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skoutlnje ln skoutl 

LmB 
Danes je 4. december in jaz naj napišem 
članek o akciji LMB, ki bo ob izidu 
Skavti ča aktualen ... in to na tako temo, 
okoli katere se bo v teh dveh tednih še 
toliko zgodilo. Kaj naj vam sporočim? 
Saj ne, da vam v tem trenutku nimam 
kaj povedati. Prav nasprotno. Toliko je 
misli, napotkov, želja, potrebnih razlag 
ln informacij ... Ili ob vašem branju čez 
dva tedna ne bodo več aktualni ... 

Kaj pa je tisto, kar je aktualno danes ln bo 
ostalo aktualno? 

Predstavljam si vse vas čez dobra dva tedna ... 
RaRo se v oranžnih srajcah pod toplimi bundami 

in z rutRami oRrog vratu podite po vseh možnih 
RotičRih Slovenije. KaRo prevažale v avtu ogenj in 
se jezite zaradi razlitega vosRa po sovozniRovem 
sedežu maminega avta. RaRo stopate pred župane 
in pred ostarele ženice v pozabljenih hišicah na 
robu vasi, RaRo si grejete mrzle roRe na toplih ste
nah lanternice, RaRo potisRate Rartice s poslanico v 

roRe vsem. Ri so v naglici pozabili, da ima LMB svo
je sporočilo, Ra Ro se smejete nerod nemu Janu, Ri si 
je spet osmodil prste, Ra Ro je MetRa pri teRJa nazaj R 
vam po roRavice. Ri jih je njena sestrica pozabila na 
pul tu s svečami ... 

Ja. predstavljam si vas med ljudmi. V stiRu z ljudmi. 
ln predstavljam si vas z nasmehom na obrazu in top
lim pogledom! Jn vidim še večji nasmeh in toplejši 
poqled na obrazu tistega, Ri mu luč prižiqate . 

Drug drugemu si prižiga mo luči. 

To je to. Rar šteje. To je to, Rar je vredno omembe. 
ln vse ostalo je odveč . 

Druq drugemu si prižigamo luči. Drug drugemu 
smo luč. 

Sem bila dovolj aRtualna? 

Rosana Hudej. Nežna voli<ulja. Ajdovščina-~ turje 1, i<oordi

nator ica LME\2008 
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Cii brez kril 

Čil včasih rad potuje tudi po tleh džun11le, da sreča TEM V KRI ŠE HITREJE SPUSTI SNOVI, KI JIH 
svoje prijatelje in izve, Raj je nove11a . ToRrat je s rečal IMA V SEBI, IN TAKO LAHKO PRENESE BOLEZEN 
Žel vo U. Ri 11a je naučila ne Raj volčiču Roristnih reči NA ČLOVEKA. Če se Rasneje ORO li mesta vboda pojavi 

o prvi pomoč i. večja rdečina, je potreben obisR pri zdravniRu. 

--> KRVAVITEV IZ NOSU? 

Kdor Rrvavi iz nosu. naj sede, na11ne 

11Iavo naprej in tišč i 

nosnici SRupaj. Na 

zadnji del vratu 

mu lahRo položiš 

mrzel obRladeR. 

NeRaj časa naj ne 

piha sRozi nos. Rer 

se Rrvavitev lahRo 

ponovi. 

--> KLOP? 
Klopa je treba čim prej odstraniti. 

Poišči pomoč odrasle11a. Ri ti bo pri 

tem poma11al. Klopa je treba prijeti 

čim bližje Roži. najbolje s pinceto za 

prijemanje Rlopov, Ri se jo Rupi v 

!eRami. Potem 11a vrtimo ROt vijaR z izvijačem. doR

ler 11a ne odstranimo v celoti. KLOPA NE SMEMO 
MAZATI Z OLJEM, SAJ SE ZAČNE DUŠITI IN PRI 

NOŽ? 
Če je rana 11IoboRa in Rri močno teče. 
Rrvavitev ustavimo s pritisRom na rano 

z 11azo ali Rosom bla11a. POIŠČEMO 
POMOČ ODRASLEGA, KI BO RANO 
RAZKUŽIL IN OBVEZAL TER, ČE JE 
TREBA, POŠKODOVANEGA ODPELJAL 

K ZDRAVNIKU. 
Če je rana površinska 

odvečno Rri popivnaš z 

11azo ali Rosom blaqa. po

tem jo spereš pod vodo 

in razRužiš. Nalepiš si še 

obliž. Ri 11a moraš zamen

jati. preden začne razpa-

dati na prstu. Ko rana ni 

več odprta in je povrhu 

Rrasta, obliža ne potrebuješ več. 

Če pa želiš izvedeti še več o prvi pomoči. 
pa le povprašaj stare volRove. Z veseljem ti 

bodo poma11ali. 

Bena Brišlli. Rahločutna pu ma. Ljubljana 3 



utinte ln sknutl 

Ha ti sedi na trati , tuhta in modruje o ... DOBREM DELU. 
KAJ JE TO DOBRO DELO? NeRaj . Rar si pojedel. pa je želodcu >>dobro delo«? Mo~oče sli Ra, Ri ti je ta Ro všeč . 

da si jo obesiš na steno in ji praviš, da je »dobro delo<<? Ali pa je to mo11oče neRaj dobre~a . Rar storiš neRomu 

dru11emu in mu s tem polepšaš dan? 

Si želiš postati PRAVI SKAVI'? Ti starejši sRavti pravijo: »Lej ~a. volč iča! Saj ta pa še ni pravi sRavt! « TO SE 
LAHKO SPREMENI! KaRo postaneš pravi sRavt? To ni samo to, da obvladaš vse mo~oče vozle, postavljanje 

šotora in bivaRov, postavitev o~nja in ostale veščine, Ri jih znajo tvoji starejši sRavtsRi bratje in sestre. Pravi 

sRavt se pole~ te~a drži tudi sRavtsRih zaRonov. Eden od njih pravi, da sRavt poma~a bližnjemu in vsaR dan 

naredi vsaj eno dobro delo. 

Ne veš Rje začeti? Vprašaj mamico ali očeta, če jima lahRo pri čem poma~aš, ali pa bratcu. sestrici, ded

Ru, babici, sošolcu, Ri nima družbe ... in RO os reči š neRO\Ia dru11e11a. s tem s rečnejš i postaneš tudi sam. Ne 

verjameš? Le posRusi, šRoditi ne more! 

Bena Brišl<i. Ra hločutna pu ma. Ljubljana 3 
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Urša Sl<ornšeR. Odštel<ana šl<orpijonl<a. Mozirje 1 
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lkl u trnf-lkl 
MURA JAM: REŠEVANJE HARRYJA POlTERJA 

V'SE SE JE ZAČELO V' DVORANI. KO SMO SE RAZDELILI V' RAZLIČNE SKUPINE. 
NATO SMO SE ODPRAVILI NA POT IN SE USTAVLJALI ZARADI RAZLIČNIH NALOG. KI SMO JIH 
OPRAVLJALI NA POSAMEZNI TOČKI. POT JE BILA ZELO DOLGA IN NE TAKO ZANIMIVA. NAL
OGE NISO BILE TAKO TEŽKE. SAJ SO BILA VPRAŠANJA ZELO LAHKA. PRI ENI IZMED NALOG 
SMO DOBILI LISTEK. NA KATEREM JE BIL NAPISAN UROK. KI NAM JE KASNEJE POMAGAL 
REŠ!Tl HARRYJA POTTERJA. NEKATERI IZMED VOLČIČEV' SO NAŠLI HARRYJA POTTERJA. KI 
SMO GA REŠILI Z UROKOM, A HARRY JE BIL ŠE VEDNO 
ZMEDEN. 
VESELI SMO BILI. KER SMO GA REŠILI. A SMO SE HITRO 
VRNILI V' DVORANO. KER JE BIL ŽE ČAS ZA MAŠO. 

VOLČ IČA JOŽE REPENŠEK IN URH ČRN IVŠEK. MOZIRJE 1 

VERJETNO JE TA DOBRI MOŽ PRED KRATKIM OBISKAL TUDI 
TEBE. POVEŽI MED SEBOJ ŠTEVILKE (OD 1 DO ... ) JN ČRKE 
(ODA DO ... ) IN SE PREPRIČAJ, ČE IMAVA V' MISLIH ISTO 
OSEBO. 

DRAGI VOLČIČ! 

SEDAJ IMAŠ TUDI TI PRILOŽNOST PUSTITI SVOJ 

ODTIS V SKAVTIČU. POŠLJ I SVOJ POZDRAV. PISMO 

ALl POROČILO IZ KAKŠNEGA DOGODKA. KJ SE 

GA JE UDELEŽILO VAŠE KRDELO NA SKA VTIČ. · ... . 

ZRINJSKEGA CESTA 9. 1000 LJUBLJANA. S PRIPISOM 

VV STRANI, ALl NA DŽUNGELSKI RAČUNALNIK 

SKAVTIC@SKAVT.NET. IKI PA BO TO OBJAVIL V 

SVOJI TRAFIK!. TVOJ PRISPEVEK ŽE NESTRPNO 

PRIČAKUJEMO! 

'. ,·:·" 11!10 
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Dej se no on 
VEŠČINA f OTOGRAf objektiv ujete trenutke tabora sem nato zbrala v album 

in tako uspešno usvojila veščino . 

Zakaj sem se odločila za veščino? Kako lahko veščino uporabljam zase, pri sllavtlh 
Si se že kdaj zalotil, da si videl tako lep prizor. Ri si ln drugod? 

dvoma- delala bom veščino fotoqrafa. 

Kako je potekalo osvajanje? 
Najprej sva se srečali z osebno spremljevalko. Ri je 

bila tudi moja mentorica. Povedala sem ji svoje ideje 

in skupaj sva oblikovali načrt. V naslednjih mesecih 

sem veliko fotoqrafirala, tako pri skavtih kot dru

qod. Prebrala sem knjiqo o osnovah fotoqrafiranja. 

Nekatere slike sem tudi obdelala v računalniškem 

proqramu. Ob koncu skavtskeqa leta sem v skavt

skem prostoru pripravila razstavo najboljših slik. Na 

Na vsako skavtsko aktivnost vzamem s seboj fotoa

parat in na koncu leta izdelam zqoščenko. Ri jo pre

jme vsak član čete za spomin. Poleq teqa pa vzamem 

fotoaparat tudi na sprehode. družabna srečanja in po

tovanja. nato pa nekatere izberem in uredim v album. 

Tiste res najboljše pa najdejo mesto na steni moje sobe 

ali pa na voščilnicah prijateljem. 

Ana Grahor. Ambiciozna č loveš l;!a ribica, Ajdovščina-Šturje: 

VEŠČINA TORrOPEK 

Zakaj bom postala mentor za to veščino? 
Pred časom sem spoznala, da zelo rada pečem torte 

Z veseljem sem prinesla kaj sladkeqa na skavtska 

srečanja, še rajši pa sem svoje znanje posredovala 

naprej. Za začetek sem izdelavo tort naučila nel<a) 

taboru pa sem pripravila delavnico in tako še ostale skavtskih sovoditeljev. zdaj pa bom to znanje posre

člane čete naučila nekaj o osnovah fotoqrafiranja. V dovaJa tudi l\7-jevcem. 



