prav daleč. Že volčiči vedo, da v krdelu »gle-
damo na drugega kakor na samega sebe«, 
malo starejši pa tudi, da je »skavt prijatelj 
vsakomur in vsem skavtinjam in skavtom 
brat«. S temi besedami se skavtska drža 
jasno opredeljuje za nenasilno. Ker pa ve-
čino časa na skavtskih aktivnostih preživi-
mo v skupnosti, kjer je včasih prav toliko 
mnenj kot ljudi, različna stališča slej ali prej 
pripeljejo do konflikta. Le-tega ne smemo 

enačiti z nasiljem. Konflikt, pa čeprav so 
kdaj v njem prisotni povzdignjeni glasovi, 
nastane med enakovrednima sogovorniko-
ma, njegov namen pa je doseči kompromis, 
ki je sprejemljiv za oba. Prav tako nasilje ni 
živahno merjenje moči med fanti na višku 
mladostniškega zanosa. O nasilju govorimo 
šele, ko med dvema osebama nastane ne-
ravnovesje moči, ki ga povzročitelj izrabi za 
to, da prizadene drugega.

Kljub jasni nenasilni drži skavtstva pa 
vseeno ne moremo trditi, da nasilja med 
skavti ni. razlog za to je enostaven: prav 
vsi smo kdaj nasilni in vsi smo kakšno od 
oblik nasilja že doživeli. Skavti se glede 
na rezultate dveh anket, ki sta v marcu in 
aprilu 2016 zajeli približno 100 popotnikov 
in popotnic ter 80 voditeljev in voditeljic, 
največkrat srečujemo z medvrstniškim na-
siljem, ki v večini primerov obsega izločanje 
posameznika iz skupine, zamerjanje, širjenje 
govoric in včasih tudi fizično obračunava-
nje. Pomembno je, da se voditelji pa tudi 
vodniki in ostali člani trudimo take situacije 
opaziti in v njih ustrezno posredovati, saj 

WAGGGS poziva:  
Ustavimo nasilje! 
Oktobra 2015 je v organizaciji 
WAGGGS in uN Women v New 
Yorku potekal eden izmed tre-
ningov kompanije »Stop the vi-
olence«, ki smo se ga udeležile 
tudi 3 predstavnice ZSKSS. Cilj 
kampanje je s sporočilom nena-
silja doseči 800.000 otrok in mla-
dostnikov. Več si lahko preberete 
na spletni strani https://www.
wagggs.org/en/what-we-do/
stop-the-violence/. 

medvrsTniško 
nasilje v skavTskih 
organizacijah
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AKTuALNO

verjamemo, da je v nas skupna želja, da bi 
bilo skavtstvo resnično prostor, kjer bi se 
vsak posameznik počutil sprejetega in upo-
števanega. Tu navajamo le nekaj smernic, ki 
lahko k temu pripomorejo. 

 � Bodi pozoren na odnose med člani veje, 
ki jo vodiš. Spodbujaj iskreno in odkrito 
reševanje konfliktov.

 � Nameni nekaj časa aktivnostim, ki spod-
bujajo empatijo oz. sočutje, skrb za dru-
gega, spoštovanje in prijateljstvo.

 � Če opaziš, da prihaja do medvrstniškega 
nasilja, tega nikar ne ignoriraj.

 � Če kot vodnik/član veje opaziš, da med 
vrstniki prihaja do nasilja, na to opozori 
voditelja. 

Voditelji, ki danes stojimo na čelu vej, 
mlade po najboljših močeh vzgajamo za 
odgovornost do sebe, drugih in Boga, kar 
že samo po sebi vključuje spodbujanje ne-
nasilnega vedenja. Tudi sami smo bili pred 
tem kot volčiči, izvidniki in popotniki prek 
skavtske metode vzgajani za vrednote od-
govornosti in ljubezni, ki so nam jih poda-
jali voditelji pred nami. Zato si med seboj 
zaupamo in hkrati verjamemo, da se vsi 
voditelji nenehno trudimo, da bi naše veje 
prežemal duh spoštovanja, povezanosti in 
sprejetosti. Z odpiranjem tematike nasilja 
med skavti želimo ustvariti prostor, kjer se 
lahko odkrito pogovorimo o situacijah, v ka-
terih se kot voditelji kdaj znajdemo v zagati 
in kjer morda lahko pridobimo nekaj kom-
petenc za soočanje z njimi. Verjamemo, da 
lahko skupaj tudi na ta način svet naredimo 
in pustimo lepši, kot smo ga prejeli. 

Kaj se dogaja v ZSKSS?
Prvi korak, ki ga za promocijo nenasi-

lja želimo narediti v Združenju, je obliko-
vanje strategije z naslovom Zaščita ot-
rok in mladostnikov v ZSKSS (na kratko 
ZOM). da bi le-ta kar najbolje odgovoril 
na naše potrebe, smo sestavili 2 anketi 
za člane veje PP in voditelje. O vsebini 
dokumenta smo že govorili na letoš-
njem Strateškem svetu, v kratkem pa 
bo potekal še en posvet na to temo, na 
katerega ste lepo povabljeni vsi voditelji, 
ki želite sodelovati pri oblikovanju stra-
tegije ZOM. 
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ankeTa: 

Klanovci odgovarjajo: Kaj je zate nasilje?
 � Je fizična in psihična zloraba človeka.
 � Nekaj, česar ne bi smel nihče izkusiti.
 � To, da nekdo izkoristi tvojo šibkost in 

pusti posledice.
 � Je kršenje pravic nekoga drugega, 

predvsem občutka varnosti.
 � Vse, kar povzroči fizično in čustveno 

bolečino.
 � Je nekaj, s čimer si lastiš človeka.
 � Je nespoštovanje in izkazovanje 

premoči.

Ali si vedel/a, da je nasilje tudi ...
 � če si o nekom ustvariš mnenje zgolj na 

podlagi predsodkov?
 � če o nekom širiš neresnične govorice?
 � če nekoga fotografiraš, kljub temu da 

ti je to prepovedal?
 � če nekoga izločiš iz skupine, ker misliš, 

da »ni kul«?

Meniš, da bi bilo koristno o konfliktnih situ-
acijah in posredovanju v le teh govorili na 
izobraževanjih kot so Metoda, dSV-ji... 
(81 odgovorov)

Meniš, da je nasilje tema, ki bi ji pri skavtih, 
pa tudi v šoli, medijih, morali posvečati več 
pozornosti?

da        77,8% da       81     77,1%

drugo   9,9% drugo   7      6,7%
Ne        12,3% Ne       17     16,2%
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vse smo vžgali

Letos se je vžigalo. Vžigal se je kres, 
vžigali so se manjši ognji, vžigali so se 

podplati na dolgi razgibani poti, vžigale so 
se iskrice (takšne in drugačne ) in upa-
mo, da so se na koncu vžgala tudi srca. 
Ne, ne, ne govorimo o kakšnem gasilskem 
tekmovanju ali srečanju za veščino ognjar-
ja, govorimo o Totem Norem tekmovanju 
ali T.N.T.-ju.

Zdenka Pišek, Romantična miška,  
Maribor 1

Foto: Rok Rakun, Odgovorni pes,  
Mozirje 1

vse smo vžgali …
Naslov letošnjega tekmovanja se je 

preprosto glasil »Te vžgem?!«. Poudarek je 
torej bil na prižiganju ognjev, ki so jih tek-
movalci skušali prižgati (in z njimi prežgati 
vrvice) na veščinskem delu tekmovanja, pri 
orientaciji so na eni izmed živih točk gasili 
(tudi to je ena izmed spretnosti dobrega 
vžigalca), po poti pa so morali nabrati tudi 
material za baklo svoje skupine, s katero so 
nato predstavniki prižgali velik večerni kres. 
da pa ni bilo vžiganje samo materialno, nas 
je uvodoma pozdravil Plamenček, ki nas je 
poskušal vžgati, pri tem pa mu je v večerni 
katehezi pomagal tudi Gospod. 

da pa ne bom govoril le o programu, 
sledijo še praktični nasveti za srečanja ali 
večdnevne aktivnosti.

kako pripraviTi poligon, da 
Te kap? 

Ena od tekmovalnih preizkušenj T.N.T.-ja 
je bil tudi poligon in če bi želeli kakšnega 
pripraviti tudi na vašem srečanju, vam 
predlagamo nekaj nasvetov:

kaj je T.n.T.?  
 � Je dvodnevno dnevno-nočno skavtsko 

orientacijsko tekmovanje,
 � poleg orientacije v zadnjih dveh le-

tih ponuja tekmovanje še dve doda-
tni tekmovalni kategoriji: poligon in 
veščine,

 � namenjeno je skavtom Mariborske re-
gije, skavti ostalih regij se lahko tek-
movanja udeležijo kot tehnika,

 � tekmovanje poteka v vseh vejah: BB, 
VV, IV, PP+ ter odrasli skavti,

 � je projekt stega Maribor 1 z ambicijo, 
da postane regijski projekt,

 � tekmovanje je bilo letos izvedeno že 
4. leto zapored z rekordno udeležbo,

 � prvič so se nam letos pridružili tudi 
taborniki.
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1. Jasno določite, komu je poligon na-
menjen in ali je poligon tekmovalne ali zgolj 
rekreacijske narave. Poligon naj bo prilago-
jen starosti tekmovalcev, predvsem njihovi 
višini, teži in gibalnim sposobnostim.

2. Če je poligon namenjen različnim sta-
rostnim skupinam, lahko določene ovire 
prilagodite za oboje. Na primer, če naj tek-
movalci splezajo preko trikotne ovire, lahko 
manjši splezajo čez nekaj desk, zato naj se 
vmes naredi luknja – glej priloženo sliko. 

