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Si kdaj poizkusil/a 
v internetni br-

skalnik vtipkati bese-
do kultura? Kaj vse se 
skriva za črkami naše 
abecede ... 
Si se kdaj vprašal/a, 
ali smo skavti kul-
turni? 

Si podoben/na Mavgliju, ki želi pomagati 
volčiču mladiču in biti njegov prijatelj? Si 
mogoče postal/a slep/a za lepoto narave, ki 
nas obdaja, ker veliko svojega časa preživiš za 
računalnikom, šolskimi zvezki ... ? 
V svoj vsakdan vključi preprost pozdrav 
starejši gospe na ulici in s tem naredi svet za 
spoznanje bolšji, kot si ga prejel/a.     
Uresničuj skavtske zakone na vsakem svojem 
koraku – na poti na goro ali ob kavi v mestu. 
Razmisli o svojem poslanstvu (svet združenja 
se bliža) ter uporabi nasvete za nižjo ceno 
nepozabnega dogodka, kjer bo oranžna barva 
več kot 3000 glave množice preplavila našo 
domovino in (upajmo) pokazala kulturo, ki je 
zapisana v naših srcih!

Irena Mrak, Radovedni kenguru, Nova Gorica 1
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ALI SMO SKAVTI KULTURNI?
Kaj je pravzaprav kultura? To vprašanje se nam postavlja ob kulturnem prazniku. Ali dovolj hodi-
mo v gledališče, poslušamo klasično glasbo, obiskujemo umetniške galerije, ...? Saj to je vendar 
kultura: Cankar, Plečnik, pa Beethoven, van Gogh, ... Ja, glede na to najbrž nismo dovolj kulturni, 
razen seveda tistih, ki pridno hodite na abonmajske gledališke predstave, ki uživate v operi in ste 
vedno najbolj navdušeni nad šolskimi ogledi umetniških galerij. Vendar dvomim, da je zgolj in 
edino to tista kultura, za katero moramo zares poskrbeti kot skavti.

Pred kratkim smo si z nekaj fanti iz našega klana privoščili hamburger. Eden od popotnikov je 
poznal fante, ki so sedeli pri sosednji mizi in mi je povedal zanimivo zgodbo o enem izmed njih.  
Fant je dobro znan prestopnik. Vsi ga imajo za »malo norega«, ker si vse »upa«. Mnogo urbanih leg-
end kroži o njem. Nič mu ni sveto, do nikogar in ničesar nima spoštovanja. Je nasilnež in večina se 
ga najraje izogne v širokem krogu. Nato je naš popotnik dodal: »V bistvu nima kulture!« Presenetilo 
me je, v kakšnem kontekstu je uporabil izraz kultura. Le zakaj se mu je zazdelo, da nima kulture? 
Ali ne posluša vsaj prvovrstnega jazza, če že klasike ne mara? Ni vnet obiskovalec muzejev in 
arheoloških najdišč?

Najbrž že veste, kaj želim povedati. Kultura ni najprej v občudovanju umetnin, niti ne na-
jprej v poznavanju raznih pesnikov, pisateljev, slikarjev, arhitektov, glasbenikov, ... Kul-
tura je najprej v pozitivnem odnosu – do sebe, drugih, sveta, narave, domovine, Boga, 
... Znati pozdraviti na ulici, se zjutraj urediti in si umiti zobe, biti spoštljiv do staršev in učiteljev, 
spoštovati delo drugih, paziti na čisto in urejeno okolje, to je kultura. Kulturo najprej ustvarimo v 
svojem srcu. Biti kulturen pomeni prvenstveno biti spoštljiv, dober, urejen, odgovoren. 
Če se vrnem k vprašanju v naslovu: Ali smo skavti kulturni. Če kdo, bi morali biti skavti vzor kul-

turnega obnašanja. 

Kulturo imamo zapisano v »genih« naše skavtske 
organizacije, v naši obljubi, zakonih, odločitvah. 
Tudi okolica pričakuje od skavtov, da bodo kulturni, 
spoštljivi, da bodo ravnali po bontonu in da bodo vedno 
urejeni – na zunaj in v notranjosti. Če še kdo ne ve, zakaj 
mora skavt/-inja imeti urejen kroj, popravljen za hlače in 
vse gumbe zaprte, najbrž tukaj najde odgovor. Zunanja 
urejenost pač samo priča o notranji urejenosti – dobrih 
namenih, pripravljenosti za dobro delo, čutu odgovor-
nosti do svojih dolžnosti, do bližnjih, okolja ... in tudi do 
Boga. 
Ko ob slovenskem kulturnem prazniku in mesecu kul-
ture proslavljamo slovensko kulturo in kulturnike, na-
jprej pomislimo, da kulturno okolje ustvarjamo prav-
zaprav vsi. Ni potrebno izklesati čudovitega kipa ali 
napisati simfonijo. Dovolj je in najpomembnejše, da 
kulturno živimo. Mi, skavti, smo še posebej zavezani 
k ustvarjanju takšne kulture: kulture srca, kulture 
odnosov, kulture ljubezni, kulture medsebojnega 
spoštovanja. 

Sandi Koren, Mogočni P. Balu, GDA



// Skavtič / november 2007 //// Skavtič / november 2007 //// Skavtič / februar 2008 // volčiči in volkuljiceskavtinje in skavti volčiči in volkuljiceskavtinje in skavti

5

aktualnoskavtinje in skavti

5

ALI BOŠ TUDI TI 
PRAZNOVAL?

Od kdaj?

Praznovanje dneva spomina poteka 
že vse od leta 1926.

Kdo je dal pobudo za ta praznik?

Ideja je privrela na dan na 4. mednar-
odni konferenci WAGGGS-a, ki je leta 
1926 potekala v konferenčnem centru 
Edith Macy v ZDA. 

Pomen praznika?

Udeleženci konference so se odločili, 
da bi moral biti dan posebej namen-
jen temu, da se skavti in skavtinje po 
vsem svetu spomnimo drug na druge-
ga in si izkažemo hvaležnost in nak-
lonjenost.

Zakaj 22. 2?

Ker je to rojstni dan tako Roberta 
Baden-Powella, ki je ustanovitelj 
skavtskega gibanja, kot tudi njegovo 
žene Olave, ki pa je imela prav tako 
zelo pomembno vlogo v skavtstvu.

Od kod ideja za sklad svetovnega 
združenja dneva spomina? 

Na 7. mednarodni konferenci na Poljskem 
l. 1932 je belgijski delegat predlagal, da 
podobno kot za rojstni dan podarjamo 
darila, bi lahko tudi skavtinje in skavti na 
dan spomina izkazali svojo naklonjenost 
in prijateljstvo ne samo z lepimi željami 
drug drugemu, temveč tudi s prostovoljn-
im prispevkom Svetovnemu združenju 
skavtinj in skavtov.

Namen sklada svetovnega združenja 
dneva spomina?

Sklad pomaga tako skavtskim skupinam 
kot tudi mladim dekletom in ženam po 
vsem svetu. Tvoja pomoč je danes enako 
potrebna, kot je bila l.1932.

Kdaj je prišlo do spremembe imena?

Na 30. mednarodni konverenci na Irskem 
l. 1999 so udeleženci DAN SPOMINA prei-
menovali v SVETOVNI DAN SPOMINA, 
da bi tako poudarili globalni pomen dne-
va spomina.

Vsako leto 22. februarja skavti in skavtinje po celem svetu praznujemo SVETOVNI DAN 
SPOMINA.  To je dan, ki ga vsak skavt nosi v srcu. Dan, ko se spomnimo na našega us-
tanovitelja Roberta Baden-Powella in tudi dan, ko še posebej pomislimo na naše brate 
in sestre po svetu in jim zaželimo VSE DOBRO.
Če še nimaš ideje, kako bi tudi ti s svojo skupino letos praznoval ta pomemben dan, ti spodaj 
ponujam nekaj predlogov. In če slučajno še ne veš, od kod izvira ta praznik in kako ga praznujejo 
v drugih državah, te povabim, da si tudi to prebereš in z nasmehom na obrazu deliš  pridobljeno 
znanje še z ostalimi, ki tega še ne vedo.