,kaullnje ln skaull 

Kallo bo potellalo usvajanje veščine? 
Pečenje oziroma izdelava torte zahteva samo velilw 

prakse. Skupaj z IV-jevci si bomo zadali cilje, nato pa 

!<ar prešli 1< bistvu. :) Najprej bomo spekli biskvit, nato 

pa izbrali !<remo. Torto bomo na koncu tudi okrasili in 

fotoqrafirali. Čol<oladna torta, sadna torta. sl<utna torta 

-se vam že cedijo sline? Na koncu usvajanja veščine 

bo vsa!< skavt oz. sl<avtinja znal speči vsaj eno enos

tavno torto. l<i jo bo prinesel na zimovanje. 

Kallo lahllo veščino uporabljam zase, pri 
sllavtih in drugod? 
Pri sl<avtih pa se vedno najde razloq za praznovanje 

- usvojena veščina, začete!< sl<avtsl<eqa leta, rojstni 

dnevi. S torto pa lahko presenetiš tudi starše, pri

jatelje ali pa !<ar svoje skavtske voditelje. 

Katarina Bevc. Odločna puma. Ljubljana 4 
Tako, midve sva se dali na ON. Osebno napreduj tudi 
ti, usvoji veščino in nam pošlji svojo izkušnjo! 

Kakšen je pn tuoj uoditelj? 
Saj si predstavljate, Jamboree, Izdelovanje zgradbe v mešanem vodu, vsall izvidnill in vodnica iz 
druge čete. Malce nejevolje je čutiti v zrallu, Ilo bi itall vsall s svojim vodom mimogrede naredil 
načrt in postavil zahtevano zgradbo. Navodilo je bilo, da se je treba najprej predstaviti. Kallšen 
dolgčas ... 

•Sem A iz steqa ž. ukvarjam se s h, i, s ... « 

•Sem B iz steqa Z ... nimam hobi jev in ne maram naše 

četovodl<inje C ... « ?1??? 

•Kako ne maraš. l<o je pa tako v redu? Sem jo že 

srečal. To je tista. l<i je nenehno nasmejana in tako 

lepo poje.• 

•A tista. l<i nas je dopoldne hotela nauč iti himno?« 

•Jaa. to je tudi vse. !<ar zna. Ona misli , da je srečanje 

čete isto kot pevske vaje. Pač študira qlasbo in ona bi 

samo pela. Ni za akcijo, nikoli nikamor ne 

qremo. samo pridemo. pa začne - No b 
vzemite pesmarice ... - A ste videli 

Č iz V? Kakšen voditelj. Če bi mi im

eli tal<eqa četovodjo, jaz ne bi nikoli 

manjkal na sl<avtih.« 

•To je moj voditelj, pa ni 

misliš. On pa nikoli ne 

poje, pa imamo v čet i dva 

llitarista. On bi samo oqn

je ... in llresila in veza ve. 

Jaz sem bila na TZV-ju in 

vem. da je sllavtstvo več 

!lot oqnji, llresila in ve

zave. Meni je pa všeč D iz 

U. Ona je tako tiha, skoraj 

sramežljiva in sva se pri 

llosilu celo uro poqovarjali. 

Sem ji !<ar lahko povedala 

čist talle osebne stvari. • 

•D ti pa že ne more biti všeč. Ona bi bila !<večjemu za 

mami co. Do nas se obnaša, kot da smo mali otročičl<i. 

ki nič ne zmorejo in za katere je vse prenevarno. Ved

no jo skrbi, da se kdo ne bi umazal, zmočil, prehladil 

... Če mene vprašaš, !<do je dober voditelj, je to E iz 

steqa Š. Tisti s čupo. Sem qa opazil že na netu, je čist 
nor. Prvi na proqi preživetja, pa pleza, kolesari . leti s 

padalom in sploh je za akcijo.« 

•Moj Epa že ni dober voditelj. Res nas je veliko v četi, 

ampak mojeqa imena si še sedaj ni zapomnil. Vedno 

sama akcija in potem se nam posmehuje, kadar nas 

je strah v kakšnem prepadu ali na proqi 

preživetja. Jaz bi imel tal<eqa voditelja, l<i 

ima čas za poqovor. čas. da se dobimo 

!<daj tudi čisto tako na čvel<u. Ane G? Vi 

imate tal<eqa voditelja.« 

G ( v zadreqi ): »Ja. mi imamo super 

v naši četi. Vodniki 

mo sestankov, ampak 

vedno nekaj počnemo. 

Gremo nakupovat, l<u

hamo marmelado, beremo 

l<njiqe in se o njih poqovarjamo, 

seveda tudi skavtske stvari od oqn

jev. vezav in prve pomoči ... Imamo srečo, 

da je R doma blizu qozda. R ve vse o vsakem vod

niku pa tudi o vsakem iz čete . Tako lahko ji zaupaš. 

Smo majhna četa , nas je samo 18, ampak R nas vse 

pozna.« 

H: »Da je vse tako idealno, ti pa že ne verjamem. Vsi 

11 
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voditelji imajo napaRe. VsaR je neRaRo fanatičen za 

RaRšno zadevo in potem smo mi izvidniRi in vodnice 

pač njegovi cucRi in se ne razvijamo na splošno v do

bre sRavte. ampaR samo delno. saj razumeš, Rot da bi 

ti rasla samo ena noga in ne obe hRrati.« 

G: »Naša R je res zelo dobra voditeljica. Ni brez na

paRe, ampaR njeni napaRi ne moreš reči napaRa. 

Naša R nas ni niRoli peljala na plezanje, na prečRanje 

deroče reRe, ni šla z nami na progo preživetja ... Naša 

R je namreč invalidRa na vozičRu. Pri njej se radi zbi

ramo, Rer potrebuje našo pomoč.« 

samo nekdo, ki nenehno napreduje, osebno 
raste. Da pa lahRo izvidniRi in vodnice pomaqajo 

voditelju pri njegovi osebni rasti, sem se spomnil 

pred tremi leti, RO mi je 1 iz P poRaza!, RaRo se z br· 

ezovim lubjem lahRo v dežju zaRuri ogenj. Ne vem. če 

v našem Združenju obstaja RaRšna resnična R. vendar 

smo voditelji vsi R - na neRem področju invalidni. 

Včasih invalidni na RaRšnem področju do te mere. 

da svoje ORornosti ne opazimo in ne priznamo. IV v 

ZSKSS že imajo najboljše voditelje. Rar ne pomeni. 

da si ne smemo želeti, da bi ti mladi prostovoljci pos-

tali še boljši. (Sedaj pa zapri SRavtiča. se umiri, če si 

Si tudi ti kdaj pomislil, da tvoj voditelj ni sRupaj s prijatelji ali z družino, povabi še njih, naj za 

popoln? Da sploh ni najboljši? Si kdaj opazil, da trenuteR pustijo vse in se s RratRo molitvijo zahvali za 

voditelj potrebuje tvojo pomoč? Pomagati mu svoje voditelje. Čisto mogoče je, da Rdo še niRoli ni 

moraš pri neRi stvari, za Ratero te ne prosi. Pomaga- molil za voditelje ... ) 

ti mu moraš pri osebnem napredovanju, pri 
veščinah , pri skavtskem znanju, pri navdušenju, Janez Kobal. Modri n. delfin 

petju, oblikovanju značaja, skrbi za zdravje. Ker 

sem voditelj že 17 let, se zavedam. da je voditelj lahRo 

Tuoje uoditelje smo uprnšnli 

Kako diši bož.ič? 

- po SV\egu 

- po swwečic i 

• 71/J/l//J 
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-nA KOL: TURniR V RDVERCKU 
- nA:J SKAVTSKI IGRI 

Najprej nekaj o Igri ... 
Roverček je pristna skavtska Igra, pri kateri sodelujeta dve ekipi. Ekipa Ima lahko neomejeno 
število Igralcev, kadar pa gre za tekmovanje je priporočljivo, da sta ekipi številčno izenačeni. 
Vsaka ekipa potrebuje enega lovilca, ki s kolom lovi roverček. Roverček je pleten obroč iz vrvi, ki 
si ga člani ekipe med seboj podajajo in poskušajo čim večkrat zadeti palico svojega lovilca. Igralec 
lahko z roverčkom naredi največ trl korake. če jih naredi več, roverček dobi nasprotna ekipa. Igra 
je primerna za vse starostne skupine, od najmlajših volčičev in volkulj ic do voditeljev in odraslih 
skavtov. Glede na to, da v skavtskih krogih obstajajo vsa možna športna tekmovanja, od košarke 
do odbojke in nogometa, smo se v klanu Ljubljana 4 odločili, da organiziramo tudi tekmovanje 
v tej naj skavtski Igri. Z zeljo po druženju, dobri igri in spoznavanju novih klanov smo po nepre
spanlh nočeh končno prišli do dneva, ko je naš turnir Na kol preizkusilo še nekaj ostalih skavtov 
naše Slovenije. Pa poglejmo kako je potekal naš dan. 

Bila je meglena sobota, Il. oRtobra, RO se je vse sRupaj 

zgodilo. Klanovci in njihove boljše polovice RlanovRe 

Ljubljane 4 so povabile sRavte širne Slovenije, s pos

luhom ali brez. na super sRavtsRi dogodeR - turnir 

v roverčRu NA KOL. Vse sRupaj se je začelo ob 9.00 

zjutraj na travniRu v oRolici Ježice. Seveda so bili or

ganizatorji na mestu dogodRa že v ranem jutru in v 

aRciji, da dobro pripravijo prostor, Rjer se bo vse odv

ijalo. Kmalu so na prizorišče začeli prihajati Rlani. Ob 

prihodu je vsaR Rlan prejel majico. TeRmovanja so se 

udeležili stegi Ljubljana 5, Kresnice 1, Brezovica 1 in 

Novo mesto t. YJsaR steg oziroma Rlan je ob prihodu 

prejel svojo barvo majice. Mi pa ne bi bili pravi branil

ci naslova, če ne bi tudi sami teRmovali. Jn taRo se je 

zgoraj naštetim Rlanom pridružil še lansRoletni zma

govalec turnirja Ljubl jana 4. In smo začeli z uvodnim 

pozdravom ter nagovorom znamenitega govorca in 

povezovalca programa Nejca KogovšRa. Drug druge

mu smo se predstavili, nato pa začeli igrati ... Igra je 

bila vsesRozi napeta, vodili so eni, nato drugi. spet 

prvi. AmpaR Rmalu smo JahRo opazil i, da je Ljublja

na 4 v roverčRu taRo reRoč zelo dobro uigrana in je 

Rmalu povedla v vodstvo rednega dela turnirja. ln že 

je bila ura poldne, vsi smo imeli v mislih samo še eno 
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stvar: HRAAAAANA. Naše Ruharice Tamara. Sara. 