3. Idealno število ovir je med 5 in 10 (na 
T.N.T. poligonu jih je bilo 8). Ovire naj bodo 
med seboj čim bolj različne, pri čemer se 
upošteva, da težji sledi lažja, nato spet 
težja in tako vse do konca. 

4. Pred začetkom poligona jasno in raz-
ločno razložite potek poligona, posebnosti 
posamezne ovire ter pribitek kazenskih 
točk pri vsaki oviri.   

5. Če je poligon daljši in je pri tekmovanju 
pomemben čas, v katerem ga tekmovalci 
premagajo, naj čas meri en ocenjevalec,  
napake na poligonu pa spremlja drugi. 

6. Pomembno je, da naredimo vzdušje 
– tekmovalce spodbudite, naj navijajo za 
člane svoje ekipe, pri navijanju pa naj so-
delujejo tudi tisti, ki takrat čakajo, da bodo 
prišli na vrsto za poligon.  

7. Pred začetkom poligona naj tekmoval-
ci formirajo kolono za začetno črto. Štetje 
časa se zaključi, ko zadnji tekmovalec prite-
če/se vrne za to črto in se postavi v kolono.

ideje za naloge na živih 
Točkah (ali naloge kar 
Tako)

gašenje
3 metre dolga palica je na sredini pri-

trjena na vejo/drevo. V okolici drevesa je 
razporejenih 10 sveč (tako da so dostopne 
s palico). Na eni strani palice tekmovalci le
-to primejo. Na drugo stran se obesi mokro 
krpo. Naloga tekmovalcev je, da z usmer-
janjem palice čim hitreje pogasijo čim več 
sveč oz. vse, če jim to uspe. Naloga se ča-
sovno omeji (3–5 minut). Lahko se jo ote-
ži tako, da morajo tekmovalci ob začetku 
odštevanja časa s palico pobrati mokro 
krpo iz škafa, ki je napolnjen z vodo.  

ziBanje do zvončkov 
Eden izmed tekmovalcev je s škripcem 

dvignjen na višino in pritrjen s tremi vrvmi. 
Ostali člani ekipe ga zibajo in poskuša-
jo spraviti do zvončkov, ki so obešeni na 
razdalji okoli tekmovalca. Cilj igre je, da se 
tekmovalec dotakne čim več zvončkov v 3 
minutah. Zvončkov se ne sme samo dotak-
niti, temveč morajo ti tudi glasno zacingljati.  
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9VVETru 

 � »Sedaj sem skavt in lahko 
pospravim stvari iz otroštva,« 
je napisal 12-letni John F. 
Kennedy in je izjava, ki so jo 
kasneje objavili na strani ame-
riških skavtov. dvaintrideset 
let pozneje je postal najmlajši 
izvoljeni predsednik Združenih 
držav Amerike in bil nato v svo-
jem tretjem letu služenja ubit v 
atentatu. 

 � Bear Grylls, aktualni skavtski 
načelnik, se lahko pohvali z 
različnimi uspehi. Poleg tega, 
da je avtor najbolj znanih 
televizijskih oddaj 
na temo pre-
živetja na 
svetu, je 
kot drugi 
na jmla jš i 
B r i t a n e c 

Zdenka Pišek, Romantična miška,  
Maribor 1

osvojil Mount Everest in v 
napihljivem čolnu prečkal 
Atlantik. Grylls je tudi predan 
kristjan in je vero opisal kot 
temelj svojega življenja. 

 � Nelson Mandela, bivši pred-
sednik Južnoafriške republike 
in borec proti apartheidu ter 
goreč skavt, je o skavtskem 
gibanju povedal tole: »Skavt-
sko gibanje je pri izobraževa-

nju mladih vodilno na 
svetu. Skavtstvo 

navdihuje do-
m o l j u b j e , 

sozvočje 
moralnih 
v r e -
d n o t , 
p o -
g u m ,  
 

znani skavTi
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10 VVETru

samozavest in zavedanje skup-
nosti. Prav tako motivira naše 
mlade, da dosežejo svoj polni 
potencial.«

 � Bill Gates, ustanovitelj podjetja 
Microsoft in nekoč najbogatejši 
zemljan, je bil več let skavtski 
voditelj in je večkrat pouda-
ril, da si je veliko voditeljskih 
sposobnosti pri-
dobil prav pri 
skavtih. 

 � Britanska 
k r a l j i c a 
Elizabeta 
II. se je z 
odgovor-
nostjo in  
 

vodenjem 
srečala že 
pri skav-
tih, ki jih z 
v e s e l j e m 
tudi danes 
s p r e j m e 
na uradno 
avdienco. 

 � H a r r i s o n 
Ford, naj-
bolj znan 
po vlogi 
s l a v n e g a 
arheologa 
Indiane Jo-
nesa, je iz 
gozda pri 
parku Yel-

lowstone nekoč rešil izgubljena 
skavta. Ko so se mu starši prišli 
zahvalit, je povedal, da je tudi 
sam skavt in da so se podobne 
stvari zgodile tudi njemu. 

 � Celine Dion je svoj glas urila 
že pri skavtih, saj je svoje prve 
pevske nastope pripravila rav-
no na skavtskih srečanjih. 

 � Skavti smo prvi, ki smo stopili 
na Luno. Avtor slavnih besed 
»To je majhen korak za člove-
ka, a velik skok za človeštvo« 
astronavt Neil Armstrong je v 
času svojega dela pri skavtih 
prejel najvišje priznanje ame-
riških skavtov. 

 � Skavtinja je tudi aktualna 
kandidatka za ameriško pred-
sednico Hillary Clinton, ki se 
še danes rada pohvali s svo-
jim znanje himne ameriških 
skavtinj. 

 � Skavt je bil tudi letos preminuli 
pevec david Bowie, znan kot 
avtor samostojnih albumov 
ter po svojem sodelovanju s 
skupino Queen pri pesmi under 
pressure. 

 � Grace Kelly, ameriška filmska 
igralka in monaška princesa, ki 
je dobila tudi najprestižnejšo 
filmsko nagrado Oskarja, je bila 
v otroštvu vestna in zagnana 
skavtinja.
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11STEG SE PrEdSTAVI

mozirje 1 – 
predalpski skavTi

Barve rUTice in 
njihov pomen:

Podlaga naše rutke je svetlo 
modra in simbolizira nebo nad vrša-
ci Savinjskih Alp, ki objemajo našo 
dolino. Nebo pomeni svobodo. Kot 
se vrhovi naših gora dotikajo neba, 
bi ga tudi mi radi dosegli.

Svetlo modro podlago obroblja-
ta dva trakova (rdeč in temno mo-
der). Temno modra obroba pomeni 
reko Savinjo in življenje, ki ga voda 
pogojuje. Kot skavti se borimo za 

oseBna izkaznica

Ime stega: Mozirje 1 – PrE-
dALPSKI SKAVTI

Ime smo dobili po: legi ob jugo-
vzhodnem robu alpskega pogor-
ja. Čeprav delujemo še kar nekaj 
let, smo ime dobili šele pred 
kratkim.

Lokacija: nahajamo pod sa-
vinjskimi planinami. Naši člani 
prihajajo tako iz občine Mozirje 
kot s širšega področja Zgornje 
Savinjske doline.

Sedež: imamo v Mozirju, kjer 
se v župnijski zgradbi nahajajo 
tudi skavtski prostori. 

Ustanovitev: 30. september 
2001, ko se je zgodilo prvo sre-
čanje klana. Leta 2002 so se v 
Šmihelu nad Mozirjem zgodile 
prve obljube. Takrat je obljubo 
Bogu in domovini izreklo okrog 
25 popotnic in popotnikov.

Ustanovitelji: Barbara Simo-
nič in Sandi Koren – oba sta 
svojo skavtsko pot začela v 
stegu Maribor 1. Pomembno 
vlogo je odigral tudi prvi klan, 
iz katerega je prišlo nekaj prvih 
voditeljev.

Število ljudi v stegu: 74. 

Veje: VV, IV, PP, SKVO.

Več o nas si lahko prebereš na:  
http://mozirje1.skavt.net

Julija Remenik, Zanesljiva netopirka, 
Mozirje 1 življenje v vseh njegovih oblikah, 

tako za čisto, neokrnjeno naravo 
kot za spoštovanje nedotakljivosti 
človeškega življenja od spočetja do 
naravne smrti.

rdeča je barva ljubezni. Pred-
stavlja zavetnika skavtov sv. Ju-
rija, mučenca, ki je tudi zavetnik 
mozirske župnije. rdeč trak na 
nek način »oklepa« modro. Tako 
ljubezen sodeluje s svobodo. Pra-
ve svobode ni brez ljubezni. Samo 
če ljubiš, lahko živiš svobodno, brez 
strahu, da bi škodoval komur koli. 
Ljubezen je največja, je pogoj za 
življenje v svobodi.
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12 STEG SE PrEdSTAVI

poznani smo po:
 � skavtski mreži, ki je pred leti de-

lovala v našem stegu (»bivši« 
skavti in voditelji so se do pred 
kratkim zbirali v skavtski mreži, 
se nekajkrat podali tudi na tabor 
mreže …),

 � OdBITKu – skavtskem tekmova-
nju v odbojki na mivki (28. maja 
2016 ste vabljeni, da se nam pri-
družite ),

 � številnih popotnikih (fantih) v 
klanu,

 � tem, da smo edini steg v Zg. Sa-
vinjski dolini,

 � pobiranju papirja,
 � tem, da letošnje leto (2016) pra-

znujemo 15 let našega delovanja.

najBolj 
priljUBljen Bans/
igra:

Naši volčiči resnično uživajo v 
velikih igrah, ki jih zanje pripravi-
jo stari volkovi. Nekaj let nazaj je 
klan zagotovo najraje pel pesem 
Nebeški Jeruzalem, sedaj pa raje 
igra odbojko. Sicer se vse veje zelo 
rade igrajo Buldoga in predvsem 
roverčka. Poleti pa se, če se le da, 
odpravimo na kraje zastav. Pazite 
se nas!    