»Skavtstvo 
je vesela igra na 

prostem.«

»Samo en svet 
imamo, zato moramo 

tudi postopati kot en svet, 
če ga hočemo rešiti.«

»Prepričan sem, 
da nas je Bog postavil 

v ta veseli svet zato, da 
bi bili srečni in bi uživali 

življenje.«
Robert Baden - Powell
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IN KAKO SO DAN SPOMINA – 22. 2. 2007 
PRAZNOVALI V …

… ZAMBIJI?
V Zambiji praznujejo dan spomina s plesom.
… San Jacintu, ZDA?
Ena izmed skavtskih skupin je na temo HVALEŽNOST JE 
SVETOVNO VEDENJE zbrala kar 127 $ s pomočjo spodaj 
napisanih misli, ki jih je sestavila.
Misli:  Če nosiš oblačila, ki jih želiš nositi, bodi hvaležen 
in daruj 5 penijev.
 Če imaš čisto tekočo vodo, bodi hvaležen in daruj 
25 penijev.
 Če imaš javni prevoz, bodi hvaležen in daruj 7 
penijev.

...  KENIJI?
V Keniji so praznovali dan spomina s slovesnostjo, ki so jo 
priredili ob grobu Baden-Powella v Nyeri.

... LIBANONU?

V Libanonu so dan spomina 2007 praznovali z veliko igro, 
ki jo je na podlagi izbrane teme pripravila nacionalna or-
ganizacija libanonskih skavtov in skavtinj. Na koncu so 
spustili v zrak še 70 balonov (kot znamenje njihovih 70 let 
v WAGGGS-u) z namenom, da zaželijo mir in prijateljstvo 
vsem skavtom sveta.

… KUVAJTU?
V Kuvajtu so na dan spomina nekatere skupine prodajale 
razne skavtske spominke, s pomočjo katerih so zbirale de-
nar za sklad svetovnega združenja dneva spomina.

IN KAKO BOM JAZ PRAZNOVAL?
Letošnja tematika ob dnevu spomina je “MISLI NA VODO“  s poudarkom na 
pomembnosti vode za življenje, zdravje ter čistosti vode in obvarovanju le-te pred 
onesnaženostjo.
In kaj lahko naredim JAZ?
- Očisti del rečnega nabrežja.
- Ugotovi, kako se filtrira vodo ter to nauči še ostale člane svoje skupine.
- Naredi seznam, kako se izogniti onesnaževanju vode na taboru in se tega tudi drži na naslednjem taboru.
- Ugotovi priporočeno količino vode, ki jo moraš spiti na dan, in se poskušaj tega držati vsaj nekaj dni.   -- 
- Zapisuj si, koliko vode porabiš na dan ter izračunaj, koliko vode to znese v enem letu. 
Za še več idej obišči stran: http://www.worldthinkingday.org/en/activities. 

In naj praznovanje z vodo čim lepše uspe. 
Darja Abram, Vsestranska sova
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Si že kdaj bil pod Balujevim drevesom? Če še ne, se le 
hitro odpravi pogledat, kaj se tam pogovarjata Mavgli in 
Balu. Gotovo si boš potem želel malce razmigati tačke, 
zato se lahko s prijatelji igraš šepasto lisico ali pa skupaj 
naredite prstne lutke, če se vreme drži bolj kislo. Lahko 
si prebereš nadaljevanje Rjavkove dogodivščine ali pa 
se preizkusiš kot detektiv in Petru pomagaš najti lastnika 
ključev. Za konec napornega dne pa reši križanko, ki te 
čaka nekje na teh straneh.

Dober lov!
Bena Briški, Rahločutna puma, Ljubljana 3

Polona Čampa, Tipi topi kapibara, Ljubljana 3

POD BALUJEVIM DREVESOM
Mavgli in Balu sta nekega popoldneva mirno 
lenarila na toplem soncu. Balu bi skoraj že za-
spal, ko ga naenkrat Mavgli prebudi iz dremeža: 
‘Balu, si se že kdaj znašel pred kakšnim trdim 
orehom, pa nisi vedel, kako bi ga rešil?’ Balu 
mu zaspano odgovori: ‘Kaj te muči mali brat? 
Imaš lep sočen kokosov oreh, pa ne veš, kako 
bi ga strl? Kar meni ga prinesi, moje šape mu 
bodo gotovo kos.’ ‘Ah ne, Balu, saj veš, 
da lahko trd oreh pomeni še tudi kaj 
drugega,’ mu Mavgli ne da miru. 
‘Imam problem, pa ne vem, 
kako bi ga rešil.’ ‘No, če 
je pa tako, pa le pov-
ej, mali brat,’ je 
bil Balu takoj 
buden.  Mavgli 
začne pripove-
dovati:  ‘V krdelu 
sem opazil volčiča 
mladiča, ki se ne 
znajde še povsem v 
džungli. Strah ga je lo-
viti samega, videl pa sem 
tudi, da noben volčič noče 
biti njegov prijatelj. Volčič 
se mi smili. Rad bi mu nekako 
pomagal, pa ne najdem načina, 
če še tako razmišljam. Kaj praviš 
Balu, obstaja kak način, da mu 
pomagam?’

V spodbudo in  razmislek:
Kaj pa ti narediš za svoje brat-

ce v krdelu? Si podoben Mavgliju, ki 
želi volčiču mladiču pomagati, ali si bolj 

podoben tistim, ki nočejo biti mladičevi pri-
jatelji? Ko boš naslednjič spet skupaj s krde-
lom,  se spomni malce na to, opazuj svoje 

‘Seveda, Mavgli!’ 
pravi Balu. ‘Mogoče 
je rešitev bolj pre-
prosta, kot si misliš. 
Si mogoče že pomis-
lil na to, da bi njegov 
prijatelj postal ti? 

Tako ga boš raz- veselil, mu vlil za-
upanja v samega sebe, hkrati pa boš sam 

dober zgled za ostale volčiče, ki se bodo 
mogoče opogumili in tudi sami pris-

topili k njemu. Kaj praviš, mali brat?’
‘O, Balu, vedel sem, da mi boš ti 

gotovo znal prav svetovati! Hva-
la ti, ker si mi pomagal, sedaj 

pa hitro tečem poiskat tega 
volčiča, da ga malo razves-

elim!’ To rekoč se je Mavgli 
pognal na noge in v diru 

izginil med drevesi, Balu 
pa je gledal za njim 

in se sam pri sebi 
nasmehnil: ‘Oh, ta 

mladina!’
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sovolčiče in jim po svojih močeh pomagaj, da 
se bodo dobro počutili v krdelu. 

NE POZABI: Krdelo je močno, če vsak volk je 

ZA SPRETNE TAČKE
V dneh, ko nas megla in dež preženeta v stanovanje, lahko s prijatelji ust-

varite prisrčne lutke: prijazne živali ali pravljične junake. Izdelate jih lahko iz 
živobarvne klobučevine ali iz najrazličnejših koščkov blaga in papirja, ki jih najdete 
doma. Z njimi lahko uprizorite pravo lutkovno predstavo!

Potrebujete:
škarje, flomaster, 
živobarvno klobučevino 
ali koščke blaga in pa-
pirja, močno lepilo v tubi 
in pole papirja, na katere 
boste narisali lutke.
Izdelava:
1. Lutke najprej narišite 
na papir. Pri risanju si 
pomagajte s slikami živali 
ali ljudi.
2. Papirnati vzorec za 
trup dvakrat položite 
na isto klobučevino in 
ga občrtajte. Druge dele 

Peter je imel danes v svoji pisarni veliko obisk-
ov. Najprej je imel sestanek z Matjažem, ki se 
ni dolgo zadržal, saj se mu je mudilo na av-

tobus. Nato ga je prišel 
pozdravit Tadej s pol-
nimi rokami. V desni je 
držal čelado in rokavice, 
v levi pa je imel 
poslovno torbo. Bojan 
je ostal najdlje, saj sta 
morala do naslednjega 

dne sestaviti pomembno 
pogodbo. Ko je zvečer 
Peter odhajal iz pisarne, 
je na tleh našel avtomobilske 
ključe. Njegovi niso bili, torej jih je nekdo 
izgubil. Pomagaj Petru in najdi lastnika teh 
ključev.
Če ti ne bo uspelo ugotoviti, pa za pomoč pro-
si starejšega volka.