Anja in Barbara so odlično pripravile golaž, Ri smo ga 

z veseljem pojedli. Po tistem je sledila siesta, nato pa 

drug del tega teRmovanja in sicer RaraoRe. VsaR steg 

je zapel eno pesem, nato so ORoli potovali glasovalni 

lističi, Ri so od ločili zmago KaraoR 2008. Am paR neRaj 

še manjRa v tej celotni pripovedi. Jah. le Raj? fina lna 

teRma! No. Rdo se je boril dovolj dobro. zmagoval 

celotno dopoldne, rušil reRorde in postavljal nove? 

Nihče drug kot Novo mestol in Ljubljana 4. ln 

Rončal se je turnir. Sledila je še zaRijučna ceremonija 

in podelitev nagrad. Hočete izvedeti. Rdo so bili tisti, 

Ri so bili imenovani ROt zmagovalci? Zmaga na Ka

raoRah 2008 je pripadla Ljubljani 5, zmago turnirja v 

roverčRu pa so odnesli branilci naslova- Ljubljana 4. 

AmpaR potem še ni bilo Ronec. Sledila je še pogos

titev z domače spečenim pecivom in pri najboljšem 

sosedu Rupljenimi pišRoti. In dan se je za vse ostale 

počasi Rončal, Ljubljana 4 pa smo imeli še mnogo za 

postoriti, dan za nas še zdaleč ni bil l:lončan. Vendar 

pa je bil naš duh prežet z veseljem. da nam je uspelo 

izpeljati projeRt. In se že veselimo prihodnjega! 

Klan Gremo se basat. Ljubljana 4 

Teja Černe. Preudarna TiQrica 

VESELI DECEmBER nA -
SRECAn:JU KLAnA 

PEKA CIMETOVIH PIŠKOTOV 

Potrebujemo: 

20 dag sladRorja v prahu, 40 dag masla, 60 dag moRe 

cimet. sladRor za posip. 

Sladl:lor. maslo in moRo zmešamo in gnetemo to

liRo časa, da dobimo gladl:lo testo. Vzamemo manjšo 

Repo testa, Ri jo obliRujemo v svaljeR. Povaljamo 

ga v cimetu in razrežemo na Rroge s približno 2 cm 

premera. Krogce položimo na peRač, Ri smo ga prej 

obložili s papirjem za peRo. Pečemo pri 180° Celzija 

približno 10 minut. Ko so pišRoti rahlo zapečeni, jih 

vzamemo iz pečice in povaljamo v sladl:lorju . 

Dober. dober! TeR! 

KURJENJE OGNJA 

Za pomoč: netiva, Ri jih najdeš tudi v hladnejših 

mesecih leta. 

SROBOT 
Srobotovo seme je morda najboljše taRšno netivo. 

saj je srobot zelo pogosta rastlina. Njegovo seme pa 

je uporabno za netenje od prve zmrzali v jeseni čez 

celo zimo pa SRoraj do začetRa poletja. 0Rtobra in 

novembra se srobotovo seme opremi s puhastimi 

padali. Ri vztrajajo na vejah sl:loraj do Ronca pom

ladi. Ves ta čas so odlično netivo. Pred uporabo jih 

ne smemo stisRati sRupaj. Tudi po dežju in snequ se 

Rmalu posuši jo. saj so ves čas izpostavljeni vetru. 



knutlnle ln sknutl 

POVRHNJICA BREZOVEGA LUBJA Brezovo lubje je odlično netivo, tudi i<o je nei<oli i<o 

Povrhnjica brezovega lubja je tanei< vrhnji beli ovoj vlažno. 

lubja. Pogosto je povrhnjica tudi nei<olii<o sivl<asta, 

včasih tudi rdeči<asta. Ta sloj zlahi<a odluščimo iz 

lubja z golimi prsti ali nastrga mo z rezilom noža, brez 

da bi pritisi<al rezilo v lubje. Povrhnjica brezovega 

lubja je odlično netivo, Ri se obnese v vseh letnih 

časih. Njena dobra stran je tudi ta, da drevesa prav 

nič ne poši<odujemo. Ko imamo olupei< celega lub

ja, ga samo položimo z notranjo stranjo na tla. Po

tem z nožem nastrgamo povrhnjico v tesne !<odre 

ali svalji<e. Kresilo položimo til< zraven zadnjega in 

na i<rati<o nei<ajl<rat zaporedoma ui<rešemo vanj . 

SUHA TRAVA 
V hladnem delu leta lahi<o najdemo na pašnii<ih in 

drugod posušeno travo. Težje jo najdemo v pozni 

pomladi in zgodnji jeseni ter tai<oj po dežju. Delo

ma posušeno travo natrgamo tai<o. da vzamemo le 

i<onice povsem posušenih listov. Spodnj i deli listov 

so vedno nei<oli i<o vlažni. tudi če se zdijo suhi. Nato 

te liste med roi<ami dobro meči<amo in zdrobimo v 
drobna vlai<na. Ta vlai<na na suhi podlagi zelo lahi<o 

vžgemo s i<resanjem. 

ZA HLADnE ZlffiSKE VECERE ••• 
'<J osmerosmerl<i poišči spodnje besede. Čri<e. i<i ostanejo, ti bodo dale i<ončno geslo. (Čri<e beri od zgoraj 

navzdol in z leve proti desni.) 

AD'<JENT, PRIČAKOVANJE. LUČKAMIRU. TOPLINA MIKLAVŽ. SNEŽEN! MOŽ, JASLICE. SANKANJE, NOGAVICE, 

PIŠKOTI, CIMET, OBDAROVANJE, OGNJEMET. BETLEHEM. RADOST, UPANJE, DREVO. DRUŽINA PASTIRCI, 

REPATICA, POTICA, POČITEK, SANJE, VESELI DECEMBER, DLAN, BOŽIČNE PESMI, ZAKLJUČEK, ISKRICE, 

OBISK. LJUBEZEN. PRIJATELJI, ČAJ . TRADICIJA MIR. KONEC LETA PRIHOD. SNEG. ZABAVA ŽELJE, DAR. 

LED, '<JESELJE 

N A D YJ E N T R A D 1 c 1 J A 

A J R B J o o B 1 s K B M 1 R 

o ž E J N A p u E c 1 R K s 1 

1 D YJ z A K L J u č E K č N M 

R A o 1 YJ D 1 c R 1 T s A p s 
E R u H o G N J E M E T p p E 

B K M 1 K L A YJ ž R I E R J p 

M o E č A J T T E M 1 c 1 E E 

E N L u č K A M 1 R u 1 H N N 

c E T E 1 E R o J R T YJ o E č 

E c p J R A D o s T o A D J 1 

D L A N p 1 !) K o T I G L N ž 
1 E N A B o K E T 1 č o p A o 
L T N YJ E o E J N A K N A s B 

E A p o T 1 c A E J L E s E YJ 

s v E R L YJ o s D R u ž 1 N A 

E A J A E D E L J u B E z E N 

v B L D H p R 1 J A T E L J 1 

L A E B E E A c 1 T A p E R T 

o z ž o M 1 N E ž E N s N E G 

1f/ll!lflll/lll • '/'',' . '•( ·l ' 
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KO GLAS SRCA 
PREGLASI um 

»Kaj se pa f!reš'~« je bila vsa ogorčena ženska za Mi

hovim hrbtom in Kati<o odlepi la od svojega fanta. 

Miha ni mogel takoj priti do besede, čudno je pogledal 

Kati<o, kot da jo prvič vidi, in se s svojim dekletom 

prerinil mimo nje. Katl<o je to zelo prizadelo, počutila 

se je naivno in izdano. Rahlo omotična je stekla proti 

domu, in ko se je začela zavedati, kaj je pravkar sto

rila, je planila v neutolažljiv jok. 

Kako sem mogla biti taka trapa? Kaj sem sploh 

pričakovala? Kako bom to razložila Eneju? Mi bo 

lahko kdaj odpustil? Ne bi mogla živeti brez njega, 

tako prazno bi se počutila. 

Potihem je odprla vrata. ki jih v naglici sploh ni zakle

nila , preden je odšla, potem pa se po prstih odplazila 

do postelje in se z grenkim občutkom v grlu privila k 

spečemu Eneju. 

Enej se je zbudil prvi. Bil je posebno dobre volje, 

nepričakovano . Jutra mu niso vedno tako dišala. 

Nekaj časa je še ostal v postelji in opazoval Kati<o 

med spanjem. Zdela se mu je lepša kot ponavadi, 

toda ko se je nagnil k njenemu obrazu, je zadišalo 

po včerajšnjem večeru. Počutil se je izdanega kot 

še nikoli. Šele zdaj je bolje pogledal okrog sebe in se 

zavedal na hitro odvrženih večernih oblačil, zbrcanih 

čevljev pred posteljo in razmazan ih lič il na Kati<inem 

obrazu. 

Mi je morala njena sapa odpreti oči? Tako sem slep. 

Potreboval je zrak. Da razmisli. 

Ravno je hotel oditi iz stanovanja, ko se pred njim 

pokaže vsa povožena KatRa: »Jutro draf!j, kam pa 

f!reš.'~« 

»Jutro, amm, ravno sem se namenil ven, pa ti? Si slabo 

spala? Nekam nenaspana se mi zdiš!« 

»la, nikakor nisem mof!la zaspati ... « se je izmika la 

7. DEL 

Kati<a in pri tem gledala v tla. 

»Glej m e, ko se pof!ovarjaš z mano, in zdi se mi ... no. 

da mi moraš nekaj povedati .. « 

»Da. oprosti Nisem mof!la zaspatj, pa sem šla na spre

hod in se mimof!rede še Of!lasila na zabavi . .. « 

»Razočarala si me. kar tako sredin oči se izmuzneš ven 

in popivaš. Zakaj mi nisi povedala? Gotovo mi nekaj 

prikrivaš. Ni bila nespečnost, predobro te poznam. 

Gotovo bi počela kaj druf!ef!a. če nemara res nisi mo

fila zaspati.« 

»Enej, oprosti, s tonia sem napako. prav imaš, nekaj je 

še za tem ... «se je skesano ku jala Ka tka. 

Toda Enej jo je prekinil. »Ne f!Ovori. dovolj sem slišal. 

ne bi prenesel ničesar hujšef!a, nisem pripravljen,< je 

rekel in odšel. 

Tekel je po mestu. ko zasliši pisk svojega mobilne11a 

telefona. Dobil je prijateljev SMS, iz katerega so mu 

odmevale le besede: »Poljubljala se je z Miham!« 

Urška Kobe, NMo mesto 1 

Se nadaljuje ... 

NAPIŠI SVOJO ZGODBO ALI PISMO PRIJATELJI! 
"oDPUŠČAM TI" in jo pošlji uredništvu na nasin\' 
si<avtic0'si<avt.net ali na ZSKSS, Zrinjsi<e5,la 
cesta 9, 1000 Ljubljana. NAJBOLJŠO po mnenju 
uredništva BOMO NAGRADILI. 