Skavtic_maj_2016.indd   12 11.5.2016   3:53:47



13ČIrAČArA BuM

ali veš, kako se 
pozdravljajo BoBri?

Draga bober in bobrovka!

Končno tudi nekaj zate v Skavtiču! Za 
začetek bi te radi pozdravili, pa smo poza-
bili, kako se bobri pozdravljate. Zato potre-
bujemo tvojo pomoč. Če znaš pozdrav na 
pamet, ga kar zapiši v spodnje okvirčke. 

Sicer si pomagaj s črkami v kvadratkih, ki 
so se raztreščile spodaj. V dodatno pomoč 
so ti lahko barve kvadratkov. Opazil boš, da 
nekaj črk ostane. Iz teh sestavi besedo, ki ti 
bo povedala, kaj bomo spoznali naslednjič. 
do takrat pa __________  ___!

Jerneja Kastelic, Igriva mravlja, Domžale 1
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14 ČIrAČArA BuM

poči Balonček
Potrebujemo: vodne balončke, trako-

ve iz blaga, risalne žebljičke, vodo, palico, 
vrvico.

Primerno za IV, NOPP, PP, SKVO. 
Kako se igramo: skavte razdelimo v 

enako številčne skupine. Vsak član skupine 
dobi trakec iz blaga z risalnim žebljičkom. 
Koničasti del risalnega žebljička potisnemo 
skozi trakec na sredini traku, nato si trak 
zavežemo okoli glave (tako, da imamo žeb-
ljiček na čelu, seveda s koničastim delom 
stran od čela). Na drugo stran polja na pa-
lico navežemo vodne balončke. Palico naj 
držita dva skavta tako visoko, da lahko vod-
ne balončke dosežejo vsi udeleženci igre. 

Skupine se postavijo v kolono. Po en 
udeleženec tečejo do palice in brez uporabe 
rok z žebljičkom poskušajo počiti balonček. 
Ko jim uspe, tečejo nazaj in nadaljuje nas-
lednji član skupine. 

Cilj igre je, da skupina poči čim več vod-
nih balončkov, zato potrebujemo nekoga, ki 
bo štel, koliko balončkov je počila posame-
zna skupina. Lahko je to voditelj, lahko pa 
skupina sama šteje.

Paziti pa je potrebno, da se z risalnimi 
žebljički ne poškodujemo!

zagraBi jaBolko 
Potrebujemo: vedra (lavorje), jabolka in 
vodo.

Igra je primerna tako za manjše kot za 
večje skupine. 

Vedra napolnimo z vodo, tako da lahko 
jabolka plavajo. V vsako vedro damo dve 
jabolki. Tekmujeta dve skupini pri enem 
lavorju. Skupine se postavijo za črto, nekaj 
metrov stran pa postavimo lavorje z vodo 
in jabolki. Na naš znak prvi v skupinah ste-
čejo do lavorja, po dva člana na en lavor. 
Brez uporabe rok morata tekmovalca zgolj 
z usti zagrabiti jabolko in ga dvigniti iz lavor-
ja. Tečeta nazaj do svoje skupine in takrat 
lahko štarta naslednji. Zmaga tista skupina, 
ki najhitreje dobi jabolka iz lavorja (vsi člani).

Bližajo se poletni tabori, zato vam tok-
rat predstavljamo vodne igre.

Katja Černelič, Noroklepetava levinja, Homec 1

vodne igre! 
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mavgli in žareča 
krogla

Žareča krogla. Vedno prisotna 
nad džunglo in ji daje pomlad 

– kača Kaja dobiva najlepše vzor-
ce, pav Mao se šopiri s svojim ki-
častim perjem, mohva se odenja 
v omamne vonjave … Da, džungla 
se res prebuja z veliko žarečo 
kroglo. 

In prav tako se z njo prebuja 
tudi Mavgli. Z Bagiro poležava pod 
dolgimi ovijalkami in se ziblje pod 
toploto žareče krogle, ko ga kar 
naenkrat prešine misel: 

»Bagira, zakaj ni žareča krogla 
ves čas nad nami? Kam izgine, ko 
gremo v votlino spat? Zakaj nas 
ne greje tudi ponoči?« Bagira, 
pretkani in nadvse pametni pan-
ter, je seveda vedel odgovor na 
Mavglijevo vprašanje: »Zelo dobro 

vprašanje, mali brat. daj, vstani in 
pojdi za mano!« Skupaj z Bagiro se 
odpravita na dolg tek proti najbolj 
oddaljenim delom džungle.

Končno prispeta do peščene 
sipine ob veliki mokri mlakuži, ko 
Mavgli zagleda, da žareča krogla 
tone v veliko mokro mlakužo. 

Mavgli ves prestrašen reče: 
»Pridi, Bagira, rešiti morava žare-
čo kroglo!« 

Bagira mu mirno odgovori: 
»Ne skrbi, žareča krogla bo prišla 
nazaj.« 

»Ampak kako? Kaj ne vidiš, da 
izginja?« 

»Seveda izgleda, da se utaplja 
v veliko mokro lužo, vendar gre le 
v drugo džunglo, da tudi drugim 
prinese pomlad.«

»Kaj res? uau, res zanimivo. To-
rej mi ni treba skrbeti, da se ne bi 

Jan Gačnik, Gostobesedni surikata, 
steg Grosuplje 1

nikoli več počutil toplo čez svetli 
čas dneva?«

»Ne, vse bo v redu. Imam pa en 
drug predlog. Kaj če se usedeva 
na peščeno sipino in gledava, kako 
tone? To sem že doživel enkrat v 
človeškem svetu in se mi je zdela 
ena od najlepših stvari, ki sem jih 
videl.«

»Lahko, ampak samo, če boš ti 
ob meni.«

Mavgli in Bagira se usedeta 
in opazujeta, kako utone žareča 
krogla in medtem spreminja svoje 
barve v skoraj lepše odtenke kače 
Kaje, nato pa se odpravita domov 
proti votlini, kjer se poslovita.

Mavgli se privije k mami rakši, 
se zahvali Velikemu Thaju za lep 
dan in zaspi ob misli na to veliča-
stno žarečo kroglo, ki tudi nam, 
volčičem, prinaša pomladno ve-
selje in radost v džungli.
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16 SKAVTSKE dOGOdIVŠČINE

zgodBa
peTek, 20. 5. 2016

Mark O.

Postal sem skavt! Čisto zares! 
Obljubil sem, pred prijatelji in 

pred Bogom, da bom izpolnjeval 
svoje dolžnosti. Prejel sem rutko 
in ko so mi jo nadeli okrog vratu – 
resnično moram priznati, da sem 
bil ponosnejši zgolj, ko sem Lučki 
nadel poročni prstan – je bil ob-
čutek resnično pomirjujoč, mor-
da zato, ker sem na to čakal že 
lep čas, morda pa zato, ker sem 
mislil, da mi sploh ne bo uspelo 
povedati svoje obljube ...

Že navsezgodaj zjutraj bi se 
moral z avtom odpraviti iz Ljublja-
ne, da bi na prizorišče dogodka 
prispel pravočasno, a sem presli-
šal budilko in se zbudil, ko je bilo 
sonce že visoko na nebu. Ko sem 
naposled le prispel tja, kamor bi 
moral že pred tremi urami, sem z 
grozo ugotovil, da je to zgolj parki-
rišče in da me od tabora loči še ura 
hoda. Kasneje sem slišal, da so bile 
nekje izobešene oznake, a sem jih 
očitno spregledal, saj sem odšel v 
povsem napačno smer. Hodil sem 

eno uro in pol, ko sem z grozo ugo-
tovil, da sem na napačni poti. Se 
morda sprašuješ, kako sem bil lah-
ko prepričan, da tabor ni morda za 
vogalom? Pot se je končala, pred 
mano je bil prepad, na obe strani 
pa nedotaknjen gozd. Edina mož-
nost, ki mi je preostala, je bila ta, 
da se vrnem po isti poti, kot sem 
prišel, in to sem tudi storil, a reči je 
lažje kot storiti. Že pri prvem raz-
potju nisem bil prepričan, iz katere 
smeri sem prišel. Izbral sem pot in 
upal, da bo prava, a ni bila, ponov-
no sem naletel na prepad, zdelo 
se je, kot da se vrtim v krogih. Bil 
sem besen nase, na budilko, ki 
sem jo preslišal, na gozd, ki me je 
obdajal ... Telefon ni imel signala 
in kompasa ne znam uprabljati. 
Ne more biti huje, sem pomislil, a 
sem se motil. V tistem trenutku so 
z neba začele padati debele dežne 
kaplje, ki so se v nekaj trenutkih 
prelevile v silovit naliv. Obstal sem 
sredi gozda, se zazrl v razbesnelo 
nebo in pomislil nanjo. Me vidi? Se 
mi smeji? Zagotovo se mi smeji. 
Tako so moje misli odplavale k 
Lučki in moja jeza se je v trenutku 

razkadila in v meni se je naselil 
grenak občutek otožnosti. Vedno, 
ko me je popadla jeza ali ko sem 
storil kakšno neumnost, se mi je 
ona le nasmejala in v hipu sem bil 
pomirjen. Ko sem stal sam sam-
cat, majhen proti mogočni naravi, 
sem si zaželel, samo za trenutek, 
da bi bila spet ob meni, da bi jo lah-
ko objel, stisnil k sebi in je nikoli ne 
izpustil. Morda je začutila, da pot-
rebujem pomoč ali pa je bilo zgolj 
naključje, a od nikoder se je vzela 
Tina, ena od skavtinj, in me rešila 
iz kočljivega položaja.