Polona Čampa, Tipi topi kapibara, Lj 3

MALI DETEKTIV ali  
KDO JE POZABIL KLJUČE 

tam, moč svojo v krdelu vsak volk ima. 

Bena Briški, Rahločutna puma, Ljubljana 3

PRSTNE LUTKE

lutke narišite na drugo 
klobučevino. Oba dela 
izrežite.
3. En del trupa po robu na-
tanko namažite z lepilom, 
vendar naj ravni spodnji rob 
ostane nenamazan. Nato 
oba dela trupa zlepite.
4. Previdno izrežite še druge 
dele lutke, narisane na 
druge kose klobučevine. 
5. Izrezane dele nato priložite 
k trupu in lutka je gotova!

Polona Čampa, Tipi topi kapibara, Lj 3
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PRAVI JUNAK 
3.del

Ni si znal razložiti, kako se je to zgodilo, vedel 
pa je, da ima gotovo nekaj opraviti s čudnim 
vonjem, ki se je naenkrat pojavil na poti. Volčji 
nagon mu je pravil, da mora slediti temu von-
ju, če hoče ugoto-
viti, kam so šli ostali 
družinski člani. Hkrati 
je vedel, da mora biti 
sedaj še posebej prev-
iden, če hoče drugim 
pomagati v stiski. 
Potihem in previdno 
se je odpravil naprej 
po sledi s čudnim 
vonjem. Vmes se je že 
popolnoma stemnilo, 
tako da je bil Rjavko 
čisto sam sredi črne 
džungle. Postajalo ga 
je strah, a se je bodril, 
da mora iti naprej, da 
bo lahko rešil mamo 
Rakšo, očeta Volka in svoje bratce. Tako je 
hodil naprej, ko so njegova ušesa zaznala 
nek šum. Priostril je ušesa in razločil v daljavi 
volčje lajanje in še množico drugih zvokov, ki 
si jih ni znal razložiti. Za volčje lajanje je prav 
dobro vedel, da se tako oglaša le mama Rakša, 
kadar je najbolj jezna. Olajšan, ker jih je našel, 
hkrati pa še bolj zaskrbljen, ker ni vedel, kam 
se podaja, se je plazil bližje in bližje mestu, od 

koder je slišal oglašanje mame Rakše. Džungla 
je postajala svetlejša in med drevesi so se 
začele kazati čudne reči, kakršnih Rjavko ni 
še nikoli videl. Potem je prišel še bližje in 

videl, da svetloba prihaja od 
čudne reči, ki ji je njegova 
mama rekla rdeča cvetica in 
ki so se je volkovi bali bolj kot 
Širkana, ki pa seveda že davno 
ni več strašil po džungli, saj je 
Mavgli poskrbel, da je odšel lo-
vit v večna lovišča. Sedaj se je 
Rjavku posvetilo, da so to ver-
jetno tisti divji lovci, o katerih 
mu je govoril Mavgli. Rjavko 
ga je zelo pogrešal. Želel si je, 
da bi bil Mavgli sedaj tukaj in 
mu pomagal rešiti družino, 
a Mavgli je bil daleč stran pri 
ljudeh, in le še včasih je prišel 
pogledat svoje volčje brate. 
Rjavko si je rekel: ‘Le pogum-

no!’ in se odpravil proti bivališču lovcev, da bi 
ugotovil, kje so mama Rakša in ostali. Našel 
jih je čisto na drugem koncu tabora. Skoraj bi 
zacvilil od veselja, a se je še pravi čas obvladal, 
da se ne bi izdal.
Se nadaljuje …

Bena Briški, Rahločutna puma, Ljubljana 3

Šepasta lisica

Kadar vam v krdelu zmanjka moči za pohajkovanje po džungli, se lahko igrate tole 
igrico:  

Nekoga izberete za šepasto lisico. Narišete mu krog in po eni nogi mora odskakljati vanj. 
To je lisičji brlog, v katerem lahko stoji na obeh nogah, izven njega pa mora skakljati po 
eni nogi. V roki drži robec z debelim vozlom, s katerim mora pri lovu koga udariti. Če mu 
to uspe, zamenjata z udarjenim vlogi. Če nikogar ne udari in se utrudi, se lahko vrne v svoj 

brlog in se tam na obeh nogah odpočije, nato pa nadaljuje svoj lov. 

ZA POSKOČNE NOGE

Bena Briški, Rahločutna puma, Ljubljana 3
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Zima ima, kakor vsi letni časi, svoj čar, ki ga ustvari s 
pomočjo neštetih orodij. Sneg uporabi, da iz turobne 
slike naredi čudovito umetnino, z ivjem okrasi prazne 
veje, s pomočjo mraza iz blatne mlake pričara sanjsko
drsališče, veter igra skrivnostne melodije, ...
Sprehod po gozdu nas zato včasih tako očara, da bi nara-
vo najraje kar objeli. V tokratni številki se podamo tudi v 
raziskovanje funkcij voda, ustvarjalna žilica in MacGyver 
pa nas naučita izdelave nenavadne rakete in naprave za 
podpiranje lenobe.

Maja Franko, Živahni metuljček, Šentjernej 1
Aleš Erjavec, Bliskoviti svizec, Krško 1

Takrat v sobo vstopi mama. »Anže, midva z očijem 
greva na sprehod. Greš z nama?«
Anže odgovori z milim glasom: »Ne, mami, p r o s i m , 
samo tega ne! Res se mi ne da!«
Ona pa vseeno vztraja: »Daj no, samo za pol urice. En 
kratek sprehod čez bližnji gozd boš pa že še zmogel!«
In res ... Anže si lenobno navleče nase toplo bun-
do, kapo in rokavice pa si vtakne v žep. Če bo 
slučajno mami težila. Iz omare vzame še goj-
zarje (novih »bulerjev« je itak škoda, so samo 
za v šolo). Težko jih zaveže, saj so vezalke še 
vedno trde od blata. Pot preživetja na polet-
nem taboru je tudi na njih pustila svoje sledi. 
Skupaj z očetom odidejo do bližnjega gozda. 
Starša ga še nekaj sprašujeta, toda Anže je z 
mislimi že odtaval v svoj svet. Ni se mu dalo 
na sprehod, kaj šele da bi se pogovarjal!
Z dolgimi koraki počasi caplja za očetom in 
mamo, ki v snegu za sabo puščata sledi. Toda 
tam niso le njune sledi! Anžetovo pozornost pritegne-
jo živalske stopinje. Očitno je, da se je tam sprehajalo 
kar nekaj različnih živali in ni samo njegova družina 
pozimi zatavala v gozd. Veliko živali se na jesen, ko 
že začne dišati po hladnejših dneh, odpravi v toplejše 
kraje, druge si privoščijo malo daljši spanec, nekater-

im pa vseeno očitno niti zimski mraz in pomanjkanje 
hrane ne prideta zlahka do živega.
»Au!« zakriči Anže, ko mu smrekova veja oplazi obraz 
in ga predrami iz razmišljanja o živalskih stopinjah. 
Šele takrat opazi, kako lepo so okrašene smreke. Da, 
okrašene! Z bleščečim, belim ivjem! Pa saj so take 

kot v risankah v božičnem času! In 
takrat jo zagleda ... Jelko! Že to-

liko časa je ni prišel pogledat. 
Kot otrok je namreč pogosto 

zahajal v gozd in to drevo 
se mu je zdelo daleč na-
jbolj imenitno. Morda zato, 
ker je bilo takrat še tako 
majhno in edino te vrste 

daleč naokoli. Jelkine iglice 
so drugače razporejene kot pri 

smreki, manj pikajo, ko pobožaš 
veje. Joj, kako je zrasla, pomisli, in 

se spomni, kako je vsako leto pred prazniki trepetal, 
da je ne bi kdo posekal za božično drevo. Toda še je 
bila tam! S tal ji je družbo delalo borovničevje, nad 
njo pa so se bohotili mogočni hrasti in kostanji. Vsi 
so bili brez listja in so izgledali tako turobni ter brez 
življenja. Toda od ur biologije si je Anže le zapomnil, 