-ZACnEmD LAHKO V KRDELU! 
Dragi stari l'OIId, december je mesec prlčakol'anja, praznovanja, obdarol'anja. še bolj kot pona
fadl drug drugemu želimo mir, srečo, zdral'je ln l'eselje. Vendar" teh dneh obdarol'anja, druženja 
ln obilja nekateri nimajo enake sreče. Morda nekdo potrebuje samo naš obisk, stisk roke ali 
topel pogled. Te stl'ari so zastonj, l'Zeti si moramo le čas. Zato tokrat skupaj z l'Oščilom prihaja 
pofabllo, da si namemo čas, se ozrem o okrog in naredimo nekaj lepega za sočlol'eka - začnemo 
lahko' krdelu! 

Za lažji začetek je pred vami ideja za spodbujanje čuta 

za sočloveka pri VV (seveda jo prila~odite potrebam v 

svojem Rrdelu in okolju:)). 

Enomesečni lZZ!V DOBRIH DEL začnemo s katehezo 

na temo Kdo je moj bližnji. in sicer SIJ zai~ramo priliko 

o usmiljenemu Samarijanu. Nato tudi VV s pomočjo 

izl<ušnje spoznajo. kako je biti Samarijan (npr. 17 

skupinah zaif!Fajo tri prizore iz sl7ojef!a žil7/jenja. kjer 

so lahko kot Samarijan: pomoč sašo/cu, babici .. .). 

SV zatem pripravimo velike~a Jezusa (lahko ~a 

narišemo na večji plakat). Tudi vsak VV dobi velik 

!<os papirja in nanj obriše sebe (to je lahko zelo za

bavno:)) - nato pa vase cel mesec piše in riše. kdaj 

in kako je bil pozoren. dober do bližnje~a. Najbolje 

je. da se na vsakem srečanju posebej spomnimo in 

odločimo za eno področje; npr. 1. teden: molitel7 za 

b!ižnjef!a (17 17Sak prst obrisane roke napišejo eno os

ebo. za katero bodo molili); 2. teden: obisk in pozor

nost do starejših; 3. teden: pozornost doma; 4. teden: 

pozornost do nekof!a. ki f!a ne marajo itd Dele telesa 

pa lahko povežemo tudi z vrsto dobre~a dela (npr. v 

rol<e zapišemo dobro delo. Ri ~a opravimo z rokami. 

v usta dobro delo. Ri ~a opravimo s pomočjo besed 

.. . ). Možnosti je veliko! 

Scasoma lahko same~a sebe in tudi bližnje popolno

ma •izpolnimo• s svojimi dobrimi deli. 

Leto ~Jre h koncu. že sedaj pa vas vabimo. da se marca 

srečamo v Mariboru! ln ja, tudi tam si želimo najmanj 

enajst imenovanih voditeljev veje VV' Naj bo novo 

leto spodbuda za vse. Ri še čakate! Kdo ve, morda do

bite kakšno idejo za korak voditelja na enem izmed 

volčjih večerov. Ri bodo zdaj tako v Ljubljani kot tudi 

v Mariboru. 

Za l<onec pa vas. stari volki. želimo povabiti k 

sodelovanju pri prenovi spletne džun~le, Ri bo le z 

vašo pomočjo lahko zasijala v vsej svoji moči. 

In še en nami~. Na začetku leta bo prav vsako krdelo 

prejelo Čilovo pošto. Le kaj bo v njej?! To naj za zdaj 

ostane skrivnost. Obljubljamo pa. da bo •stvar« ko

ristna pri lovu na vz~ojni namen. 

Pa dober lov! 

Za D\7 W Nina Milenl<oviČ. lsl<riva lisica. Ptuj 1 

IP&Hf!M~ &8&M@&~ 
IH l3@ 19l3MD&~I 

vi it'\ ltpši prtohltki 
"'{\IJ 

.. stVO.~ 
~ vd CAporo.bt'\lW\1 

AfvfPA/( ... 

... vse to fe s tvojo poVV\oČjo. 

Potr-ebiAjewtO tvoje ideje, pr-edloge iV\ 

še posebej vse pr-ispevke, ki bodo v 

poWtoČ vodite.ljeWt. 

Piši 1'\a: 
sara.stojtll'\@skavt.Mt 

jal'\t:z.stebe@skavt.l'\et 

'f!l!ll!II!.IJ!If!llll!lilliJ~ R · 
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VESCinE V VEli IV 

Prlrocnlk zn sknutske uodltel)e ln mentorJe 

Končno! Po dolgih letih trdeqa dela, žvižganja in petja 

v težavah, prave sRavtsRe vedno pripravljenosti, BUM 

BUM BUM-a, Ri nas je vztrajno gnal naprej ... nam je 

vendarle uspelo! 18. julija 2008 je namreč čisto zares 

izšel PriročniR za sRavtsRe voditelje in mentorje z 

naslovom VEŠČINE V VEJI IV, Ri je na voljo tudi že 

v obeh SRavtarnicah. 

Do tuRaj in zdaj. taRo Rot je, brez prispevRa izRušenih 

sRavtsRih voditeljev ne bi šlo! Zlasti ne brez tropa 

za veščine v veji lV': MarRa Gantarja, Aljoše KiRija, 

Darje OvseniR, MarRa PušRariča, Matevža Strgarja, 

Katje VrhovniR, Tine in Vesne Žibert. S svojimi ide

jami in izRušnjami so R projeRtu na različne nač ine 

pomembno prispevali tudi mnogi drugi, navedeni v 

priročniRu. 

Čeprav se sliši Rot odličen epilog. se je s tem dejan

jem celotna ZGODBA VEŠČIN in našeqa poslanstva 

ŠELE DOBRO ZAČELA - pri ročniR je seveda potreb

no spraviti še v življenje ... Tu pa, draga četovodstva, 

računamo predvsem na vasi Z orodjem. Ri smo ga 

ustvarili, bomo SKUPAJ zavihali roRave. se povezali 

in oživeli VEŠČINE po vsej sRavtsRi Sloveniji 1 Zraven 

pa dobro posRrbeli za uresničevanje novega vzgo

jnega namena. saj so veščine odličen pripomočeR. s 

Raterim to sploh ne bo težRo. Juhejl :o) 

Kaj nas torej čaRa?! Tisti, Ri ste se udeležili predstavitve 

na Jamboreeju, na TŠ METODA IV ali na jesensRem 

DS\7 l\7, ste s tem že dobro seznanjeni. Ostalim pa 

mečemo Ros t. v Ratero smo na RratRo izluščili bistvo 

(glej spodaj!) ... Več podrobnosti, RonRretnih iz Rušenj 

in idej pa v priročni Ru in na srečanjih, Ri se bodo še 

zgodila ... 

Naj sRavtsRi duh Rraljuje. norost pa deluje! :O) 

Preudarna t.obra in Veslna vidra 

'lf/11/f!.!!ff/fj/f•l///l.(f/lJ 
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KRA:JA ZASTAVIC 
Predstavili bl vam radi veliko Igro, ki smo jo Izvedli 15.-16. tt. na Državnem srečanju voditeljev 
PP na f rankolovem. Igra je podobna tisti, ki jo je Bl-PI Izvajal na prvem taboru na otoku Brown
sea, ko je pred spanjem ena skupina skavtov strazlla zastavico, druga pa jo je poskušala ukrasti. 

Pra17ila za is,?ro so nastala 17 stes,?u Rakol7a Steza 1. kjer 

so iqro začeli prakticirati pred dvema letoma in jo 

redno izl7ajajo enkrat na četrtletje. Sodelujoči se doSJ

OI7orijo za ORI7irno lokacijo in pra17ila. Točno lokacijo 

oqnja in zastavic izbere obramba. napadalci pa jih 

morajo poiskati. Dolloljene so razne oblike 170hun

jenja že dan pred iSJro, saj udeleženci načeloma ne 

17edo, Rdo točno in kako štel7ilčen bo njihol7 naspro

tniR. Iqro nal7adno zaključijo vsi skupaj s peko hren

OI7R in Ruhanjem ča ja. 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Obramba ima vsaj 4, na

pad od 3 do 10. 

ČAS: ISJra poteka ponoči in 17 popolni tišini. Običajno 

jo časol7no omejena (npr. 17 zimskem času od padca 

mraRa do 23.00). Vsekakor pa so za dobro opral7ljeno 

izl7idništvo. načrtol7anje napada in razplet potrebne 

17Saj 4 ure. 

VARNOST: Voditelji si morajo teren poSJiedati pri 

dnel7ni sl7etlobi in si zapomniti nel7arne točke. 

POTREBUJEMO: Tral7niR ali jaso. dovolj daleč od 

bil7ališč ljudi (raven in pokošen tral7nik ni primeren. 

saj daje premalo možnosti napadu). 4 zastal7ice. po

dobne zastal7icam 170dol7 (lahko trikotni bel papir na 

1.2 m 17isoki leski). oSJnjišče in drva za nekaj ur kur

jenja. baterijske Sl7etilke. hrano. 

UREDITEV TABORA: V središču je OSJenj (najbolje 

17Ropan. da prel7eč ne os\7etljuje stražarjel7 in zastal7ic). 

zastal7ice so zapičene 15 koraR0\7 stran od os,?nja 17 štiri 

smeri neba. OkroSJ zastal7ic ne 17elja posta17ljati pasti 

ali preprek, meje tabora so 40 koraR0\7 stran od oSJnja 

ali nara\7ne meje (da se izoSJnemo prepirom SJlede 

meje. je najbolje. da so meje tabora naravne: rob 

qozda. poljska ces ta. skupina SJrmičel7ja ipd.). Drva za 

oqenj si priskrbimo pred začetkom is,?re. da med iSJro 

ne hodimo iz tabora. 

POTEK IGRE: Osnol7no pravilo je, da je en stražar 

manj Rot je zastal7ic. Tako 4 zastal7ice branijo 3 

stražarji. 3 zastal7ice branita 2 stražarja. Četudi je 17 

taboru 17eč ljudi. smejo braniti zastal7ice le določeni 

stražarji. Da 17emo, Rdo je stražar in Rdo ni. stražar 

nosi tr aR oRrOSJ ro Re ali pa RaRšno posebno rutico. Ko 

s,?re en stražar počil7at. da traR ali rutico naslednjemu. 

Kdor ni na straži, je 17 bližini OSJnja in se ne poliRa po 

tabornem RroSJu. Ena zastal7ica je torej \ledno nep

ORrita. 

Obramba se postal7i taRo. da ščiti zastal7ice ter zmede 

napadalce oziroma jih posRuša ujeti 17 past. da bi 

prišla do jetniR0\7. Napad pa z natančnim opazol7an

jem posRuša us,?otol7iti. Rje so zastal7ice. RaRo se s,?iblje 

straža in Ratera zastal7ica je najmanj poRrita. Nato 

izdela strates,?ijo. Pomembno in 17 Bi-Pijevem duhu 

je, da se napad odl7ija po metodi tiholazništva. Če bi 

napad šel na juriš (npr. 10 napadalce\7 hRrati s teRom 

proti zastavicam). obramba zaRiiče alarm in aktil7ira 

dodatnes,?a stražarja, da so 17Se zastavice poRrite. 

TOČKE: URradena zastal7ica je ena točRa in jetnik je 

ena točka. 