Ko sva prispela na cilj, me je 
tam pričakal ogromen val sme-
ha. Najbrž jim ne smem zameriti, 
pogled name je bil verjetno nepre-
cenljiv. Bil sem blaten, moker, hla-
če pa so se mi trgale na kolenih. 
Še nikdar v življenju nisem bil bolj 
utrujen, a hkrati ne srečnejši. Za-
smejal sem se skupaj z njimi in v 
trenutku sem vedel, da spadam 
tja, med te ljudi. Vedel sem, da 
me Lučka gleda iz nebes in da tudi 
ona ve, da sodim tja.

Se nadaljuje …
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17OdPIrANJE NAVZVEN

skavTski kroji po sveTU

Opečnato oranžna barva. Na-
šitki. Zatlačen za temno 

modrimi hlačami na pas. Rutka 
pravilno za ovratnikom. To je naš 
kroj, kar nas predstavlja in nas 
povezuje v skupnost. Kako pa 
kroj nosijo po svetu? (uvodni del, 
postrani (italic), odebeljeno)

Katja Černelič, Noroklepetava levinja, 
Homec 1 

zdrUžene države 
amerike

V združenih državah imajo dve 
veliki skavtski organizaciji: fan-
tovsko Boy Scouts of America 
(kratica BSA) in dekliško Girl Sco-
uts of the uSA (kratica GSuSA). 

Kroj fantovske organizacije, 
torej BSA, predstavlja enakost 
in hkrati osebni napredek vsa-
kega skavta. Kroji so si v osnovi 
podobni, vendar pa se v barvi in 
nekaterih podrobnostih različnih 
starostnih skupin znotraj organi-
zacije razlikujejo. Imajo 4 glavne 
programe, ki pa se znotraj še deli-
jo na starostne skupine.

Cub Scouting je, kot so pri nas 
VV. Ti imajo mornarsko modre kro-
je, hlače enake barve, prav tako so 
mornarsko modre nogavice, pas z 
logotipom in čepica. Sledijo jim 
Boy Scouts. Imajo srajco v barvi 
kakija (rjavosiva), nosijo temno 
zelene hlače in nogavice, ki imajo 
izvezeno kratico BSA. Nosijo tudi 
pas in čepico enake barve. 

Naslednji program je Venturing. 
Ta skupina si lahko izbere, kakšen 
kroj bo nosila. Lahko nosijo uradni 
kroj, lahko pa si naredijo svojega. 
uradni kroj za ta program je zelena 

srajca s kratkimi rokavi, hlače in 
nogavice so sive z logotipom pro-
grama, prav tako imajo siv ali črn 
pas. Nosijo tudi sive čepice. 

Imajo pa tudi program Sea Sco-
uts, ki pa so dobili kroje iz ameri-
ške mornarice. Imajo temno mod-
ro srajco, temno modre hlače, belo 
čepico, pas in čevlje. 

španija
Tudi v Španiji imajo več skavt-

skih organizacij. Movimiento Scout 
Católico je katoliška skavtska or-
ganizacija, ki ima starostne sku-
pine podobno razdeljene, kot jih 
ima naše Združenje, vsaka veja pa 
ima svojo barvo kroja: castores so 
stari od 6 do 8 let (pri nas so to 
bobri in bobrovke), njihova barva 
kroja je oranžna, lobatos so volčiči 
in volkuljice, ki imajo rumen kroj. 
Scouts oziroma guias, rečejo pa jim 
tudi rangers, so kot pri nas izvidni-
ki in vodnice, vendar ostanejo v tej 
starostni skupini manj časa. Nosijo 
sivomodre kroje. Veja, ki je pri nas 
ne poznamo, so pioneros (pionirji), ki 
so stari od 15 do 17 let (rdeč kroj), 
nato pa še rutas (popotniki in po-
potnice), ki imajo zelen kroj. Vodite-
lji nosijo kroj nebeško modre barve 
(svetlomodra). 

Volčiči nosijo tudi čepico, sta-
rejši skavti pa lahko nosijo skavt-
ski klobuk. Za kroj ni nujno, da se 
ga nosi zatlačenega za hlačami. 

Ameriška skavtinja

Kroj Cub Scout

Kroj španskih katoliških skavtov

Španski skavti, v ozadju pa se vidi 
tudi naše oranžne kroje.

Skavtic_maj_2016.indd   17 11.5.2016   3:53:50



18
japonska

V deželi vzhajajočega son-
ca imajo, poleg drugih, dekliško 
skavtsko organizacijo Girl Scouts 
of Japan. Članice so lahko samo 
dekleta. Imajo 5 starostnih sku-
pin. Tenderfoot so dekleta, stara 
okoli 5 let, nato sledijo brownies 
(od 6 do 8 let), juniors, ki so stare 
od 9 do 11 let. Imajo tudi vejo se-
niors (12 do 14 let) in najstarejši 
rangers (15 do 17 let). Voditeljice, 
ki so stare 18 let, so najprej po-
močnice, odgovorne voditeljice so 
stare najmanj 20 let. 

Kroje imajo precej podobne, 
imajo belo srajco in lahko izbirajo 
med mornarsko modrim krilom ali 
karirastim hlačnim krilom, glede 
na starost pa se razlikuje osnov-
na barva rutke, vse pa imajo bele 
črte. Najmlajše članice, tenderfo-
ot, še ne nosijo kroja, imajo le rut-
ko, ki je rumena z belimi črtami. 
Brownies imajo rdečo rutko, rutka 
Junior Girl Scouts je rjava, Senior 
Girl Scouts pa imajo zeleno rutko 
z belimi črtami. ranger Girl Scouts 
imajo mornarsko modro rutko. Vo-
diteljice oziroma odrasle članice 
pa imajo svetlomodro rutko, prav 
tako z belimi črtami. 

jUžnoaFriška 
repUBlika 

Scouts South Africa je skavt-
ska organizacija, ki je odprta za 
dekleta in fante in se deli na tri 
veje: Cubs (volčiči), Scouts (izvidni-
ki) in rovers (popotniki). Najmlajši 
so stari od 7 do 11 let in zbirajo 
različne značke glede na njihov 
osebni napredek. Scouts je veja, v 
kateri so fantje in dekleta stari od 
11 do 18 let. Ti prav tako zbirajo 
značke, vsaka značka za določeno 
področje in veščine. roverji pa so 
lahko stari od 18 do 30 let. 

Njihov kroj temelji na prvotnem 
kroju, ki ga je oblikoval Baden
-Powell za južnoafriško policijo. Vsi 
imajo srajco s kratkimi rokavi, hla-
če, nogavice in pas v barvi kakija 
(rjavosiva), čevlji pa so črni oziro-
ma rjavi. razlikujejo se po barvah 
rutke, ki si jih podobno kot pri nas 
izbere vsaka lokalna skavtska sku-
pina, vzorec in barve na rutki pa 
ne smejo biti podobni regijski in 
nacionalni rutki.

Kroji japonske skavtske organizacije

Skavti v Južnoafriški republiki
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Nina Fifolt, Zamerm čebela,  
Novo mesto 1

Foto: Jernej Girandon

sesTavine za TesTo:
 � 1 dl mlačne vode
 � 1/2 dl toplega mleka
 � 1 jajce
 � 3 žlice olja
 � pol žličke soli
 � polovica naribane limonine 

lupine
 � 30 dag moke

sesTavine za nadev:
 � 50 dag skute
 � 1 kisla smetana
 � sol po okusu
 � 10 dag masla
 � drobtine

Iz sestavin za testo najprej 
zamesimo vlečeno testo. Sredi 
moke naredimo jamico, v katero 
damo olje in sol. Sestavine na sre-
di gladko razmešamo in začnemo 
postopoma prilivati mlačno vodo. 

Testo mesimo z roba proti sredini in 
uporabimo toliko vode, da dobimo 
ustrezno gostoto testa. Ko testo 
pregnetemo, ga oblikujemo v hleb-
ček, premažemo z oljem ali stoplje-
nim maslom, pokrijemo s serveto in 
pustimo počivati vsaj eno uro.

Med tem časom zmešamo 
sestavine za nadev in pristavimo 
vodo (ne pozabimo na sol) za ku-
hanje štrukljev.

Testo lahko nato s pomočjo 
(več) rok previdno raztegnemo, 
premažemo s stopljenim maslom 
in malo potresemo z drobtinami. 

Nanj namažemo nadev, ga zvijemo 
in narežemo na štiri kose. Zvitke 
na konicah stisnemo, zavijemo v 
prt, zavežemo na koncih in položi-
mo v krop. Kuhamo približno 15–

20 minut. Ko so kuhani, jih vzame-
mo iz vode, odvijemo in narežemo.

Seveda se lahko glede na letni 
čas in glede na to, kaj nam ponuja 
narava, malce poigrate in pripravi-
te tudi drugačne različice nadeva 
(rozini, čemaž, orehi …).

dober tek!

skUTini šTrUklji
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Poletje se bliža, prav tako pole-
tni tabori. Voditelji, že imate 

izbran in rezerviran taborni pros-
tor? Ura teče, nič ne reče. Pohiti-
te z rezervacijo! Nekaj voditeljev 
izvidnikov in vodnic je podelilo z 
nami svoje izkušnje.  Svetujejo 
nam, kako naj se pripravimo na 
poletni tabor. 