Narava, najraje bi te kar objel!
Zazvoni telefon. Končno ga nadležno zvonjenje le predrami. Oglasi se z zaspanim glasom: »Halo? 
... Ja, jaz sem ... Ne, ni panike! ... Malo sem zadremal po kosilu ... Kaj, že jutri se dobimo?! ... Ej, 
spet sem čisto pozabil ... No, čakaj, da si zapišem ... Ja, ja, ni problema! ... Se potem vidiva jutri ... 
Adijo!« Še vedno malo zasanjan odloži telefon na nočno omarico in se vrže nazaj na posteljo, ki je 
še vedno mamljivo topla. Zunaj je turoben zimski dan. Začne razmišljati, da zima pa mogoče le ni 
tako beden letni čas. Saj je v bistvu čisto kul, če sneg gledaš le skozi okno svoje tople sobe, poleg 
tega pa imaš še veliko časa gledanje TV-ja in brskanje po internetu.
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da so drevesa pozimi vendarle živa in samo čakajo 
prve tople pomladne dneve, da zopet poženejo ze-
lene liste. Ti bodo vpijali sončno svetlobo, korenine 
bodo srkale vodo, drevo pa bo raslo in raslo. Krošnje 
bodo naselile ptice, v tleh bo mrgolelo mnogo, celo 
očem nevidnih, organizmov, glive bodo razgrajev-
ale odmrle veje in odpadlo listje. Vse to pa bo dajalo 
gozdu poseben, svež vonj.
Preden je šel, se je še dotaknil debla jelke. Rahlo ga je 

zazeblo, saj ni imel rokavic, toda ni ga motilo. Ko je 
tekel, da bi dohitel očeta in mamo, ga je prevzel zani-
miv občutek sreče. Tak, ki ga še nikoli ni doživel pred 
računalnikom. In še za povrh ... Spomnil se je tudi, 
kako bo začel duhovno misel, ki jo mora pripraviti za 
jutrišnje vodovo srečanje: »Kdor je slep za lepoto 
narave, je izgubil polovico volje do življenja!«
Nato pa si je Anže še zamrmral: »No, pa je Bi-Pi imel 
res prav! Čist hudo, ej!«

Maja Franko, Živahni metuljček, Šentjernej 1

PODVODNIK:
• Pomagaj vodniku učiti novince, saj si po znanju 
takoj za njim (npr. vozli, orientacija, ...), da pa stvar 
poteka hitreje, si razdelita člane;
• Lahko prevzameš kakšno temo in jo predstaviš os-
talim namesto vodnika;
• Vedno nadomeščaj vodnika na svetu vodnikov in 
na srečanjih voda, če ta manjka;
• Piši in skrbi za zlato knjigo in dnevnik voda. 
Dobro je, da imaš zato vedno pri sebi fotoaparat;
• Si vodnikov prvi svetovalec, zato če se ti zdi, da 
stvari ne potekajo tako, kot bi morale, se o tem pogov-
ori z vodnikom in skupaj iščita rešitve. 
ZABAVNEŽ, PEVEC:
• Dobro je, da imaš za srečanja voda pripravljene 
igre, nove in izvirne; 
• Znati moraš igrati kakšen inštrument ali se ga učiti 
igrati;
• Imej pripravljene pesmi za srečanja čete, voda;
• Vodi pevsko vajo za mašo ali kakšno prireditev 
voda;
• Poskrbi, da ima vod sestavljeno himno voda, nauči 
tudi novince;
• Povabi vod na neformalna srečanja v kino, 
gledališče, cirkus, … 
KUHAR 
• Ko so srečanja pozimi zunaj, poskrbi za topel čaj. 

Moj vod, moj ponos 
A se tudi tebi zgodi, da včasih enostavno pozabiš na pomen svoje funkcije v vodu? Ali pa da je 
funkcija, ki ti je bila zaupana, deležna pozornosti le na poletnem taboru? Bi rad še kaj več naredil 
za svoj vod, pa ne veš kako? In tako, da boš lahko v vodu še bolj koristen in dejaven čez celo leto, 
so v nadaljevanju pripravljeni kratki opisi osnovnih funkcij v vodu poleg vodnika. Seveda pa se 
ne smeš omejiti samo na zapisano – naj bo domišljija tista, ki ti bo krojila pot ...

• Spremljaj rojstne dneve članov voda in jih na 
srečanjih voda preseneti s sladico. 
• Zbiraj recepte za pripravo hrane v naravi. 
• Skupaj z ostalimi kuharji naredi jedilnik za tabore, 
zimovanja,… 
• Za člane svojega voda pripravi predavanje o zdravi 
prehrani. 
• Dobro je poznati zdravilna zelišča, užitne rast-
line in gobe … 

V tokratni številki boš lahko našel predstavitve treh 
funkcij, v sledeči pa preostale. Za podrobnejše opise 
prelistaj pretekle številke Skavtiča ali pa se obrni na 
svojega četovodjo, nedvomno ti bo tudi on znal kaj 
več povedati ... :)
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Mladi MacGyver  

Srkalno-akumulatorna naprava 
(za zabavo in lenuhe)

Kaj nam lahko pokvari popoln lenuharski večer, 
ko se zleknemo pred TV zaslon in si s pokovko in 
najljubšo pijačo v roki ogledamo naš priljubljeni film 
ali serijo? Da moramo ravno v najbolj napetih film-
skih prizorih teči v kuhinjo po nove zaloge omenjenih 
filmskih prehrambenih dodatkov! V sledečem opisu 
boste spoznali trajno rešitev problema pomanjkanja 
tekočih obfilmskih dobrin.

Sestavine:
• srkalke,
• vrč s pitno tekočino (dokler ne dobiva kakšne de-
bele modre kuverte, ne bova promovirala ničesar),
• elastike,
• lepilni trak,
• vrvica,
• žebljički,
• police,
• zbiralo za pitno tekočino (kozarec).

Priprava:
1. srkalke najprvo hermetično spojimo, tako da odsek 
zadnjega dela srkalke rahlo zmečkamo, ga potisnemo 
v drugo srkalko in nato nastali člen zamotamo v kile 
selotejpa;
2. to storimo n-krat (za entuziaste (navdušence) lahko 
vrednosti n-ja presežejo tudi številko 100);
3. dobljeno cevko napeljemo po policah (ali kakršnih 
koli predmetih), tako da bo en konec dvignjen nad 
drugega;
4. skrajni zgornji konec cevke upognemo v vrč, 
v katerega poprej natočimo pitno (ali pa tudi ne) 
tekočino;
5. okrog cevke in vrča napeljemo elastiko, tako da bo 
le-ta s prožnostno silo venomer tiščala cevko v vrč;
6. na del cevke, ki je speljana v vrč, nad elastiko 
privežemo še vrvico, s katero bomo cevko dvignili 
nad nivo tekočine v vrču;
7. potem jo napeljemo nad vrč in nato vzdolž pra-
vokotnic na police do poljubnega mesta;
8. napeljevati vrvico si pomagamo z žebljički, ki jih 
fiksiramo v drage police.