JETNIŠtvO: V jetništvo morajo: 

- napadalec, Ri se SJa dotakne stražar 17 mejah tabora. 

-stražar ali obrambni is,?ralec (ne stražar). Ri se SJa do-

takne napadalec izl7en meja tabora, 

- obrambni is,?ralec (ne stražar). Ri je pomaSJal 

stražarjem ulo17iti RakšneSJa napadalca. 

Jetniki. ki jih ujame obramba, do konca is,?re sedijo 

pri OSJnju in se jim naloži kakšno delo. Jetniki, Ri jih 

ujame napad. do konca is,?re čakajo v zaledju napada. 

Jetniki ne smejo komunicirati s s\7oj imi onstran bojne 

črte. 

KONEC IGRE: ls,?re je lahko konec po prvi ukradeni 

zastal7ici , če se obe strani tako strinjata. ali ob izteku 

časa. ls,?ro lahko prekine 17oditelj, če 17idi. da se pral7i

la ne spoštujejo. Rezultat in zmas,?ovalca določimo 

po točkah. Rezultat 0:0 se še 17edno šteje kot zmaSJa 

obrambe. Poraženec je dolžan dati odkupnino 17 ob

liki hrane, masaže .. . 

pa veliko skal7tskes,?a užitka 17sem! 

Emanuel Vidmar. Prizadevni e. Kozorol), Dorn beri< 1 
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OB DnEVU SOLIDARnOSTI 
"Čut za soč/ove/ta je sposobnost razumeti dru/le/la, se vanj vživeti, 11a spremljati, se mu približati 
Jn 11a pustiti tudi same/la,(( piše v etičnem kodeksu članov Društva katoliških pedagogov Slov
enije. To sposobnost moramo ljudje razvijati vse svoje življenje. Vse skavte in tudi nas, odrasle, 
nagovarja in spodbuja zakon, ki govori o prijateljstvu in ljubezni do bližnjega ter do vseh ljudi 
sveta. 

"Nosite bremena dru// dru11emu Jn ta/to boste 
izpolnili Kristusovo postavo,(( nam sporoča Knji

ga vseh l<njig. Največje breme za kristjana je svo
boda bližnjega ... To velja tudi za odrasle sl<avte. 

K svobodi bližnjega štejemo vse. !<ar predstavlja 

bistvo njegove narave, to so njegove sposobnosti in 

talenti, pa tudi njegove slabosti in čudaštva, ob l<a

terih preizl<ušamo svojo potrpežljivost. Sem sodijo 

tudi vsi nesporazumi, trenja in nasprotovanja, l<i se 

pojavljajo med nami. Nositi breme bližnjemu pomeni 

torej: prenašati njegovo naravo. jo sprejemati in priti 

počasi do tega, da se je veselimo. Vsa!< dan služimo 

bližnjemu z odpuščan jem, !:li ga pripravljamo v tihi 

priprošnji drug za drugega. Kadar l<ot sl:lavt vztrajam 

v tej molitvi, se lahl<o zanašam na to, da moji bratje 

in sestre prav tal:lo molijo zame. Kdor prenaša druge, 

zelo dobro ve. da tudi drugi njega prenašajo, !:lar mu 

daje moč, da lahl<o vztraja. 

Naše bratovščine sestavl jajo ljudje. Ri so si med se

boj zelo različni. S rečamo ljudi, l<i so dobri organi

zatorji , hitri, natančni, učinl<oviti, nepopustljivi in se 

držijo zal<onov. ter tal<e. l< i so vedno na razpolago, 

so prilagodljivi, imajo radi osebne stil<e. niso pa tal:lo 

učinl:loviti. Najdejo pa se tudi plašni in črnogledi ali 

pa živahni in optimist i čni. In v teh tal:lo nasprotujočih 

značajih je sl:lrita neprecenljiva vrednost naših 

bratovščin. "Različnost ne Ol/roža, ampak pred
stavlja bol!astvo, kajti pestrost je znamenje 
življenja, doll!očasna podobnost pa začetek 
umiranja,ffje zapisal J. Palmer. 

Dunja Kovač ič . Modri čuR , BO KSS Nova Gorica 
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LUC SVETI! 

mocno, SVETLO, VECnD! 
December je prelep mesec, sploh če se sprehodimo po centru naše prestolnice Ljubljane. Že v 
začetku novembra so trgovine posute z izdelki za praznične dni in vsepovsod se sliši večni otroški 
joll: uMami, kupi ml to, kupi mi ono.cc Če stopimo par korakov stran od najbolj obiskanih trgovin 
' mestu, pridemo na najlepši trg, ki si v samem decembru zasluži slavo in hvalo - prav ste uganili, 
Prešernov trg. Ta trg je obsijan z nešteto zvezdami in planeti oz. pisanimi lučkami, ki naj bi ta 
nebesna telesa predstavljala. A na žalost prav zaradi teh umetnih stvaritev prave lepote ne vidimo. 
Ne vidimo pravih zvezd, ki so ustvarjene naravno in so lepše, kot bi jih naslikal najboljši umetnik. 
ZAKAJ? Zaradi preveč svetlobe, ki jo po nepotrebnem ustvarjamo ml ljudje. Temu pojmu lahko 
rečemo tudi svetlobna onesnaženost. Po podatkih je Slovenija glede svetlobne onesnaženosti v 
samem vrhu. 

Dragi sRavt, stvar je taRa. da nisi ellološRi. če samo 
reciRiiraš. eRologija ima širši pojem. zato spoznaj tudi 
tega Luciferja. saj v latinščini njegovo ime pomeni 
•prinašalec luči•. taRo da lahRo SRiepaš. da preRomer
no uporabljanje luči tudi ne prinaša nič dobrega. če 
nam jo prinese sam peRienščeR :). 
Za zemljo imamo več naravnih, pomembnih virov 
svetlobe. Ti so: 
-sončno sevanje, 
-sevanje zvezd v vesolju. 
-luna, Ri oddaja svetlobo in jo odbija od sonca. 
- izbruhi ognjeniRov. 
- bioluminiscenca. Ri je oddajanje svetlobe živih bitij , 
-svetloba, Ri jo povzročim o s Rurjenjem (tudi naravni 
in namerni požari). 

Ko pogledam tale spiseR. se vprašam. za Ra j bi rabili še 
več svetlobe. če jo imamo že taRo veli !lo. Pa vendar 
z vsaRim dnem veliRORrat (ne pa vedno) pretiravamo 
s porabo svetlobne energije. Rar pripelje do posledic 
pri motnjah življenja ljudi in drugih živih bitij zaradi 
neuravnovešene menjave dneva in noči, preveliRe 
porabe energi je in ostalih posledic. 
Tu bi predvsem omenil motnje pri življenju lju
di. Moramo se zavedat i. da lahRo z našo nepa
zljivostjo vplivamo predvsem na spanec ljudi in 

razvoj novorojenčllov. V veliRih mestih . Rjer je ta 
onesnaženost bolj očitna !lot na Rmetih - od Roder 
nas je Rar precej SRavtov -. je opaziti pri ljudeh mot
nje v duševnem zdravju, saj zaradi slabega spanca, 
Ri ga povzroča svetlobna onesnaženost. trpijo zaradi 
stresa in izčrpanosti. Ri vodita v nagnjenost R samo-

morilnosti oz. samopošllodovanju, saj se ponoči 

v temi tvori hormon melatonin, lii je pomemben 
pri zagotavljanju antiollsidantov in deluje tudi an
tillancerogeno (rallci nam ne morejo do živega, he 
he), saj preprečuje predvsem raila na dojllah in pros
tati. 
Pri novorojenčRih pa se pri svetlobni izpostavljenosti 
v nočnem času slabo razvija vid in lahRo zaradi tega v 
starosti pogosto trpijo tudi zaradi slabovidnosti , poleg 
že vseh prej naštetih problemov. 

Pa je zmanjšanje porabe svetlobne energije 
rešitev? 
NillaRor ne. saj bi na to morali pripraviti več Zeml

janov, šRoda pa je že tallo ali taRo. ROt pravijo stroRo
vnjaRi, nepopravljiva. LahRo pa vsaR pri sebi posRrbi, 
da namerno ne povzroča svetlobe oz. je prinaša, RO 
je to nepotrebno. Le taRo lahRo malo pripomoremo 
R izboljšanju. 
Naj ti na RratRo povem: »Ska vt, ne bodi Luciferček. 

če ti ni treba!« 
laRa Matičič. LošRa dolina 1 

rllllll/ll//11!1!1111/,9, • . .. !; • ; 
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OKOLJSKI VIKEnD 2008 
Da, tudi letos se je zgodil. Okoljsld vikend namreč. Potekal je 24. in 25 . oktobra v okolici Višnje 
Gore. Da pa si boste bolje predstavljali, kako je bilo, je Monika Hafner iz Ljubljane t na kratko 
strnila dogajanje: 

Za okoljski vikend sem se odločila, da bi izvedela kaj 
noveqa o naravi. okolju, v katerem smo bilL in tudi 
zato. ker sem skavtinja. Skavti pa živimo z naravo. 
Imeli smo različna predavanja o odpadkih. shran
jevanju in zbiranju odpadkov ... kakšna je narava 
okoli nas in kaj se doqaja v qozdu (rastline. drevesa. 
živali). Zvečer smo si oqledali zvezde in spoznavali. 
kakšno je zvezdna to nebo. Videli smo veliko različnih 

zvezd in to predavanje mi je bilo nekaj najlepšeqa na 

tem vikendu. Ob koncu dneva smo si sami ob oqnju 
naredili skavtsko večerjo. ki je bila najboljša od vseh 
skavtskih jedi. 
Čas smo zapravljali s poqovori, predavanji, iqrami in 

s hojo naslednje jutro od Polževeqa do Višnje Gore. 
dokler nismo prišli do cilja. se poslovili in se z vlakom 
odpeljali domov. 

Jal<a Matičič . Loši<a dolina 1 

-
OBUDiffiO KOCEVSKI ROG 

Ideja po ponovnem začetku obnove skavtskega doma se je po nekaj spodletelih poskusih v pre
teklosti porodila leta 2006. Za dober zagon projekta smo najprej potrebovali dva tropa, program· 
skega (poskrbel naj bi za vzpostavitev okoljskega centra) in tehničnega, ki naj bi zagotovil obnovo 
objekta in okolice . 

... okoljski center, 
ki ga bo poznala 
širna Slo\1enija in 
ska\1ti zunaj naših 
meja ... 
Tako. od takrat je minilo že kar nekaj časa in prepričan 

sem. da vas je sedaj malo takšnih, ki o skavtskem 

domu v Kočevskem roqu niste slišali še ničesar. 

Dom smo pred mnoqimi leti dobili v najem in naša 

naloqa v zameno je bila. da qa obnovimo in nared

imo takšneqa, da bo uporaben za vse. ki bodo tam 

prebivali. Do sedaj smo obnovili streho. naredili nove 

betonske p lošče v hiši in nova vrata. Podrli smo tudi 

nekaj sten, saj smo tako uporabnost prostorov prila

qodili večjim skupinam skavtov, ki bodo prihajale v 

to hišo. V prihodnosti nas čaka še veliko dela. preden 

bomo od blizu videli cilj. Po hiši moramo napeljati 

inštalacijo za centralno kurjavo. novo vodovodno in 

električno napeljavo ter obnoviti stene in tlake. Šele 

nato bomo lahko razmišljali o opremi prostorov. 