Klara Tomazin, Skrivnostni metulj, 
Logatec 1

Ko iščemo taborni prostor, 
smo pozorni, da bo:

 � dovolj velik za vse šotore: 6 
jamboree šotorov, dva iglujč-
ka, še kakšen bivak in členar z 
vsaj tremi členi (zelen členar);

 � v bližini pitne vode;
 � gozd zraven ali vsaj blizu;
 � raven, nemočvirnat prostor, 

ne v vrtači;
 � lastnik dovolil pokositi ali da 

pokosi že pred začetkom na-
šega tabora.

dodatne »super ugodnosti« so 
reka ali potok ob tabornem pro-
storu in dostopnost z avtom do 
tabornega prostora. Pomembno 
je tudi, da je na tabornem prosto-
ru gozd in les za kurjavo.

Najpomembnejše stvari, ki jih 
vzamemo s seboj:

šotori (jamboree, iglujčki, čle-
nar z vsaj tremi členi), zastave, 
orodje (sekire, žage, škarje za 

grmovje, motike, lopate, macola, 
špica, kovinske grablje ...), vodove 
skrinje z vodovimi kurišči, žoge, 
roverček, »prvi paket« hrane, vrvi 
(različnih debelin za vezave, pot 
preživetja, poligone, vlečenje vrvi, 
razne igre, plezanje ...), WC papir.

Z iskanjem tabornega pros-
tora začnemo približno pol leta 
prej. Voditelji, ki ste prvo leto 
v veji IV in iščete taborni pros-
tor, ne odlašajte z iskanjem. Če 
še niste začeli iskati, začnite v 
tem trenutku. V primeru, da ste 
brez idej za prostor, vprašajte za 
nasvet druge voditelje. Čim prej 
uskladite datum tabora z obve-
znostmi vseh voditeljev, nato 
pa še z lastnikom (zaradi košnje  
travnika). Preverite, da je lastnik 
res pravi in da je le en (možnost 
več lastnikov, ki so sprti med 
seboj).

Domen Rabak, Iznajdljivi orel, 
Škofije 1

gremo na poleTni 
TaBor!

Skavtic_maj_2016.indd   20 11.5.2016   3:53:51



21SKAVT PrAKTIK
Ko iščemo taborni prostor, 

smo pozorni na to, da prejšnja 
leta na tistem območju še 
nismo taborili in da je prostor 
dovolj velik. Še posebej pa 
smo zadovoljni, če dobimo »fe-
edback« od koga, ki je tam že 
taboril. 

Poleg tabornega prostora 
naj bo reka, v kateri se je mo-
goče kopati, gozd za sekanje, 
raven teren in naj bo travnik 
oddaljen od hiš. Pomembna 
oprema: jamboree, členar, 
oprema za kuhanje, orodje ...

Najkasneje v mesecu mar-
cu/aprilu začnite z iskanjem 
tabornega prostora.

Voditelji, ki se prvo leto so-
očate z iskanjem tabornega 
prostora, uporabite skavtski 
portal oz. kontaktirajte enako 
velike čete in jih vprašajte, kje 
so že taborili. 

Mirjam Tolar, Neutrudljiva puma, 
Železniki 1

Pri tabornem prostoru smo 
pozorni na to:

 � koliko je taborni prostor od-
daljen od civilizacije, 

 � kako velik je, kakšne so opcije 
napadanja, 

 � da ni na mestu, kjer ne posije 
sonce, 

 � da ni močvirnato, da ni v 
kakšni kotlini, 

 � da taborni prostor ni preveč 
nagnjen,

 � da so blizu vasi, ki so primer-
ne za vodov potep.

Na taboru je dobro, če se v 
bližini nahaja kakšna reka/potok 
(za kopanje), da je veliko gozda 
in da je v gozdu veliko sušic, ki 
jih lahko posekaš. Najpomemb-
nejše stvari, ki so nepogrešljive: 
skrinje, vrvi, šotori, šotorke, ce-
rade, klini, žage, sekire, šivalni 
kovček, pisalni kovček, roverček, 
polivinili ...

Erna Mihelčič, Pozorna puma,  
Logatec 1

Ko iščemo taborni prostor, 
smo najbolj pozorni na to, da je 
v okolici dovolj gozda, v katerem 
lahko nabiramo les (in podiramo 
sušice), voda za kopanje in čim 
bližje tudi pitna voda. Ker smo 
velika četa, mora biti travnik tudi 
dovolj velik za naše šotore. Tru-
dimo se, da ne izberemo pros-
tora, kjer smo taborili v zadnjih 
5 letih, da se generacija v četi 
vmes obrne. Tako namesto ta-
borjenja v istem kraju spoznava-
mo lepote naše Slovenije. 

Običajno se lotimo iskanja 
tabornega prostora okrog apri-
la, maja, včasih tudi prej, odvisno 
od prostega časa voditeljev. Vo-
diteljem, ki iščete taborni pros-
tor, svetujem, da si pogledate, 
kaj ponuja portal tabori.skavt.
net, in da vprašate sovoditelje 
iz drugih čet, s katerimi prosto-
ri so bili zadovoljni. Tako najdeš 
tudi super taborne prostore, ki 
žal še niso vpisani na portalu.

Peter Merše, Univerzalni orel, 
Ljubljana 3
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smoljenka

Smoljenka oziroma angleško »fatwood« je eno izmed najboljših 
naravnih netiv. To je s smolo impregniran oranžno do rdeče obar-

vani del borovega lesa. Ko tak les prižgemo, gori z močnim in svetlim 
plamenom. To netivo lahko prižgemo tudi, če je mokro in prav zaradi 
tega je tako zelo uporabno.

Žan Kreft, Nabriti bober, Breznica 1

Zasmoljeni del lesa lahko pre-
cej hitro prižgemo z običajnim kre-
silom. A pred tem ga je potrebno 
najti. da ga najdemo, je najbolje, 
da poiščemo suhe veje borovca, ni 
pomembno, ali je drevo še vedno 
živo ali posušeno, saj če odrežemo 
suho vejo, drevesu ne bomo ško-
dovali. Pomembno je le, da vejo, ki 
bo prepojena s smolo, odrežemo z 
ročno žago, da na drevesu naredi-
mo čim manj škode (s sekiro je več 
možnosti, da drevo poškodujemo). 
Moramo vedeti, da vsaka veja ne 
bo prepojena s smolo, saj se dre-
vo s smolo zaščiti in v vejo steče 
smola le v primeru, da je poško-
dovana. Zato iščemo veje, ki so 
polomljene in ne cele. Zasmoljeni 
del se bo nahajal tik ob deblu, zato 
tam tudi pričnemo z žaganjem. 

Zasmoljeni del lesa lahko naj-
demo tudi pri koreninah, a bo 
dostop do njega malce težji.

Ko imamo lep zasmoljen kos 
lesa, bomo opazili, da ga od os-
talega lesa lahko ločimo po bar-
vi. Naš zasmoljeni kos bi moral 
biti bolj temne barve. Ločimo ga 
lahko tudi po teži. Gostota smo-
le je večja od lesa in prav zato bo 
zasmoljeni kos lesa težji. Če les 
še povohamo, bomo prav prijetno 
presenečeni, saj bo vonj smole 
zelo intenziven. 
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Les nato obdelamo tako, da 

pridemo do zasmoljenega dela 
lesa. 

posTopek prižiganja
da bomo lahko les prižga-

li s kresilom, ga moramo sprva 
s hrbtno stranjo noža nastrgati 
(tako, kot je prikazano na sliki). 

Ko dobimo zajeten kupček nas-
trgane smoljenke, ga prižgemo s 
kresilom. 

drugi način pa je ta, da iz zas-
moljenega kosa lesa naredimo 
baklice in ga prav tako zanetimo 
s kresilom.

Iz takega lesa lahko naredimo 
tudi bakle, saj že same palčke iz 
osmoljenega lesa zelo dolgo go-
rijo. Les lahko shranimo in kar je 
najbolje, ni potrebe, da bi ga shra-
njevali na suhem, saj lahko zane-
timo tudi mokrega.
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naravni pralni prašek

Bi rad opral umazano perilo, pa 
prodajajo v trgovinah samo 

drage in strupene ter naravi in 
vodi neprijazne pralne praške? Za 
to težavo imamo rešitev: naravni 
pralni prašek, ki z oblačil opere 
umazanijo, naravo pa pusti pri 
miru!

Mirjam Tolar, Neutrudljiva puma, 
Železniki 1

Fotografije: Barbara Tehovnik

za priBližno 3 l 
pralnega praška 
poTreBUješ:

 � 3,5 l vode,
 � 125 g naravnega mila (milo 

Marseille),
 � 200 g pralne sode (pozor: ne 

sode bikarbone),
 � eterično olje,
 � ribežen,
 � posodo za kuhanje,
 � plastično posodo za shranjeva-

nje (to je lahko stara embalaža 
od pralnih praškov, posoda od 
sladoleda …)

Za vse sestavine boš odštel 
le okoli 2,5 €, kupiš pa jih lahko v 
bolje založenih drogerijah.

posTopek izdelave
Na štedilniku v večji posodi za-

vreš vodo. Vmes naribaš naravno 

milo in ga streseš v vročo vodo. 

Premešaš, raztopiš (da ni več 
koščkov mila) in ugasneš ogenj. 
Nastane milnica.

V milnico streseš pralno sodo 
in dobro premešaš. Nato pustiš, 
da se samo od sebe ohladi (za 
tako količino traja okoli 3 do 4 
ure). Medtem ko se hladi in trdi, 
prideš na vsake toliko časa malo 
naokoli in res dobro premešaš – 
s tem preprečiš, da bi se milnica 
preveč strdila.