Uporaba:
Zadnji del cevke, ki ni pričvrščen k vrču (nižji), pris-
lonimo k ustom in z vpotegom zraka ustvarimo 
podtlak, ki tekočino potegne do dvignjene točke, od 
koder nadaljnje sama steče v kozarec, v katerega tudi 
nemudoma prelociramo ta del cevke. Preden se ko-
zarec napolni, moramo potegniti za vrvico in s tem 
odmakniti zgornji del cevke nad gladino tekočine. S 
tem omogočimo zračnemu tlaku, da prekine vodni 
stolpec ter privede do prekinitve črpanja tekočine. To 
moramo storiti dovolj zgodaj, saj bo sicer iztekajoča 
likvidna zmes, ki je še v skralični cevki, ustvarila sile, 
večje od površinske napetosti, in bo zato stekla čez 
rob kozarca (polili boste).
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Vžigalična raketa

Gotovo je med vami kar nekaj mulcev, ki svoje ned-
vomno bogate zaloge vsega bleščečega, pokajočega, 
v zrak se dvigajočega, žvižgajočega pribora za razs-
vetljevanje novoletnega neba še niste v celoti pognali 
v zrak in lahko (ILEGALNO!!!) uživate v tem početju 
tudi v času, ko vsa ta ropotija ni več namenjena 
množični uporabi. Še bolj gotovo pa se bo našel tudi 

kakšen pokavec, ki se glavo-razbijajoč-si sprašuje, za-
kaj za vraga je vse v zrak pognal že za novo leto in mu 
tako ni ostalo nič municije, s katero bi tudi čez leto 
čez rob obupa spravljal okoliške cucke, povzročal 
nočne more šolski psihologinji, gubal čelo obupanim 
staršem in, bognedaj, polnil delavnike zdravnikom. 
Avtorja ne podpirava takega početja, še najmanj pa v 
času, ki  tej vrsti zabave ni namenjen. Ker pa se nama 
smilijo te mlade pirotehnične duše, ki so se znašle v 
nerazumevajočih krempljih pravne države in njenih 
krutih zakonov, sva se odločila, da vsaj deloma zace-
liva vaše rane z »igračo«, ki bo obenem nudila skrom-
no nadomestilo vsem ognjemetom in petardam, po 
drugi strani pa se ognila zakonu ter zelo zmanjšala ali 
izničila težave zgoraj omenjenim bitjem – z vžigalično 
raketo.  
Sestavine:
- košček folije,
- vžigalice,
- zapičljiva podlaga.

Priprava:
- vzamemo dve vžigalici in ju z glavicama skupaj 

položimo na približno 3–4 cm širok in 10 cm dolg 
košček folije;
- vso zadevo previdno začnemo zvijati, tako da je ena 
stran čim bolj neprodušno zaprta, druga pa tako, da 
omogoča vžigalici čim bolj neovirano pot iz folije;
- pod želenim kotom zapičimo raketo v podlago, tako 
da odprti del folije gleda navzgor;
- z vžigalnikom nekaj sekund podržimo pod mestom, 
kjer se nahajata vžigalični glavici.

Serviranje:
Od tod naprej pa se začne eksperimentiranje in 
domišljija … Na sliki vidimo, da lahko iz tega naredimo 
top, seveda spodaj nahajajočih se vžigalic, kot boljše 
pogonsko sredstvo. Če hočete večji domet, skrajšajte 
zgornjo vžigalico. Lahko dosežete tudi, da odleti le 
folija. To naredite tako, da ne preveč na tesno s fo-
lijo ovijete kapico le ene vžigalice in prižgete. Kot pa 
verjetno že vidite, gre za članek, ki spet lahko škoduje 
vašemu fiziološkemu stanju, saj sicer majhna energija 
izbruhne naenkrat in zelo nepredvidljivo, zato UPO-
RABLJAJTE OČALA (najbolje smučarska=)) in NE 
MERITE V KARKOLI ŽIVEGA ali vnetljivega! Zato 
je tudi najbolj priporočljiva zunanja uporaba. 

A da ne deluje? Ne, vse je prav, samo vi ste narobe 
naredl’…

Mirko Silan, Pripravljeni kozorog in 

Marjan Moderc, Filo-skirca kozorog
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Že prav pošteno smo zakorakali v novo leto. Želiva vam, 
kot pravi pesmica:

Sreče in ljubezni.
Nič drugega ne potrebujem.

In čeprav govori tudi o snegu, ga še vedno ni od nikoder. 
Morda ga privabiš s tem, da si narediš čisto svoj pležuh.. 
Preberi pa si tudi razmišljanje o skavtstvu, kako do de-
narja za Jamboree in o nepozabnih srečanjih klana. Pa 
lepo praznujte dan spomina!

Katarina Pavlinič, Simpatična čebela, Komenda 1, 
Julija Remenik, Zanesljiva netopirka Mozirje 1

Če bi o tem vprašali našega ustanovitelja, bi verjetno 
imel marsikaj za pohvaliti, marsičemu pa bi dodal tudi 
kakšno pikro.
V časih Baden-Powella je imelo skavtstvo izredno 
pomembno vlogo v družbi. Če si bil skavt, je bila 
to velika čast. Znal si namreč zavezati ambulant-
ni, tkalski, napenjalni, skrajševalni, mrtvi, tovorni, 
gozdarski, ribiški vozel pa potem križno vezavo, di-
agonalno vezavo in še nekaj drugih vozlov. Če si to 
znal, si lahko naredil most. Celo takega, da je šla vo-
jska čez! Bi-Pi je namreč skupaj z vojsko domorodcev, 
ki jim lahko rečemo predhodniki skavtov, zgradil čez 
dvesto mostov, da se je lahko njegova vojska prebijala 
skozi močvirje. Če si znal rokovati s svojim nožkom, 
si si lahko izrezljal žlico in posodo. Lahko si policiji 
pomagal ujeti tatu, ker si znal brati sledi. Brez pomoči 

zemljevida si lahko našel pot, po kateri moraš, ker si 
vedel, kje je sever podnevi ali ponoči. Lahko si pre-
prosto pomagal kakšni ženički čez cesto, bil pa si tudi 
čisto dovolj vešč, da si upravljal manjšo ladjo, ki je 
patruljirala ob angleški obali v času prve svetovne vo-
jne. Znal si recitirati vsaj kakšno pesem in na pamet si 
znal našteti vse skavtske zakone, četudi so te zbudili 
ob polnoči! 
Celo kraljica Viktorija te je odlikovala za to, ker si iz 
reke rešil majhnega dečka, ki se je utapljal. Da, časi 
Bi-Pi-ja so bili junaški časi. Povsod, kamor si se ozrl, 
je bila za skavta priložnost, da pomaga svojemu 
bližnjemu. In to ne samo čez cesto. Ne ne. Pomagal 
si mu zgraditi hišo, če se je nekdo poškodoval, si ga 
znal obvezati in prav nič težko ti ni bilo hoditi dvajset 
kilometrov daleč ali pa se peljati s kolesom. 
Pa je danes res tako drugače? Je danes vse, kar skavti 
znamo samo še igranje velikih iger, spuščanje po poti 
preživetja in taborjenje? Ne, skavti tudi danes mora-
mo biti junaki. Še vedno se najde priložnost, da živimo 
to, kar v obljubi obljubljamo, k čemur nas zavezujejo 
skavtski zakoni in predvsem, kar je naša vsakdanja 
dolžnost: narediti vsak dan vsaj eno dobro delo. Si ga 
danes že naredil? No, vidiš. Bodi skavt in hitro poglej 

Pustite svet za spoznanje 
boljši, kot ste ga prejeli

V času, ko se toliko govori o pomanjkanju vrednot, smo skavti, to lahko rečemo, kot oaza sredi 
puščave. Pa vendar – kljub temu da naše mlade vzgajamo v poštene in dejavne kristjane in 
državljane, se moramo vprašati: »Smo skavti še skavti?« 
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okoli sebe, da narediš nekomu dobro delo. Tudi Bi-Pi 
bi naredil tako. Šel bi preprosto obiskat kakšno mesto 
in bi hitro našel priložnost. Sam je rekel, da ni potreb-
no delati velikih dobrih del, kot so jih delali možje, ki 
so se bojevali za svojo domovino. Znanje, ki ga pri 
skavtih pridobimo, je zelo pomembno. Pa čeprav je 
to samo bedna Morsejeva abeceda, ki nam jo je na 

vodovem srečanju naročil obdelati naš četovodja. 
Nekoč so skavti preko nje sporočali angleški vojski 
položaje sovražnikov in s tem rešili več milijonov 
življenj. Preprosto dobro delo pa bo danes dovolj, da 
pustimo svet za spoznanje boljši, kot smo ga prejeli.