Proqramski trop se je medtem ukvarjal še z nekater

imi druqimi stvarmi, kot je izdaja brošure, v kateri je 

opisana kulturna dediščina in zqodovina Kočevske~a 

roqa ter naravne danosti, ki so v neposredni bližini 

skavtskeqa doma (najvišja in najdebelejša jeiRa, 

praqozd Rajhenav, jame. vrh Roqa, koliševke .. . ). Če 
se odločite za potepanje po Kočevskem roqu. vam 
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> r.ullnje ln skaull 

bo omenjena brošura prišla še kako prav. Brošuro je 

možno dobiti na sedežu Združenja ali pa pri vašem 

steqovodji. 

Pri obnovi skavtske!Ja doma je do sedaj sodelovalo 

ze precej skavtov in dru!Jih naših prijateljev, ki so 

želeli po svojih močeh prispevati k uresničitvi ideje. 

da ta naša na videz zapuščena hiša nekoč postane 
olzoljslzl center, Ili ~a bo poznala šlrna Sloveni
ja ln slzavtl zunaj naših meja. 

O tem ~ovori tudi vizija, Ili smo si jo postavili 
na začetku projekta: 

•!Jl<avrski dom v Kočevskem ro11u je prostor razvijan
ja in podaja nja okoljske vz11oje po skavrski me rodi in 
v skladu s skavrskimi vredno/ami. Prepoznan je kot 
pomemben okoljski cenrer in kof kakovosrna bla!!OV
na znamka okoljske vz11oje. 

.)l<avrski dom v Kočevskem ro11u je namenjen skavtin
jam in skavrom !er povezovanju s sorodnimi orl!an
izaCJjami in lokalno skupnostjo.~ 

Draqi skavti. ne pustimo. da ostane samo vizija. zdaj 

imamo možnost. da skupaj naredimo en skupni 

sl<avtsl<i dom. Pokažimo. da lahko naše besede pos

tanejo dejanja, kot smo že dokazali letos poleti. 

... ne pustimo, da 
ostane samo 
vizija, zdaj imamo 
možnost, da skupaj 
naredimo en 
skupni skavtski 
dom ... 
Naslednje delovne akcije bodo spomladi. takoj 

ko sne!J skopni, in pa seveda čez celo poletje. ko 

načrtujemo tudi večdnevni delovni tabor, kamor 

boste lahko prišli vsi, ki vas med letom takšne in 

dru!Jačne obveznosti zadržujejo v dolini. 

Kdorkoli ima kakšno zanimivo vprašanje !Jlede skavt

ske!Ja doma ali ima kakšna super poznanstva, ki 

lahko kaj dobre!Ja prispevajo k obnovi doma. naj piše 

na e-naslov: simon.drnovsek@skavt.net. 
Bodite vedno pripravljeni služiti! 

Simon DrnovšeR. Vztrajni detel 
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SKUTR - nojucinkouitejše preuozno 
sredstuo zn uoditelje tnbornih šol 

Taborne šole so že veliko več kot desetletje ena od strateških prednosti ZSKSS pred ~stalimi 
mladinskimi organizacijami. Povprečni voditelj dandanes žal ni pripravljen ZSKSS posvetiti več 
kot treh aktivnih let svojega delovanja. Stopnja prihajanja in odhajanja voditeljev je visoka
podatki kažejo, da vsako leto povprečno na novo pride in odide tretjina voditeljev. ln prav zato 
je kakovostno usposabljanje ključnega pomena. Toda - ali so naša usposabljanja dovolj kakov
ostna? 

Usposabljanje voditeljev v mladinsRi organizaciji 

lahRo primerjamo s šolsRim sistemom v državi. PreR 

njega ne dosegama le nujno potrebnih znanj. ampaR 

se prenaša tudi tradicija. vrednote, gradijo se odnosi 

in sRlepajo pri jateljstva. Če šolsRi sistem uRinemo. je 

država v veliRi nevarnosti. da razpade. 

Vloga trenerja v Združenju 
Voditelji tabornih šol, imenovani tudi trenerji , so v 

Združenju tisti zagnani posameznih Ri so pripravlje

ni svoje bogato voditeljsRo znanje prenašati tudi na 

druge. Biti trener je sRoraj vedno 

čudovita izRušnja. Čas. Ri ga vložiš v 

pripravo neRajdnevnega dogodRa, 

je bogato poplačan z ustvarjalnos

tjo. novim znanjem in predvsem 

visoRo motivacijo udeležencev. 

Vodenje tabornih šol pa ni edina 

trenerjeva naloga. SRozi zgo

dovino Združenja se je izRazalo. da 

so trenerji pogosto sodeloval i pri 

pripravi gradiv za vzgojne namene, 

pri pripravi priročniRov. Rot je 

Dvigni peruti, pa tudi Rot soustvarjalci vizije in smeri 

Združenja. Ker imajo po eni strani dober pregled nad 

voditelji. po drugi strani pa so tudi stroRovno podRo

vani. bi lah Ro celo reRli, da so trenerji in taborne šole 

za Združenje večRrat predstavljali neRe vrste Rom pas 

ter ga dolgoročno usmerjali. 
Rast v skupnosti ne le za voditelje, ampak tudi 
za trenerje 
Toda: ali je sodelovati na tabornih šolah za trenerja 

dovolj? Mu vodenje TŠ že zagotavlja dovolj dobro os

ebnostna rast? Res je. da je praRsa najboljši učitelj. 

pa tudi poverjeništvo za usposabljanje voditeljev 

Rdaj pripravi RaRšno srečanje za trenerje ... Vendar 

ROt smo v našem načinu razmišljanja že sRoraj rutin

SRC navajeni reči, •voditelj najbolje raste v SKV'O-ju. 

v sRupnosti sebi enaRih«, bi lah Ro tudi za trenerja rellli 

neRaj podobnega: trener najbolje raste v ... (???)-v 

Rateri sRupnosti pravzaprav? 

Ne le voditelji, tudi trenerji potrebujemo sRupnost. 

Za voditelja SKV'O predstavlja sRupnost prijateljev. 

refleRsije njegovega dela, nove izzive ter osebnostna 

rast. Na državni ravni potrebujemo sRupino. v Rateri 

bi podobne potrebe zadovoljevali tudi trenerji. 

SKUTR - skupnost trenerjev 
Zato v poverjeništvu za usposabljanje voditeljev 

razmišljamo o vzpostavitvi SKUTR

a, sRupnosti trenerjev. SRupnost bi se 

srečevala približno enRrat na dva mese

ca. vanjo pa bi lahRo vstopil vsaR. Ri bi 

se ob svojem delu na tabornih šolah in 

trenersRi usposobljenosti odzval vabilu 

poverjeništva. Kot namene SKUTR-a vi

dimo predvsem: 

• osebnostna rast voditeljev tabornih šol. 

• izboljšanje RaRovosti tabornih šol. 

• povezavo ZSKSS navzven ter 

• biti mesto premisleRa in razprave o pri

hodnjih izzivih ZSKSS. 

Za delo imamo Rar neRaj idej. Rot so izobraževalni 

viRend trenerjev. baza metod za taborne šole ali pa 

spodbujanje trenerjev za udejstvovanje tudi zunaj 

ZSKSS. 
SRuter je majhno prevozno sredstvo. Ri je učinRovito 

predvsem v situacijah. RO mora posamezniR opraviti 

množico opravRov. ln Rar je pri njem najboljše. Rljub 

njegovi RompaRtnosti lah Ro nanj vedno povabiš tudi 

prijatelja. Želim si, da bi bilo s SKU TR-om isto! 

Matej Cepin, Plemeniti ču~ 

Član poverjen iš tva za usposabljanje voditeljev 

· '11111 'lh7/l//flfffl.lfl/HI!f/llh 
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suet združenja 
Novembra je v CerRnem pote Ral že 38. Svet Združenja. 

Med nami so taRi. Ri ne zamudijo nobene11a. In tisti, 

Ri tam •morajo« biti. In tudi taRšni, Ri sploh ne vedo, 

Raj to je. V'sem pa nam je sRupno, da Svet Združenja 

bistveno vpliva na to. RaRo se naše sRavtstvo razvija 

v stel/ih in or11anizaciji nasploh. Čeprav najbrž in žal 

te11a mno11i (še) ne verjamejo. 

Za tiste. Ri ste bolj »Oddaljeni«, naj pojasnim, da je 

jesensRi Svet Združenja na sporedu vsaR dru lii viRend 

v novembru in traja 2 dni. Sobotni pro11ram je vsaRo 

leto dru11ačen. v svojem bistvu pa je namenjen pos

vetovanju o različnih pomembnih stratešRih temah 

ali področjih v Združenju. 

ToRrat je bila misel srečanja usmerjena v steg Rot 

podstavo vsemu našemu 

sRupnemu delovanju. 

Izvršni odbor želi ORrepi

ti podporo stegom, zato 

so na dopoldansRih 

sobotnih delavnicah 

udeleženci : 

- izvedeli. RaRo lahRo 

sRupnost voditeljev sama 

sRrbi za usposabljanje 

voditeljev v svojem stegu 
in Rdo jim lahRo pri tem _____ ........, 

pomaga: 

-srečali novo načeln ico. Ri se je že dan pred izvolitv

ijo izRazala s svojim poznavanjem področja stiRov z 

javnostjo za stege: 

- spoznavali. RaRo pomembna je duhovna rast 

voditeljev. in se pogovarjali o tem. RaRo sRrb za 

duhovno rast prenašati na člane: 

- se učili, RaRo lahRo primerna RomuniRacija med 

voditelji pozitivno vpliva na odnose in delo v sRvoju. 

Popoldne so se vsi udeleženci v delovnih sRupinah 

uRvarjali z odprtimi vprašanji, na Ratera bo posRušal 

od11ovoriti novi pravilniR o organizaciji in delovanju 

s tega: Rdo lah Ro ustanovi s tell in RaRšne pogoje mora 

za to izpolniti: ali želimo imeti samo stege, samo 

sRavtsRe sRupine ali oboje: Rdaj je čas, da se steg 

uRine in Ram gre njegov denar ... če imate na zalogi 

- KA:J ln ZAKA:J? 
RaRšen predlog, ga lahRo posredujete v pisarno. Up

amo pa, da bo po izčrpanih možnostih za razprave in 

razisRave naslednje leto luč sveta ugledal doRument, 

Rjer bo zbrano vse, Rar SRVO potrebuje za uspešno us

tanovitev in vodenje !oRalne enote. 