Preden daš milnico v večje pla-
stične (ne steklene, saj se v njih 
prašek preveč strdi) embalaže, 
v prašek kaneš izbrano naravno 
eterično olje in premešaš. Količi-
no in vonj eteričnega olja izbereš 
glede na svoje želje. 

Narejen pralni prašek je odličen 
za pranje oblačil oseb, ki imajo 
suho in problematično kožo (na 
primer za atopike). Ni pa zelo učin-
kovit pri odstranjevanju trdovrat-
nih madežev, zato si tam pomagaj 
s kakšnimi dodatki  ali drugačni-
mi postopki. domači pralni prašek 
lahko v dobro zaprti embalaži ne-
semo tudi s seboj na taborjenje in 
si z njim ročno operemo oblačila.
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skavT Brez rUTke

Priznam, prespal sem četrtko-
va jutranja predavanja. Nato 

sem skoraj zamudil naslednji se-
minar in ravno ko sem lovil zad-
nje minute, sem pred fakulteto 
opazil študentko na električnem 
vozičku, ki je zaskrbljeno ogle-
dovala voziček. Skoraj sem ste-
kel mimo, a vest mi ni dopustila 
pobega, zato sem pristopil.

Blaž Uršič, Odgovorni orel,  
Bovec 1

Študentka je bila v zadregi, saj 
se voziček ni premikal. Po licu so 
ji spolzele solze nemoči. To niso 
bile solze »ženskega« reševanja 
problemov, ampak solze nemoči 
gibanja in velike skrbi, saj je vo-
ziček vreden približno toliko kot 
nov avtomobil. V nahrbtniku sem 
poiskal robčke in jo poskusil poto-
lažiti. Na srečo ni bilo nič resnega, 

saj se je kasneje izkazalo, da gre 
le za manjšo okvaro.

Hitro sem odpovedal seminar 
in ji ponudil prevoz. »Nič lažjega,« 
sem si rekel, ne zavedajoč se, kaj 
pomeni biti odvisen od štirih ko-
les. Po nekaj metrih sem se že 
pošteno potil, a razmišljati sem 
začel šele v centru Ljubljane, ko 
kar naenkrat ni bilo primerne klan-
čine. Pot, ki sem jo že tolikokrat 
prehodil, je postala neprehodna. 
V tistem trenutku me je prešinilo, 
kako nehvaležna je lahko usoda in 
koliko mi pomeni lastno zdravje. 

Pot v Bežigrad je med pogo-
vorom hitro minila in že sva sta-
la pred stanovanjem. Hitela se 
je zahvaljevati, a sem jo prekinil: 
»Toliko kot sem jaz pomagal tebi, 
toliko si ti meni.« Potrebovala je 

prevoz, jaz pa sem mogoče po-
treboval opomin, kaj pomeni biti 
hvaležen. Tisto jutro bi z lahkoto 
spregledal invalida na vozičku, re-
koč, saj imajo varnostnika, saj je 
še veliko drugih, nimam časa. A 
zamudil bi priložnost dati in pre-
jeti nekaj, česar se ne da kupiti ali 
posoditi. Nasmeh na obrazu dveh 
prijateljev, v jutru še neznancev. 

Enkrat skavt, vedno skavt. To 
je verjetno ena največjih stvari, ki 
jih dobimo v oranžnih krojih pod 
zastavo. Pozorno oko izvidnika in 
pripravljenost na pot popotnika. 
dandanes je zelo veliko govora, 
projektov in načrtov, kako biti 
dober državljan, človek, šolar, 
partner … A hkrati pozabljamo, da 
dejanja, le majhna dejanja, počasi 
in vztrajno spreminjajo ta svet. Si 
zraven?
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kakšna praska, 
poTolčena kolena

Sem mati štirim skavtom. Trem 
že odraslim in eni najstnici, ki 

je zdaj zadnje leto v četi. Najsta-
rejšega skavta, ki je zdaj voditelj 
klana, popotnikov in popotnic, 
smo vpisali že v drugem razredu, 
ko je bil star osem let. To je bilo 
davnega leta 1998. 

Klara Žnidaršič, mama štirih skavtov, 
steg Cerknica 1

In tako je sledilo vpisovanje k 
skavtom še trikrat. Seveda sva 
se z možem udeležila vseh skavt-
skih srečanj. Predvsem jaz sem 
jih kar naprej vozila v župnišče, 
dokler niso malo zrasli, da so šli 
sami. Kot mlada skavtska mama 
sem bila zelo navdušena nad svo-
jimi skavti. Pred očmi sem vedno 

imela, da je skavtsko življenje tisto 
pravo. Všeč mi je bilo to, da so se 
naučili veliko praktičnih del. Seve-
da pa so se tudi duhovno bogatili 
in brusili drug ob drugem, ob svo-
jih voditeljih, župniku in kaplanih. 
V Cerknici je bila in je še skavtska 
organizacija zelo dobra. Prva leta 
skavtskega življenja naših otrok je 
bilo zelo pestro, ker jim je bilo pot-
rebno pomagati, da so vse stlačili 
v svoje ruzake. Sploh potem, ko 
so trije starejši že vsi odkoračili 
na tabor. Po navadi smo zadnje 
minute še iskali lučke, rutke, kro-
je, spalke, gojzarje ... Ko so bili 
končno vsi spakirani in ko sva jim 
še pomahala, sem se sploh jaz po 
navadi kar oddahnila. Vedela sem, 
da so v dobrih rokah in da nimam 
kaj skrbeti. Voditelji so bili več kot 
dobri, zanesljivi in resni, da smo jim 
res lahko zaupali.

Kar se tiče poškodb, ki so se 
zgodile na taborih, moram reči, da 
še ni bilo prehudo. Kakšna praska 
in potolčena kolena, to ni še naj-

hujše v življenju 
skavta. Spomnim 
se, da je enkrat 
pri prijateljskem 
»pretepu« med 
več skavti prav 
eden mojih po 
nesreči zlomil nos 
drugemu skavtu. 
Krivca so spoz-
nali šele nasled-
nje leto, ko bi se 
kmalu spet vnela 
podobna bitka.

Najbrž se je našim skavtom 
zgodilo še marsikaj, pa ne vem. 
Mogoče je tako najbolje. Če bi vse 
povedali mami, bi bila prehitro siva. 

Trenutno pri naši hiši delujeta še 
dva skavta, najstarejši in najmlajša. dru-
ga in tretji pa nimata več časa, sta pa v 
duhu še vedno skavta. »Enkrat skavt, 
za vedno skavt,« me podučijo otroci.

Ana Špes, Dobrosrčni galeb,  
Velenje 1
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BILA JE NOČ. MALI  ŠTEF JE SEdEL NA  

IN OPAZOVAL . TEdAJ JE ZAGLEdAL VELIKO 

SVETLEČO , IMELA JE VELIKE . PrAVIJO, 

dA SO TO VELIKE , KI JIM PrAVIJO KrATErJI 

IN SO JIH uSTVArILI LETEČI , IMENuJEMO JIH 

METEOrJI, IN POTuJEJO SKOZI VESOLJE. VČASIH 

PO NESrEČI ZAdENEJO V KAKŠEN PLANET. KAKO 

ČudOVITA JE LuNA, dA BI LE LAHKO BIL TAM. »AH, 

TETA LuNA,« PrAVI  ŠTEF. KAKO PA TI VIdIŠ 

MENE, KI SEdIM NA VELIKEM PLANETu, ZEMLJI? 

OB OGNJu

sedi na 

zakladu
Ana Špes, Dobrosrčni galeb,  

Velenje 1
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KAKO IZGLEdAM? TETA LuNA PrAVI: »ZEMLJA JE  

ČudOVITA, VELIKE  SO  IN OBLIVAJO 

 CeLiNe. Tu aLi Tam iZZa  POGLEdA 

KAKŠEN VrH . GLEJ, VIdIM VELIKE 

PESKOVNIKE, PO KATErIH HOdIJO . A VIdIM 

TudI NA  SMETI, , dVIGAJOČ SE IZ 

dIMNIKOV . VIdIM VELIKO LuČI, KI MOTIJO 

ŽIVALI PONOČI. SLIŠIM HruP, KI PrEGLASI  

ŠuMENJE , TO SO , KI drVIJO PO . 

AH, BOBEr ŠTEF, TVOJ PLANET JE ČudOVIT, PrAVI 

, KI IZGuBLJA SIJAJ. TAKrAT JE ŠTEF SKLENIL: 

»rAd IMAM , JE MOJ  IN SKrBEL BOM 

ZANJO. POBIrAL BOM SMETI IN VArOVAL . 

HEJ, TI TAM, POMAGAJ MI, SKuPAJ ZMOrEVA.«

KAJ BOŠ PA TI NArEdIL, dA ZAŠČITIVA ZEMLJO?
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rušimo »ritma« in ne posegamo 
neposredno v njihov prostor, ne 
povzročamo dodatnega hrupa po 
nepotrebnem.

Pri pripravi materiala za delav-
nice na taboru in ostali program 
poskusimo uporabiti odslužene 
stvari (ki jih ponovno uporabimo) 
ali naravne materiale. Za zgradbe 
poskusimo uporabiti le suh les ali 
sušice (ob hkratnem upoštevanju 
varnosti!). Ne zarezujemo v dreve-
sa, ne kosimo po nepotrebnem. Ne 
trgamo rastlin po nepotrebnem.