Matevž Strgar, Hrabri mišek

5 načinov kako obogateti
Priprave na 1. slovenski jamboree 2008 bi morale biti 
že v polnem, teku ti pa še vedno ne veš kje bi dobil 
denar? Res je. Letošnji tabor bo za marsikoga verjet-
no kar obsežen zalogaj (da ne omenjamo družin, ki 
imajo v našem ZSKSS včlanjenih več skavtov). Zato je 
bi bilo dobro, da bi skavti vsakega stega stopili skupaj 
in pogledali kaj se da v to smer narediti.
Obstaja več možnosti kako priti do denarja. In tudi 
če odmislite tiste ekstremne (priznajmo si, da je 
možnost da zadeneš na lotu je vendarle zelo majhna) 
in če malo bolje pomislite lahko ugotovite, da nam 
denar v resnici leži skorajda pred nosom. Vam še ni 
jasno?! No, potem berite dalje! V nadaljevanju bodo 
podane nekatere možnosti. Res je, da z njimi ne boste 
obogateli, zagotovo pa boste s prisluženim denarjem 
lahko pokrili vsaj del tabornine. 
1. »ŠPARANJE« − je ena od najenostavnejši poti, 
kako priti do nekaj 10 €, je pa tudi res, da zna zadeva 
včasih malo boleti. A vseeno: Postni čas je pred nami 
in v teh nekaj tednih, ko se boste odpovedovali slad-
karijam, zabavam, morda kakšni opojni substanci, se 
vam ponuja enkratne možnost zaslužka!
2. ORGANIZIRAJTE DELOVNO AKCIJO! Tako 
lahko na primer izdelujete velikonočne voščilnice, 
raznašate velikonočni ogenj, izdelujete butarice, 
pečete potice in piškote, … in v zameno za vse to 
lahko prosite ljudi za prostovoljne prispevke. Ni vrag, 
da se nebi nekaj nabralo.

3. ORGANIZIRAJTE PRIREDITEV! Tako lahko or-
ganizirate gledališko, kulturno, lutkovno predstavo, 
kjer lahko pobirate vstopnino ali prostovoljne pris-
pevke.
4. ORGANIZIRAJTE BOLŠJI SEJM! Vsak naj doma 
pobrska za stvarmi, ki jih ne potrebuje več. Le-te pa 
lahko potem prodate na svojem bolšjem sejmu in 
tako dobite kak evro.
5. SODELUJTE V VSESLOVENSKI AKCIJI ZBI-
RANJA ODPADKOV! Pri tem mislim na zbiranje 
papirja, kartona, plastike (plastenk, folije), kovin. 
Trop za okoljsko vzgojo si prizadeva najti primerne 
ponudnike za odkup vseh teh surovin. Na ta način fi-
nanciranja bomo privarčevali nekaj denarja, kar pa 
je še pomembnejše: naredili bomo nekaj dobrega za 
naravo in pri tem osveščali o tem tudi druge ljudi.  
Pomembno je in tudi prav, da bi si vsak izmed nas 
prislužili del denarja. Mogoče se vam to v tem tre-
nutku ne zdi potrebno, a mnogi izmed nas si sicer 
letošnjega Jamboreeja, ki se ga že vsi veselimo, ne 
bodo mogli privoščiti. In še nekaj: nikoli ni prepozno 
za začetek varčevanja. Naj vam pri tem dela domišljija 
in žene skavtski duh!
Več informacij o možnosti financiranja najdete na 
http://jamboree.skavt.net/. 

                                              Zanesljiva netopirka

Nagradno vprašanje
Najprej morava povedati, da se vas je zelo malo odzvalo na našo nagradno igro. Čemu je tako? Ker nihče 
več ne bere Skavtiča, ker so SMS-i predragi, ker se vam ne ljubi? Najbrž tega ne bomo nikoli izvedeli. Ka-
korkoli že, nagradno vprašanje se glasi:
KAKO SO DAN SPOMINA LETA 2007 PRAZNOVALI V KENIJI? 
Odgovor v obliki SMS sporočila nam posreduj na 031/413-191 ali na katarina.pavlinic@gmail.com. Čakajo 
te bogate nagrade!
Nagrajenka iz decembrske številke je Klara Štefan iz Moravč. ČESTITAMO!
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»Vedel sem, da boš prišla,« je za dobrodošlico nagajivo 
rekel Enej Katki. 
»Ni mi odveč. Ravno nisem imela kaj drugega početi,« 
se je zlagala Katka in pri tem zardela. Zdelo se ji je nep-
rimerno, da bi mu govorila, kako se je ves dan priprav-
ljala na ta trenutek, kako se je celo popoldne obremen-
jevala z nepomembnimi vprašanji kot na primer: »Naj 
mu takoj nakažem, da sem nora nanj? Kaj če me bo ho-
tel poljubiti? Naj se med filmom »po pomoti« dotaknem 
njegove roke? Me bo začel otipavati? O čem se bova 
pogovarjala? Bo preveč vsiljivo, če si oblečem krilo? 
Naj imam spuščene lase ali v čopu? 
 Vsa ta vprašanja in še druga so ji rojila po glavi, sedaj 
pa je stala pred njim, kakor da se je res v zadnjem tre-
nutku odločila za srečanje z njim. S svojim izgledom je 
bila zadovoljna. Naličila se je diskretno, njena oblekica 
je bila povsem dekliško obarvana.
»No torej, kaj si bova ogledala?« je z zanimanjem 
vprašala Katka.
»V bistvu no … razmišljal sem … no, če se strinjaš … 
predlagam, da se raje sprehodiva po mestu … rad bi 
vedel kaj več o tebi in med filmom bi nama bilo precej 
neprijetno, ker se ne bi mogla pogovarjati. No, povej, 
kaj ti misliš …?« je Enej za mnenje povprašal Katko.
 »Tvoja ideja se mi zdi super. Že vem, kam lahko greva,« 
je Katka vsa žarela, zagrabila Eneja za roke in z njim 
stekla proti bližnjemu jezeru.
»Že od nekdaj sem se želela popeljati s tem čolničkom 
pa nisem našla primernega sopotnika.«  Katka je kar 
stopila do moža s čolnom, mu plačala enourno vožnjo 
ter namignila Eneju, da naj prisede. Ponudil ji je svoj 
delež denarja pa ga ni želela sprejeti češ: čez eno uro 
bova pošteno lačna, takrat se mi boš odkupil. Enej je 
bil  prijetno šokiran nad Katkinimi naglimi odločitvami, 
vesel je bil, da je s svojo dobro voljo prekinila začetno 

RAZMIŠLJAJMO O ZGODBI:

1. Ali se tudi ti v življenju obremenjuješ z malenko-
stmi in včasih pozabiš na pomembnosti?
2. Koliko na dan se posvečaš sebi?
3. Ali si dovolj zaupaš?
4. Si že kdaj začutil/-a na prvem zmenku, da si si s 
simpatijo usojen/-a?
5. Razloži: usoda ju je združila. 
6. Ali misliš, da je za odnos pomembno, da sta si dva 
čim bolj podobna ali čim bolj različna?
7. Kaj meniš o starokopitnosti: spodobi se, da plača 
fant?
8. Kako si se počutil/-a ob svojem prvem poljubu?
9. Si veliko razmišljal/-a, kako poteka oz. razmišljaš 
pri poljubu?
10. Razmisli, komu in na kakšen način vse izkazu-
jemo svojo ljubezen s poljubom. 