V' nedeljo je plenarno zasedanje poteRalo doRaj mir

no. Proračun za leto 2009 je bil sprejet brez pretresov, 

volitve novih članov IO niso povzročile niRaRršnih 

viharjev. Za poverjeniRa za pro11ram je bil izvoljen 

Žiga Kovačič (Ljubljana 5), nova načelnica pa je post

ala Barbara PavlaRovič (Novo mesto 1 ). Po spon tani 

vRljučitvi regijsRih 30 minutR se je le razvila RratRa. 

neRoliRo živahnejša razprava. med drugim o spre

jemih Luči miru iz Betlehema. Jamboreeju, Zavodu 

SRavtNET in celo o aRtivni ozi

roma neaRtivni participaciji 

udeležencev Sveta. 

Ta Ro smo pristali spet na začetRu 

tega članRa. Svet Združenja je 

najvišji organ ZSKSS. Pomeni, 

da lahRo odloča o vsem. ln 

sprejme RaRršenRoli sRlep, Ri 

dobi zadostno podporo. Na 

Svetu lahRo spregovori tudi tis

ti. za Raterega je to edina pot v 

letu, RO se odpelje iz domačega stella »V svet«. LahRo 

celo Raj predlaga. ln lahRo celo doseže. da se njegov 

predlog izglasuje. 

Zato se mi poraja vprašanje, zaRaj se veliRo pred

stavniRov ste11ov taRšnega zasedanja še vedno ne 

udeleži niti za udeležbo niRogar ne pooblastijo? In 

zaRaj se veliRo ste11ov na taRšno zasedanje še vedno 

ne pripravi. Voditelji ne pregledajo proračuna. ne 

preučijo Randidatur. si ne razjasnijo vprašanj. Ri jih 

mučijo ob vseh mogočih zadevah, s Raterimi •se itaR 

uRvarjajo samo uni tam gor v !O-ju ali uni tam dol. v 

Ljubljani«. 

Kdaj bomo dojeli, da imamo pravico do predlogov, 

Ri bodo izboljšali naše delo ali naše razmere? Da 

lahRo namesto nerganja raje soodločamo. Upajmo. 

da na naslednjem Svetu Združenja, Ri bo 15. marca 

v Ljubljani. 

Sabina. Optimistična muha 25 



26 

28 nouih imenouonih uoditeljeu 
Naša moč je v predanih sRavtsRih voditeljih. Ti so 
motor našega Združenja in Rolesje, Ri nas poganja 
naprej. KaRo mirno. tiho in hRrati mogočno bo brnel 
naš motor. pa je odvisno predvsem od tega, RaRo se 
je vsaR posamezen mehanizem usposobljen spopa
dati z različnimi situacijami, v Raterih se znajde. ln tu 
mu prisRoči na pomoč usposabljanje v ZSKSS. 
Letošnjo jesen lahRo s ponosom predstavimo 28 
novih voditeljev, Ri so uspešno dosegli zastavljene 
cilje in ta Ro postali usposobljeni za še več voditeljsRih 

izzivov. 
Na Državnem posvetu starih volkov v Domžalah 
so bili za voditelje veje VV imenovani: 
Tina Ber11lez. Maribor 2 
~pela Brani lovič , Maribor 2 
Tomaž Grilj, Domžale 1 
Helena Ilc, Ribnica t 
Tamara Kuzman. Celje 2 
Adrijana Mavri. CerRno 1 
Anja Pintar. Ptuj 1 
Jana Pod11orniR, Tolmin 1 
Janez ~tebe. Komenda 1 
Helena Valenčič. llirsRa Bistrica 1 

Polona Zajc. Grosuplje 1 

Na Državnem srečanju voditeljev PP na 
frankolovem so bili za voditelje veje PP im
enovani: 
Klara Čretnik Railova steza 1 

David Kraner. Celje 2 
Jerneja Mihelčič, Lo11atec 1 
Jože Povh, Maribor 2 

Na Svetu Združenja v Cerknem pa so 9. novem· 
bra našitek ln plaketo ob slovesnem Imenovan· 
ju za skavtskega voditelja/voditeljico prejeli: 
Aljoša Kil<elj, Nova Gorica 1 - Delavnice na silupnem delu l. 

slovens1<e11a sl<avtsRe\la jamboreeja 
Kristina Kovačič , Nova Gorica 1 - Pro11ram na sRupnem delu 
Jamboreeja 
Kristina Lepen. ~l<oOjica t - Mentorstvo 
Pavel Menič, Novo mesto 1 - EleiltrifiRacija prve11a slovensileqa 
Jamboreeja 
Nina MilenRovi, Ptuj 1 - Delavnice na W delu l. slovensileqa 
sRavtsl<ella jamboreeja in njihova uporabna vrednost 
Danijel Mrvoš, LošRa dolina 1 - Z11radbarstvo v ZSKSS 
MarRo Pušl<arič, Ljubljana 4 - izredno Imenovan zaradi izvedbe 
več projel<tov na ravn i ZSKSS 
Petra Pucelj, ~e ntjernej 1 - NaPOTni il 
Ana Strajnar. Ljubljana 3 - Delovanje tropa za taborne šole 
2008 
Melita ~truRe lj. ~Rocjan-TurjaR 1 - Ol<repitev SRupnosti 
voditeljev 
Emanuel Vidmar - Avtomatizacija prijavnic za taborne šole 
Elvis Ža11ar. Bovec 1 - Delovanje sRavtov ob nesrečah večjih 
razsežnosti v RepubliRi Sloveniji 
Tina Žibert, Homec 1 - Veščine v veji IV 

Lepo bi bilo, če bi se spomladi števiiRa ponovila ... ali 

podvojila! 

Sabina. Optimistična muha 

Kje se skriun bistuo medgenerncijskegn dinlogo? 
Zadnja leta se na veliRo govori o medgeneracijsRem 

dialogu. Sočen novodobni termin, iz Raterega je nas

tala učenost in o Raterem se prirejajo simpoziji. ORro

gle mize, pišejo stroRovni članRi, celo empirično pod

Rovani, nastajajo cele študije .. . ln to ni edini primer. 

Predavanja tečejo tudi o spolni enaRopravnosti, rasni 

disRriminaciji, strpnosti do drugače mislečih ... 

TežRo rečem. da je s tem Raj narobe. Še več, prav nič 
ni narobe s tem in taRšne dogodRe pozdravljam. Tudi 

sRavtinjam in SRavtom ni vseeno, tudi mi smo zraven. 

Vendar ... Rje je poRopano bistvo? Kdaj je vse to prišlo 

iz samoumevnega v neRaj, o čemer je treba Rar naprej 

govoriti oz. razpravljati. Bistva se po mojem ne da 

stlačiti v študije. Dejstvo je, da na svetu vedno so in 

vedno bodo (doRler se bo pač vrtel) obstajale različne 

generacije. Če je bilo včasih več mladih in je danes 

vse več starih, ne more biti taRo pomembno in to ni 

naša stvar. Naša stvar je nači n življenja in so vrednote. 

Ri za tem stojijo. Če vsaRega človeRa obravnavamo 

spoštljivo, nobena generacija ne bo izRijučena. Ali ne 

more biti dejstvo, da smo stari pač različno, samou

mevno? Ali se moramo tega res naučiti? Medgener

acijsRi dialog se zato vrši na predavanjih namesto 

v realnih oRoljih, med ljudmi na cesti, doma. pri 

sRavtih. Žalostno se zdi, da je treba o čem taRem sploh 

osveščati. 

Včeraj hčerRa , danes žena, jutri mama ... neRoč pa 

stara mama. TaRo je, jaz sem že na drugi stopnji. Do 

četrte je še zelo daleč. ne pa taRo daleč, Rot je bilo 

»včeraj«! ObčuteR, da vsaR dan lažje razumeš svojo 



s KaullnJe ln sknutl 

mamo in celo staro mamo. je. priznam. zastrašujoč . 

Puberteta. obdobje, RO sem lahRo vse zvalila na 

nerazumevanje mojih težav zaradi nepremostljivih 

starostnih razliR << . je že zdavnaj mimo. A taRšno ra

zumevanje pride počasi in ne moremo qa prehiteti. 

ČloveRu v cvetu pubertete nima niRaRršneqa smisla 

razlagati o pomembnosti medqeneracijsReqa dialoqa. 

ampaR qa je treba učiti in vzqajati R precej bolj prvo

bitnim vrednotam -spoštovanju do sočloveRa. PiRa. 

Se ob tem spomnite našeqa noveqa vzqojneqa na

mena. Ri je bil predstavljen v prejšnji številRi? Da. 

SRavtinje in sRavti se bomo še bolj trudili odqovarjati 

na zaznane potrebe. Kar smo zaznali. pa najbrž ni 

potreba po medqeneracijsRem dialoqu. ampaR med

sebojnem spoštovanju in vsem. Rar spoštljiv odnos 

prinese. Zato je naša stvar, da se potrudimo in naše 

dejavnosti, v sRavtsRi sobi ali zunaj nje, naredimo za 

resnične simpozije medčlovešReqa sodelovanja in 

medsebojne pomoči. 

Sabina. Optimistična muha 

Biln sem preunrnnn 
lnngrajenn zgodbn PP strani u oktobru 20081 

5ila je hladna jesen. Še se spomnim tistih suhih listov 

po tleh in vonja po mrzli zimi. Ri je prihajala. Ni mi 

bilo do sprehoda. raje bi pila vročo čoRolado v tisti 

moderni Ravarni. a sem prilaqodljiv človeR in sem 

privolila v najino srečanje. Namreč, Rlical me je On 

in rel.lel. da bi mi rad neRaj povedal. 

Vse sl.lupaj mi je bilo rahlo sumljivo. En teden je bil 

v Nemčiji. bolj malo se je spomnil name, in RO je 

prišel domov. ni hotel niti slišati fraz. Rot so »ljubim 

te•. Vseeno sem upala, da je morda le obdobje. Ri 

bo prej ali slej minilo. ROt mine vsaRa mrzla zima. 

Najprej te prezebe do Rosti, potem pa se spet pojavi 

toplina. Dobro. Minilo bo. Zaqotovo. 

Srečala sva se na najinem stalnem mestu. na Ra

terem bi sRoraj lahRo zaznal najin vonj, Ri je tam 

ostal še od zadnjič . Ko sem qa videla stati tam na 

vogalu hladne steRiene hiše, sem se nasmehnila. Bil 

je čudovit ta !.lo Rot vedno. Veter se je iqral z njeqov

imi sl.lodranimi lasmi. Rar qa je naredilo še lepšeqa. 

Lahl.lo bi reRla. da sanjam. Objel me je. ln čutila 

sem, da mu pripadam. Am paR ... neRaj je bilo ta Ro 

drugače . Med nama je bilo neRaj hladneqa, neRaj 

nepremostljiveqa in lahRo bi se dotaRnila tišine. 

!.li je nastala ob objemu. Čutila sem lah Ro njeqove 

neizrečene besede. naRar mi je namiqnil: »Bi morda 

odšla do trqa. da se usedeva?« S Ris lim nasmešRom 

sem priRimala . Ah , sovražim hladne večere. 

Napetost med nama je naraščala. Lah Ro bi jo 

pohodila, če bi jo našla. AmpaR visela je neRje nad 

nama in ločevala najine misli, naju. »Vesela sem. 

da si prišel nazaj. Poqrešala sem te.« sem posRušala 

privabiti nasmešeR na njeqov obraz. Zaman. Saj se je 

nasmehnil. a čutila sem qreneR prioRus. 