Voditelji lahko oblikujemo pro-
gram tako, da skavtom v največji 
možni meri približamo naravo in 
pomen varovanja le-te. Na to ve-
lja pomisliti že pred taborom, ko 
načrtujemo program, lokacijo/
pot posameznega tabora in izbi-
ro materialov za program. Krepi-
mo zavedanje, da v naravi nismo 
sami; v tem smislu, da v kolikor 
so blizu kakšna gnezda, brlogi ali 
poti živali, smo pozorni na to, ne 

Kam postaviti stranišče, da bo 
čim bolj prijazno okolju? Kje 

in kako si umivati zobe in pomiva-
ti posodo, da bodo reke čistejše? 
Pred obdobjem poletnih taborov 
je tu nekaj nasvetov, kako prep-
roste stvari z malo znanja nare-
dimo dosti bolj prijazne do okolja. 
Glavno vodilo je, da vse možne 
vire onesnaževanja odmaknemo 
čim dlje od vodotokov.

Urban Čepon, Pretkani bober,  
Vrhnika 1

pred TaBorjenjem
Pri prevozih poskušamo biti 

čim bolj racionalni. Če se le da, 
uporabimo javni prevoz. Za dan 
odprtih vrat aktivirajmo starše, da 
se dogovorijo med seboj in se ne 
vozijo vsak s svojim avtomobilom. 

smernice za okoljU 
prijazen TaBor
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Z uvajanjem naravnih čistil/de-
tergentov (limona, kis, pepel, soda 
bikarbona) ali uvajanjem bioraz-
gradljivih detergentov na taboru 
naredimo korak naprej pri vzgoji. 
Predvsem pa imejmo v mislih va-
rovanje voda.

Kar se tiče varovanja okolja, 
imamo med taborjenjem največ-
ji vpliv na vode (na vodotoke in 
podtalnico). Prav tako pa vplivamo 
tudi na zrak, še posebej s prevozi 
in kurjenjem.

lokacija sTranišča
Osnovne smernice: 

 � čim dlje od vodotoka,
 � po želji več lukenj, med seboj 

nekoliko oddaljenih,
 � stran od vodotoka.

Čeprav se sliši smešno, najbolj 
trajnostno in naravi prijazno hodijo 
na stranišče živali – svoje iztreb-
ke in urin razporedijo po naravi in s 
tem gnojijo rastline, ljudje pa svoje 
onesnaženje koncentriramo v eno 
točko, kjer pride do povečanega 
onesnaženja. Pri postavitvi tabora 
lahko to znanje upoštevamo tudi 
sami, saj ni potrebno, da imamo 
zgolj eno WC luknjo, lahko jih ima-
mo več. Prav tako si lahko dolo-
čimo »linijo«, kamor lahko fantje 
hodijo odtočit, in se dogovorimo, 
da tam ne nabiramo drv. 

Vsi poznamo WC luknje na ta-
boru. druga možnost, ki je tudi 
zelo uporabna pri bivakiranju in 
drugih dejavnostih, je uporaba 
lopatke in »linije«. Ko nas tišči na 
veliko potrebo, vzamemo lopat-
ko, skopljemo malo luknjo, ki jo 
po končani potrebi zagrnemo z 

izkopano zemljo. »Linija« pa po-
meni, da si določimo območje za 
malo potrebo. Pri uporabi lopatke 
je potrebno poudariti, da ni zaže-
lena na tabornih prostorih, ki so 
velikokrat v uporabi, saj bodo na 
taborni prostor za nami prišli še 
mnogi in nočemo, da v bližnjem 
gozdu naletijo na »mine«.

ognjišča
Ognjev in vodovih kuhinj ne 

postavljajmo na obalah rek in v 
bližini površinskih voda, saj bo 
višja gladina vode ob deževju ves 
pepel in umazanijo odnesla s seboj 
in se s tem onesnažila z organski-
mi snovmi. Poudariti pa je potreb-
no, da je bolje zakuriti na obali in 
pospraviti za seboj kot pa zanetiti 
v gozdu in povzročiti gozdni požar; 
pamet naj nikoli ne počiva. Vedno 
moramo imeti tudi pripravljena 
sredstva za gašenje morebitnega 
požara.

Opozoriti je potrebno, da je 
kurjenje po nepotrebnem nespa-
metno početje, saj se s kurjenjem 
v zrak spušča drobne delce, ki so 
daljši čas prisotni v ozračju. dro-
ben prah v zraku so drobni delci in 
drobne kapljice, v katere se ujame 
trden ali tekoč delec. droben prah 
je tako majhen, da lebdi v zraku. 
Največkrat to opazimo pozimi, ko 
se zaradi povečane koncentracije 
trdnih delcev pojavi smog v mes-
tih. Največkrat slišimo za podatek 
številko drobnih delcev premera 
10 mikrometrov (oznaka PM10). 
delci vplivajo na zdravje ljudi, še 
posebej povečujejo bolezni dihal, 
osrčja in ožilja.

organska lUknja
Organska luknja je luknja, v ka-

tero mečemo biološko razgradljive 
odpadke in preostanek neužitne 
hrane. Glede lokacije velja enako 
kot za WC luknjo. Potrebno pa je 
paziti, da po končanem taborjenju 
organsko luknjo dobro zasujemo 

(npr. 30 cm prsti), da luknja ne bo 
privabljala živali.

Če je v bližini tabora kakšna 
kmetija, se poskusimo dogovoriti, 
da morebiten preostanek hrane 
odnesemo živalim.

pomivanje posode
Velikokrat naredimo napako 

pri pomivanju posode, saj jo ne-
kateri pomivajo kar v potoku. Tudi 
če jo umivamo z biorazgradljivimi 
»eko« detergenti, je NE pomiva-
mo v vodotoku. Najbolje je, da v 
veliko vedro za pomivanje posode 
zajamemo vodo v potoku in gremo 
posodo pomit čim dlje od potoka. 
Tudi če ne uporabljaš detergenta, 
so ostanki hrane organsko one-
snaženje, ki onesnažuje reko – 
zato stran od vodotokov. Names-
to detergenta uporabimo pepel, 
ki ga zmešamo z vodo, da dobimo 
pasto – je odlično čistilo!

»kopalnica, 
Umivalnik, pranje 
oBlek«

Enako kot pri pomivanju poso-
de velja za umivanje las, zob, te-
lesa in pranje oblek. Verjetno ste 
si dostikrat umivali zobe na obali 
reke, kar ni v redu. Zopet velja, da 
se umivamo s šamponi in deter-
genti ter peremo obleke čim dlje 
od potoka. 

hrana
Najbolje je, da hrano kupuje-

mo pri lokalnem kmetu ali pa čim 
več surovin pridelamo sami doma 
pred odhodom (zelenjava, sadje, 
marmelade). V trgovini se trudi-
mo kupiti stvari v velikih embala-
žah (makaroni po 5 kg), hkrati pa 
upoštevajmo tudi izvor (energija v 
prevozu). Kupujmo racionalno, da 
bo čim manj ostankov.

odpadki
Vsi verjetno poznamo krog 

ReDuCe - ReuSe - ReCYCLe. Torej 
najprej se vprašamo, če vse, kar 
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imamo namen uporabiti/kupiti, za-
res potrebujemo. Potem premisli-
mo, kaj bi lahko ponovno uporabili 
(npr. ustvarjalne delavnice so lah-
ko enako uspešne tudi iz »smeti«, 
torej materiala, ki je zavržen, in ni 
potrebno kupovati novega materi-
ala). Število odpadkov zmanjšamo 
tudi s primerno uporabo in hram-
bo orodja – če vsako leto izgubimo 
sekiro ali žago, s tem proizvede-
mo nepotreben odpadek. Tudi to 
je »ReDuCe«.

Za zbiranje odpadkov lahko 
uporabimo odslužene kartonaste 
škatle (za suhe odpadke), biolo-
ške odpadke lahko v posodi od-
nesemo do komposta, za mokre 
odpadke ali če se bojimo dežja, 
pa uporabimo odslužene plastične 
vreče ali vreče za smeti. Vso em-
balažo moramo najprej umiti (vodo 
od umivanja pa ustrezno prečisti-
ti!). Vreče za smeti se na taborih 
velikokrat strgajo, pomembno je, 
da naredimo smetnjak iz palic in 
vrečke tako, da se vrečka dobro 
dotika tal, in s tem onemogočimo, 
da se vrečka strga pod težo smeti.

Odslužene papirnate robčke (ki 
ne sodijo med papir za recikliranje!) 
lahko uporabimo za kurivo ali pa 

odložimo med biološke odpadke 
(ne med papir!). Tudi na popot-
nem taboru poskrbimo za ločeno 
zbiranje odpadkov. Ločeno zbrane 
frakcije odnesimo do ekološkega 
otoka, kjer v skladu z navodili, ki so 
napisana na etiketi vsakega zaboj-
nika, odpadno embalažo iz vreče 
razporedimo v ustrezne zabojnike.

poseBnosTi po vejah
Skavti poznamo različne vrste 

taborov, ki s seboj prinesejo tudi 
svoje posebnosti glede varovanja 
okolja in narave. Prva misel pri 
hišnem stacionarnem taboru je, 
da ne moremo veliko storiti za 
naravo, ampak ni res. Še pose-
bej moramo dosledno upoštevati 
ločevanje odpadkov, kakor vele-
va lokalna občina (vsaka občina 
ima drugačen sistem ločevanja 
odpadkov). Prav tako varčujmo z 
elektriko in pitno vodo.

Stacionarni tabor v naravi ima, 
če ne ravnamo ustrezno, velik 
vpliv na naravo. Na kar moramo 
še posebej paziti, je lokacija iz-
puščanja odplak v naravo. To je 
lokacija stranišča, organske lu-
knje, umivalnice in pomivalnice 
posode!