KO BITJE SRCA 
PREGLASI UM

NA ZMENKU – 3. DEL 

NAPIŠI SVOJO ZGODBICO ALI PESMICO NA TEMO 
»NASMEH« IN JO POŠLJI UREDNIŠTVU. NAJBOLJŠO, 
po mnenju uredništva, BOMO NAGRADILI!

zadrego in kmalu sta se že oba glasno smejala drug 
drugemu, ujela sta se v besedah in čutila sta, da se v 
vsem dopolnjujeta. Da sta si usojena. 
Neka sila ju je vlekla skupaj in sploh nista opazila, 
da se pri tem ves čas držita za roke. Tega se nista 
zavedala tudi potem, ko se je Enej sklonil h Katki-
nim ustnam in se vanje hlastno zagrizel. Svet okoli 
njiju je bil ena sama omotica.

 … se nadaljuje.

Urška Kobe, Novo mesto 1
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Zaradi obilice snega, s katerim nas je obdarovala 
letošnja zima, si se verjetno že naveličal izdelovan-
ja snežakov, iglujev, kepanja, sankanja in podobnih 
običajnih zimskih radosti. Naj ti torej predstavim 
zimsko radost, s katero se je vozil tvoj pradedek k 
maši, če si čisto slučajno doma tam nekje s pohorskih 
višav. Ta reč se imenuje pležuh. V starih časih so ga 
izdelovali tako, da so na desko od soda pritrdili dva 
nosilna stebrička, nanju pa drugo desko, ki je pred-
stavljala sedež. Ko so na sprednji del sedeža dodali 
še palico, ki se je krčevito držiš, je bil pležuh gotov. 
Pogosto jim je ta skupek lesa in žebljev prestavljal 
edino zimsko prevozno sredstvo. Kasneje so seveda 
izumili načine prevoza, ki so boljši in hitrejši …, ne 
pa tudi zabavnejši! Te mika, da bi kot nor drvel skozi 
pršič in se spraševal, kako se ustaviti pred smreko? 
Da zaradi adrenalina še tri dni ne bi potreboval kave? 
Da bi te rit bolela, kot bi te brcnil jezen indijski slon? 
Da? Potem je zadnji čas, da si narediš pležuh! Ver-
jetno doma nimaš ravno veliko odvečnih desk od 
soda. Pa vzemi kakšno staro očetovo smučko (lahko 
ga prej tudi vprašaš) in jo skrajšaj na približno en me-

ter. Potem je izdelava enaka kot včasih: dva stebrička, 
visoka približno deset centimetrov, deska za sedež 
in palica za ročaj. Pazi, da se pležuh ne bo majal še 
preden se boš zapodil po sosedovem hribu. Ker pa 

skavti pri adrenalinskih rečeh običajno pretiravamo 
pa še tisto z ritjo in slonom ti verjetno ne diši najbolj 
(zgolj predvidevam), priporočam, da sedež obilno 
tapeciraš. Sedaj pa potrebuješ le še hrib pa je … saj 
res – pa sneg.

Boštjan Pogačar, Smejoči sokol, Komenda 1

Zima, zima zelena

Prvi sneg. 
                 In tisti stari veter, 
ki konice nosu pobarva na rdeče

in vztrajno mrši
počesane lase.

 
Zvok zimske idile

se širi daleč po mestu.
Razpiram dlani in lovim 

bele snežinke. Koščki nebes.
 

Večer.
Bela odeja leže na zemljo

in v mestu se prižgejo luči.
 

Sreča in ljubezen.
Nič drugega ne potrebujem.

Prikupni galeb, Velenje 1
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Februar... Svečan... Najkrajši mesec... Drugačen mesec. 
Zima … Vonj pomladi?? 
Prešernov dan... Kultura.
Če sever konec svečana brije, nam dobre letine up zasije... 
Prešernov dan... Kultura...

Asociacija. Ta, ona.
Tokrat bova malo prepihali našo/vašo kulturno in s tem nar-
odno zavest, pogledali kaj o tem pravi Baden Powell ter vas 
skozi konkretno skavtsko dogodivščino spomnili na eno iz-
med osnov skavtske »kulture«.

Urška Kete, Potrpežljiva volkulja, Ajdovščina-Šturje 1
Ana Grasselli, Prikupna kuna, Ljubljana 2

KULTURA – kaj je že to??

In tedaj pristanete na trdnih tleh - kaj pa JAZ in KUL-
TURA?? Preden začnem spraševati kdaj si zadnjič 
obiskal/a kakšno kulturno prireditev in ne odneham 
pri odgovoru »nimam časa«, naj nas vse najprej spom-
nim, kaj sploh je kultura. SSKJ pravi takole: 

kultúra  -1. skupek dosežkov, vrednot človeške 
družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvar-
janja.

Terminološki slovar zavoda za kulturno dediščino 
Slovenije malo drugače:

Kultura: je eden izmed najbolj kompleksnih 
družbenih pojavov s številnimi definicijami. 
UNESCO (1982) jo opredeljuje kot “niz značilnih 
duhovnih, snovnih, razumskih in čustvenih po-
javov družbe ali posamezne skupine; razen umet-
nosti in literature obsega načine življenja, temeljne 
človekove pravice, vrednostne sisteme, tradicije in 
verovanja”.

Torej, »kulturno se udejstvujemo« že od rojstva. Ven-

dar bi bilo dobro, da bi se zavedali, da pa za svojo kul-
turno zavest danes, ko smo povrhu vsega še skavtski 
voditelji - zgled mnogim mladim - ne naredimo kaj 
dosti. V času »šolskih klopi« so za to poskrbeli organi-
zatorji kulturnih dni, dandanes pa si le redki od nas 
vzame čas za kaj takega.

Imate skavtsko srečanje na katerem poskušate svojim »varovancem« povedati kaj pametnega o 
»nekem« kulturnem prazniku. Odzivi so lahko zelo raznovrstni (npr.):
VV: »Akela, kaj pa sploh je to »kultura«? 
IV: »Prešeren, pa spet ene pesmce, pa eni spomeniki, pa ... kr neki no. Že v šoli so nm dost moril 
s tem.«
PP: »Kultura … Ok. Kaj je pa najbolj značilno za našo kulturo?«
SKVO: »Ma, kaj nej jih pelem na eno kulturno prireditev?!«
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ZAKAJ JE ZAME POMEMBNO, DA SI VZAMEM 
ČAS ZA “KULTURO”?
Naj tu misel navežem na to, kar smo. Na skavte, 
skavtstvo.  Predstavljajte si skavta, ki niti enkrat v letu 
ponosno ne dvigne, izobesi skavtske zastave, ne za-
poje himne, ne nosi kroja, ga ne zanimajo skavtska 
dogajanja, prireditve, kroj, Baden Powell … Če se 
strinjate z rekom: Skavt enkrat, skavt za vedno; 
kako se torej počutite ob takšnem skavtu? Izdano? 
Jezno? Zakaj sploh je skavt??  Kakšen Slovenec si, 
če ne izobesiš zastave na kulturni praznik? 
Ne glede na vse, še nisem srečala Slovenca, ki bi ne 
bil ponosen na naš narod, ki ne bi vsakemu tujcu, ki 
pokaže le majhno zanimanje za Slovenijo, na vse pre-
tege začel razlagati lepote naše pokrajine, značilnosti 
prebivalstva … Ko gremo v tujino, nas kar evforično 
razganja ob naši zastavi …
Bodimo torej ponosni tudi doma. Spoštujmo narečja, 
ki so bogastvo jezika. Pokažimo sosedu, da smo pon-
osni Slovenci, in da je pomembno, da izobesimo za-

KAJ PA PRAVI BADEN
 POWELL?