Sedla sva na Rlopco, na Rateri še nisem sedela. Ne 

vem zaRaj , am paR zmeraj je bila taRo tuja in hladna. 

»Torej, Rot sem reRel. ti moram neRaj povedati,« 

je izqovoril s cmoRom v qrlu. »Vem, ja. Ampak 

zaqotovo ni Raj hudeqa. Zaqotovo ... Raj ne?« sem 

se zdrznila. saj sem vedela. da je neRaj. Upala sem, 

da ni tisto. o čemer sem ves čas razmišljala . Ne. ne 

more biti. Pa saj je reRel, da me ljubi. Pa saj tudi jaz 

njeqa ljubim. Ne. ne more biti. 

•Prevaral sem te. Oprosti mi.« 

Moja qlava je obstala. Nisem je bila sposobna niti 

povesiti. Moj poqled se je zabil neRam stran in moje 

misli so se ustavile v tistem trenutRu. Odmev teqa 

stavRa ni potihnil in oči so mi zapolnile peRoče 

solze. Pa saj qa l jubim. Pa saj on ljubi mene. To ne 

qre taRo. Kajne. da ne qre? 

»Upam, da mi boš lah Ro oprostila. Ljubim te in 

hočem biti s tabo,« je pristavil. Nisem vedela, RaRo 

to qre. Nisem vedela, Raj naj rečem. Čas sem hotela 

zavrteti nazaj. a teqa nisem zmoqla. Hotela sem 

odRoraRati stran, a tudi teqa nisem zmoqla. 

»TaRo zelo te ljubim,« sem zašepetala in solze so mi 

zalile obraz. 

Mojca Marš. Velenje 1 
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PRVI ROVER/POPOTniK: 
Pnuel iz Tnrzn 

JJ0d Judov sem jih petkrat dobil po eno manj kot štirideset. Trikrat so m e bičali, enkrat kamnali, 
trikrat sem doživel brodolom ln eno noč ln dan preživel na lllobokem morju. Po11osto sem bil na 
potovanjih, v nevarnostih na rekah, v nevarnostih pred razbojniki, v nevarnostih pred rojaki, 
v nevarnostih pred PO/lani, v nevarnostih v mestu, v nevarnostih v puščavi, v nevarnostih na 
morju, v nevarnostih med lažnivimi brati. V trudu ln mukah, v PO/lOStem beden ju, v lakot/ln žeji, 
v po/lostlh poslih, v mrazu ln /lOioti.<< (Sveti Pavel, 2 Korinčanom, 11 , 24-27). 

Ni bil Vasco da Gama niti Amundsen niti Jurij Gagarin 

prvi veli Ri popotniR, am paR Sveti Pavel, Ri predstavlja 

prototip sRavtsRega popotniRa ali roverja (mednar

odni izraz. Ri se uporablja znotraj SZSO). Pavel je bil 

neustavljiv človeR, vedno na poti. Ri je Rrižala mnoge 

različne identitete, Rulture in 

religije. Sprva je bil poznan 

ROt preganjalec Rristjanov. 

Rasneje pa se spreobrne in 

postane zagrizen Rristjan. Poln 

navdušenja in poguma niRoli 

ne preneha s svojim potovan

jem po tedanjem poznanem 

svetu. Cilj njegovega misijona 

je bil služiti: srečati in podpreti 

prve RrščansRe sRupnosti, Ra

tere so bile v samem začetRu 

Rrščanstva v veliRih težavah. 

Prepriča l je Rristijane. naj ne 

podležejo preganjalcem, am

paR utrdijo njihovo vero. V 

ta namen je pisal pisma. pr

irejal debate in govore ter se 

spopadal s sodnimi procesi. 

Njegovo življenje je bilo ne

mirno. saj so ga večRrat posRusili umoriti, in RO je 

bil v ujetništvu. mu je uspelo pobegniti. Kot pravi 

pomorščaR je preživel celo brodolom. 

Pavel se je svobodno odreRel bogastvu in privilegi

jem (pred spreobrnjenjem je bil premožen rimsRi 

državljan) ter se odločil, da postane blodeč po

potniR in s tem ravnanjem sprejel revščino, la
koto ln brezdomstvo kot neločljiv del svojega 
življenja. Na poti je doživel tudi veliRa razočaranja , 

še posebno, Ro so ga zatajili lažni prijatelji. Poguma 

mu ni manjRalo, tudi taRrat, RO je izrazil nesoglasje 

z apostolom Petrom - vodjem tedanje CerRve. Po 

njegovi zaslugi majhna RrščansRa sRupnost ni postala 

se Rta, am paR se je lah Ro razvila v univerzalno CerRev 

s tem. da jih je naučil , RaRo 

ponesti sporočilo Rrščansl<e 

dobrote po svetu. Pavlova 

pot se je Rončala v Rimu, Rjer 

ga je Neron obglavil, vendar 

njegovo sporočilo in njegova 

preprosta duhovnost. Ri jo po

potnice in roverji/popotni l<i 

poznajo Rot duhovnost poti. 

še danes osvetljuje pot tistih 

ljudi, Ri jih RrhRe resnice ne 

zadovoljujejo. 

Sveti Pavel Iz Tarza je za
vetnik popotnlc ln rover
jev/popotnikov. Njegov 

prazniR oraznujemo 25. janu

arja (spreobrnitev apostola 

Pavla). Ta sRavtsRi praznil< 

lahRo za Rlane postane lepa 

priložnost za uveljavi tev lis

tine Rlana ali pa za sprejem odhodov. Naslednji 

mesec veselo praznujmo prvega roverja in se spom

nimo njegovih besed, Ri so vodilo za vse RlanovRe 

in Rlanovce oziroma za vse sRavte: •Dober boj sem 
izbojeval, tek dokončal. vero ohranil. Odslej je zame 

pripravljen venec pravičnosti ... • (Sveti Pavel. 2 Tim

oteju, 4, 7-8). 

Štefan Keqljev i č. Jamsl<i medved, Trst 3-4 



skautln]e ln skavti 

ROVERWAV 
SI predstav/jaš, da nekaj počitniških dni prež/viš v družbi francoskeUa skavta/skavtinje, ki sicer 

znalfratl tarok, vendar so pravila taroka popolnoma drueačna od tebi znanih? 

Si predstavljaš, da se sporazumeš s špansl<im sl<av- od 20. do 28. julija 2009. 
tom/sl<avtinjo, Ri ne zna niti besedice anlllešl<o, tebi 

pa je nje\IOV jezil< prava špansl<a vas? 

Si predstavi jaš, da z 11ručo novih prijateljev iz Švedsl<e, 

PoljsRe, Malte. Švice in Grčije načrtuješ svoje nasled

nje počitnice v poletni hišici na Sardiniji, !<amor vas je 

vse sRupaj povabil tisti italijansl<i sl<avt, s l<aterim ste 

prejšnji dan sl<upaj izdelali svojo prvo in čisto pravo 

savno? 

Si predstavljaš dneve. polne sl<avtsl<ih pa tudi malo 

manj SRavtsRih izzivov in delavnic? ln hl<rati si do zdaj 

nisi znal/-a predstavljati, da ol<ro111a miza na temo 

Globalna Romunil<acija sploh ni tal<o zelo ol<ro111a in 

da je lah Ro v resnici precej zabavna! 

Se spomniš trenutl<a, RO smo na našem Jamboreeju 

v tišini prižllali največji o11enj v Z\IOdovini slovensl<e

lla sRavtstva? Se spomniš občutl<ov in topline, Ri te 

je taRrat preplavila? Tistih prijateljev. s Raterimi si z 

ramo ob rami čal<al, da plamen doseže najvišjo točl<o 

lesa? Zdaj pa si posRusi predstavljati, da te to čal<a na 

Islandiji, le da bo tam s tabo isto čutilo 6.000 sl<avtov 

iz cele Evrope. 

Ja. vse to in še več je Roverway, naj~ečji e~ropski 

tabor za popotnike ln popotnice, stare od 16 do 
22 let (če si starejši , se nam lahl<o pridružiš l<ot član 

mednarodne11a osebja). in bo poteRal na Islandiji 

Sam Roverway se bo začel v islandsl<i prestolnici 

Reyl<javil<, od !<oder boste v manjših sl<upinah (nel<e 

vrste vodi, l<i jih oblil<ujete ob prijavi) odpotovali na 

različne l<once Islandije in tam sl<upaj s sl<avti iz še 

štirih različnih držav preživeli prve štiri dni ob pro

llramu, l<i si 11a boste izbrali sami. Nato se bomo vsi 

sl<upaj zbrali ob jezeru Ulfljotsvatn. !<jer se bodo odvi

jale različne al<tivnosti. izleti in delavnice. 

V teh osmih dneh Jslandci ponujajo sonce ob polnoči, 

plezanje na najvišjo islandsl<o \lOW, osvajanje še ved

no delujoče11a vull<ana Hel<la, Vil<in\le. živo 111asbo. 

delo z otrol<i in starejšimi, namal<anje v naravnem 

jal<uzziju, izdelovanje bival<ov, preživetje v stilu Rob

insona Crusoeja, palčl<e in troJe. sl<avtsl<e domove, 

v l<aterih straši. Ol/led najstarejše11a parlamenta na 

svetu, hojo po žerjavici, pohajanje po naravnih 

parl<ih in njihovo marl<iranje, izdelavo svoje lastne 

elel<trarne in še več. 

Tem tol<ratne11a Roverwaya je šest: odpri svoje srce 

za ljubezen, odpri svojo dušo in spoznaj nove pri

jatelje, odpri svet s svojo ener\lijo, odpri svoja usta 

in spre11ovori, odpri svojo 11Iavo in si razširi obzorja, 

odpri se izzivom. 

Vse to je Roverway, hl<rati pa še tolil<o več. 

Za l<onec pa le to: dol<ler tal<e11a mednarodne11a 

tabora ne doživiš sam/-a, ne boš razumel/-a, l<al<šna 

dO\IOdivščina je to in zal<aj je vredno iti! In ne, ne bo 

ti žal, da ne 11reš. !<er če ne 11reš. ne boš niti vedel, !<aj 

zamujaš ... 

Več o samem Roverwayu najdeš na spletni strani or

\lanizatorjev www.roverway.is al i po elel<tronsl<i pošti 

roverway@sl<avt.net. Lahl<o pa pobrsl<aš po sl<avt 

netu, !<jer je že bila objavljena informacija o samem 

dO\IOdl<u, ali pa požol<aj svoje11a voditelja za več po

datl<ov. 

Ne pozabi pa na najpomembnejši datum - 28.12., l<o 

se zal<ljučijo prija~e in l<o moraš vplačati al<ontacijo 

tabornine. Tal<rat bo jasno. !<do vse bo del norosti na 

!sladni ji prihodnje leto. Si res želiš manjl<ati? 

Tadeja Zajec. Vodja odprave Jamboree na Islandijo. Poverjen ica za MEDO 
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