Največja »eko greha« popotnih 
taborov sta nepravilno ločevanje 
odpadkov (ker »ne najdemo/se 
nam ne da« najti pravega zaboj-
nika) in tuširanje/šamponiranje/
pomivanje posode v vodotokih. 
Velik odtis naredimo tudi z upo-
rabo in odlaganjem (ali v naravo 
ali v smeti) vlažilnih robčkov (lah-
ko si naredite tudi eko prijazne, 
glej vlažilne robčke). Če bomo na 
popotnem taboru pozorni na te 
stvari, bomo naredili ogromno.
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...smo okolju
prijazni!

Že 26 let izvajamo
čistilne akcije po
celi Sloveniji.

Za umivanje posode po 
kosilu na taboru skavt 
porabi samo 0,5 l vode, 
doma pod pipo pa 5-6 l.

Nobeden od 210 
poletnih skavtskih 
taborov ne mine 
brez treh košev za 
smeti in jame za 
bio-odpadke.

Naše članske 
izkaznice so 
narejene iz BioPvc 
materiala, ki je 
biološko razgradljiv.

Naši tabori so trajnostni, 
ker za njihovo izvedbo 
potrebujemo zelo malo, 
saj večino potrebščin 
dobimo v naravi.

Uporabljamo javni 
prevoz. Prispevamo 
k zmanjševanju 
izpustov CO2.

Pišemo priročnike 
za mlade. 

Ozaveščamo!

Razmišljamo o 
posledicah svojih dejanj!

Dvakrat pomislimo, 
preden tiskamo!

Skavti smo 
odgovorni 
potrošniki. Če se 
le da, kupujemo 
lokalne izdelke!

2015 smo reciklirali 165.137 kg starega papirja

in s tem rešili približno 3.960 dreves!

=
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Dragi skavt Milan!

Sem klanovka in dijakinja 

3. letnika gimnazije. V zadnjem 

času sem začela razmišljati 

o svojem bodočem študiju in 

me zanimata dve stvari. Za 

kateri študij naj se odločim? 

Na eni strani se zanimam za 

študij, ki mi je dokaj všeč in 

po koncu katerega imam veliko 

več možnosti za zaposlitev. Na 

drugi strani pa mi je drugi 

študij veliko zanimivejši in 

privlačnejši, a je zelo malo 

možnosti za zaposlitev v tej 

stroki. Druga stvar, ki me 

zanima, je tvoje mnenje o 

tem, kateri študiji so najbolj 

skavtski. To smo se pogovarjali 

s klanovci in nas informativno 

zanima tudi tvoje mnenje. 
Hvala za odgovor in srečno 

pot!

Klanovka

skavT milan sveTUje
Živijo klanovka! 
Najverjetneje nisem prvi, ki ti 

bom povedal, da je odločitev za 
študij ena bolj pomembnih od-
ločitev v tvojemu življenju. Zato 
le dobro premisli o svoji nadaljnji 
poti, a si ob tem ne povzroči pre-
več sivih las. Zelo zanimivo bi bilo 
slišati, med katerima dvema študi-
jema se odločaš. Moje mnenje je, 
da je bolje, da izbereš drugi študij. 
V življenju je pomembno, da znaš 
poslušati sebe, tisto, kar te veseli, 
kar te motivira, kar te privlači, in 
to je v tvojem primeru drugi izbira. 
Verjamem pa, da te večja možnost 
zaposlitve pritegne. dandanes je 
malo zaposlitev, ki jih pridobiš z 
malo truda, sploh tistih zanimivej-
ših. Veliko štejejo izkušnje, tvoja 
želja in različne kompetence. Lah-
ko, da res ne boš dobila službe, ki 
je namenjena le tvoji poklicni kvali-
fikaciji, lahko pa ti bo v kateri drugi 
službi tvoja izobrazba prišla zelo 
prav. Verjamem, da boš tekom 
študija odkrila nove možnosti, ki ti 
jih ponuja tvoj poklic, in našla po-
dročje, kateremu se želiš posvetiti. 

Skavtski študij? Ob tem najprej 
pomislim na študij, pri katerem 
veliko časa preživljaš v naravi, ho-
diš na terenske vaje, se ukvarjaš 
s proučevanjem narave in podob-
no. Tu imam v mislih gozdarstvo, 
geologijo, geografijo, biologijo in 
tudi druge naravoslovne smeri, na 
primer meteorologijo, zootehniko, 
veterino … A ko se bolj poglobim 
v razmišljanje, hitro pomislim na 
skavta, ki je vesel, zdrav, športen, 
torej študenta na športnih sme-
reh, doktorja medicine, fiziotera-
pevta in tako dalje … Navsezadnje 
je po mojem prav vsaka smer vsaj 
malo skavtska. Saj je skavt odgo-
voren državljan, torej je najbolj po-
membno to, da je v svojem poklicu 
delaven in odgovoren. Odgovoren 
pa ni treba biti samo naravoslov-
cu, ampak tudi pravniku, novinarju, 
politologu, ekonomistu, pedagogu, 
bibliotekarju in še bi lahko našte-
vali. Torej moja ugotovitev je, da je 
vsak študij lahko skavtski študij. 

Srečno pot!
Skavt Milan, Svetovalski jazbec

Skavtic_maj_2016.indd   33 11.5.2016   3:54:01



34 SKAVT NOrrIS

men' se rola ...

Po z d r a v l j e n i !  
V prejšnjem članku sem že 

nekoliko omenil reko in njene 
nevarnosti, zdaj pa bom s tem 
nadaljeval, saj »se spodobi in je 
pravično«, da gremo skavti na 
tabore pripravljeni tudi na more-
bitne nevarnosti, ki nas čakajo ob 
srečanju z reko.

Nevarnosti delimo na objektiv-
ne: karakter reke, naklon/padec, 
vodostaj, temperatura, notranji/
zunanji del zavoja, veje in podrta 
drevesa, skale, vodne tvorbe in 
človeški posegi (jez); ter subjek-
tivne: vse naše napake, ki jih 
naredimo. 

recimo, da naš prijatelj skavt 
Janez pade v deročo reko ali pa 
da ga odnese močan tok, ki ga je 
podcenjeval, ter se mora soočiti z 
vsemi naštetimi nevarnostmi. Kaj 
storiti?

Jaz bi mu, kot izkušen vernik, 
najprej svetoval, da med pada-
njem v vodo zmoli, če tega še 
ni storil, kajti kasneje ne bo več 
časa. druga stvar pa je: PASIVNI 
OBRAMBNI POLOŽAJ, kjer damo 
noge predse in nikakor ne posku-
šamo vstati, če nam voda sega 
čez kolena (da se nam slučajno 
kje ne zatakne stopalo). Tako se 
bomo lahko ubranili skal, če nam 
že ne bo uspelo odplavati stran. 
Še vedno lahko z rokami plavamo 
desno in levo ali nazaj.

Tretja stvar je AKTIVNI POLO-
ŽAJ, kjer plavamo kravl, četudi ga 
ne znamo. Ni nam potrebno upo-
rabljati nog. Ta položaj uporabimo, 
ko hočemo priti v mirno vodo za 
skalo ali pa se skali umakniti. V že-
leno smer vedno plavamo pod ko-
tom 45° glede na tok. Če hočemo 
reko le preplavati oz. se umikamo 
skali, plavamo obrnjeni navzgor 
proti toku.

4. Ko smo na vrhu vala, vdih-
nemo, ker nas bo zalilo, ko poj-
demo dol. In 5. Ko nas zalije, se 
skrčimo v čim manjši »klobčič«. 
raftarji temu položaju rečemo 
»ball of happiness«, torej »kupček 
sreče«. 

Matej Hosner, Samozavestni volk, 
Bovec 1

razlaga: 

Ko gre voda čez oviro, se bo 
zgornji del vode, zadaj za oviro, 
obrnil nazaj in tekel navzgor proti 
toku. To je za plavalca lahko zelo 
nevarno, saj je mogoče, da ga ta 
vodna tvorba - »rola« ne bo več 
izpustila. Spodnji del vode gre 
po dnu nemoteno naprej. Če se 
Janez znajde v tej situaciji, mora 
najprej (na vrhu vala, »role«) glo-
boko vdihniti, se zviti v klobčič in 
tako »pasti« v globljo vodo ter po-
čakati, da ga odnese stran. Šele 
čez nekaj sekund lahko splava na 
površje.

kako izgleda v naravi:
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Nov skavtski dnevni make up, 
srečanje čete, Vrhnika pri Ložu, 
Loška dolina 1 Foto: MirjaM 
KvaterniK Operacija Sever, Kamnik 1 Foto: Rok Rupnik

Pozornost za 
predsednika, obisk 
predsednika Boruta 
Pahorja, Ljubljana 5 
Foto: Primož Govekar

Pomlad je tu,  Giardino 
Viatori Gorizia, 
Ajdovščina-Šturje 1 
Foto: tadej Kosmač

Računalniške 
igre v živo, 
srečanje VV, 
Škofije 1 Foto: 
Urška tosolini

Ukulele, skavti in narava 
so najboljša kombinacija 
Foto: Katarina Uršič

V boj z 
Ledeno 
kraljico! 
Stegovo 
zimovanje, 
Otalež, 
Tolmin 1 
Foto: Blaž 
leBan

Vizionarski pogled 
domžalskih bobrov, 
bobrovanje, Domžale 1  
Foto: JerneJa Kastelic

Vsi prisotni in zbrani, 
praznovanje, Ljubljana 4

Zadnji skok v zimo, zimovanje PP, 
Rogla, Celje 1 Foto: Sara Kač
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