»Razložite in vadite domoljubne pesmi, obisku-
jte zgodovinska mesta, muzeje itd.«

»Ako ste v taboru, razobesite vsako jutro zastavo in 
jo pozdravite, ob posebnih dneh, npr. na narodni 
praznik, ob sv. Juriju (23.aprila), pa napravite kako 
prireditev: skavti naj predstavljajo žive slike ali malo 
obhode ter prizore iz zgodovine.«
»Hodite z nekaterimi skavti k sejam mestnega 
sveta, da vidijo, kakšne so javne razprave. 
Vodite skavte po mestu in jim razlagajte pomen 
spomenikov.«

»Naša domovina ni nastala sama od sebe. Ustvarili 
so jo naši predniki z mnogim delom, trdimi boji in z 
žrtvovanjem svojega življenja, t.j. z žarkim domoljub-
jem. Pravijo, da danes nismo domoljubni in da bo 
zato naša država razpadla, kakor je nekoč razpadla 

stavo, poskrbimo zase in si vzemimo čas za kakšno 
knjigo, za kakšno razstavo, koncert ter podprimo 
slovenske ustvarjalce, umetnike!

Ana Grasselli, Prikupna kuna, Ljubljana 2
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rimska država, katere državljani so postali sebični 
in leni ter so imeli smisel samo za zabavo. Jaz o tem 
nisem popolnoma prepričan. Prepričan sem, da bo 
naša domovina uspevala, ko bo vam mladeničem pri 
srcu predvsem blagor. Kakorkoli delate, vedno mis-
lite najprej na svojo domovino. Ne zapravite vsega 
časa in denarja za igre in sladke stvari, ne zapravite ga 
zaradi svojega razveseljevanja, ampak mislite najprej 
na to, kako bi lahko koristili svoji domovini; šele ko to 
storite, se lahko greste s častjo v srcu zabavat. Morda 
ne uvidevate, da lahko deček domovini koristi; ali 
vsak deček ji lahko služi s tem, da postane skavt in da 
se drži skavtskega zakona.
»Najprej domovina, jaz za njo!« bi moralo biti vaše 
geslo. Ako resno preudarite, najbrž spoznate, da ste 
se držali obratnega reda! Upam, da se boste v tem tre-
nutku pravilno odločili in da se boste odločitve držali. 

»KULTURNO« PROTI KREDARICI

SKAVT JE DELAVEN IN VARČEN, pravi eden izmed 
naših skavtskih zakonov. Če sem želela priti na vrh, 
ne da bi sredi poti opehala zaradi teže nahrbtnika, 
sem morala že doma skrbno pripravil nahrbtnik. Z 
namenom, da ponesem luč tudi v svojem srcu do Kr-
edarice, sem opravila svoje delo in del priprave na 
božič.

SKAVT JE PLEMENIT. Moja želja in spodbuda os-
talih prijateljev, da se jim pridružim na vzponu proti 
vrhu Triglava, me je premamila. Zgodnje nedeljsko 
jutro nas je pozdravilo z jasnim nebom in mogočno 

Ko sem pred božičem hodila proti vrhu Kredarice, se mi ni svitalo, v kakšne misli me bo prisilil 
ta dogodek. Vse se mi je zdelo dokaj navadno. Namen je bil prinesti Luč miru iz Betlehema na 
najvišjo ležečo kapelico v Sloveniji. Ta dogodek sem na koncu začela povezovati z nami kot skav-
ti, državljani Slovenije in kot navadnimi ljudmi, bodisi študenti, dijaki ali zaposlenimi.

Najprej domoljub, potem športnik! Ne zadovoljuj se s 
tem, da kakor nekdanji Rimljani plačuješ druge ljudi, 
da bi za tebe bili žago ali bitke! Sam kaj stori, da lahko 
visoko dvigneš zastavo! Ako se posvetiš skavtstvu v 
tem smislu, boš lahko storil kaj dobrega. Posveti se 
mu, ne samo zato, ker te zabava, ampak tudi zato, ker 
s tem pomagaš svoji domovini. Potem boš imel v sebi 
pravega duha domoljubja, s katerim mora biti prežet 
vsak deček, ki je vreden življenja. (Pokaži narodno 
zastavo. Razloži njeno zgodovino...).«
Povzeto po Baden Powell: Skavt

Ana Grasselli, Prikupna kuna, Ljubljana 2

“Karkoli delate, 
vedno mislite 
najprej na svojo 
domovino.”
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goro, ki nas je čakala, da se ji pridružimo. Ob prvem 
vzponu sem prepoznala, da me možgani ne bodo 
pustili do vrha, zato sem se odločila za vrnitev. Skavt 
mi je bil takoj pripravljen slediti in me varno pripeljati 
nazaj do koče. Bil je pripravljen, da se odpove skup-
nemu vzponu, zato da me je pospremil v dolino. Za 
to sem mu bila zelo hvaležna.

Povsod nas je spremljal skavtski zakon SKAVT 
SPOŠTUJE NARAVO IN VIDI V NJEJ BOŽJE 
DELO. Sama sem topila oči v lepoti Božjega stvarstva 
okrog nas. Še posebej se mi je na ustnice prikradel 
nasmeh, ko sem opazovala meglo v dolini, medtem 
ko smo se sami greli v toploti sonca.

Z vsakim korakom proti vrhu, v koči in poti v dolino, 
sem se trudila da bom SKAVT, KI JE ČIST V MIS-
LIH, BESEDAH IN DEJANJU. Če sem želela in če 
smo vsi želeli, da bi se razumeli med seboj in ohranili 
dobre odnose, smo morali skrbeti za naše misli, da so 
se izražale v čistih besedah in prijateljskih dejanjih.
 
Jaslice, ki so presenečenje tabornikov, so nam poka-
zale, da smo lahko SKAVTI PRIJATELJI VSA-
KOMUR  IN VSEM SKAVTOM BRAT/SESTRA. Brat-
sko deljenje priboljškov hrane, gorilnika, rezerviranje 
najboljšega spalnega prostora ta lenim, skupna učna 
ura padanja s cepinom in hoja z derezami, pozdrav 
preko spletne kamere domačih in še mnogo skupnih 
dogodkov nas je z drugimi povezalo kot skavte in kot 
prijatelje. 
SKAVT POMAGA BLIŽNJEMU IN NAREDI VSAK 

DAN VSAJ ENO DOBRO DELO, pravi tretji skavt-
ski zakon. Dobro delo v obliki nošenja plamena luči, 
hoja s ta počasnimi in spodbujanje le-teh in kuhanje 
čaja ostalim, je le nekaj dobrih del, katera so se kazala 
preko našega druženja.

Kljub temu, da sem se odpravila na to pot kot edina 
članica našega stega, nisem bila tam sama. Trudila 
sem se, da sem navezovala stike z drugimi in si tako 
kot SKAVT ŠTELA V ČAST DA SI PRIDOBIM ZA-
UPANJE. Zato nikoli ni manjkalo smeha, spodbude, 
Tarok kart, Jungle speed-a, kitare in skupnega ku-
hanja čaja. 

Sveta maša na vrhu gora, plapolanje slovenske za-
stave in moje misli, ki so bile povezane z Njim in Slov-
enijo okrog mene, so me naredile SKAVTINJO, KI 
JE ZVESTA BOGU IN DOMOVINI.

Zakon SKAVT UBOGA SVOJE STARŠE IN PRED-
STOJNIKE TER VESTNO OPRAVLJA SVOJE 
DOLŽNOSTI, se je pokazal takoj, ko sem prišla do 
cilja in še preden sem se odpočila, že klicala svoje 
najbližje in jih obvestila o srečnem prihodu.
Vso našo dogodivščino je objemalo kramljanje 
drug z drugim, petje, smeh, igra, spodbudna beseda, 
molitev in nas povezalo kot SKAVTE, KI SI RADI 
ŽVIŽGAMO IN POJEMO V TEŽAVAH.

Urška Kete, Potrpežljiva volkulja, Ajdovščina-Šturje 1 

...kramljanje 
drug z drugim, 
petje, smeh, 
igra, spod-
budna beseda, 
molitev...
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odrasli skavtiskavtinje in skavti

POTRUDIMO SE ZAPUSTITI SVET
 VSAJ MALO BOLJŠI

Gotovo odločitev za mesto načelnice ni bila 
lahka. Kaj želiš doseči v mandatu? 
Za služenje na mestu načelnice ZBOKSS-a sem 
se odločila po temeljitem razmisleku, molitvi in 
pogovoru z možem. Moje skavtsko ime pove vse 
o pogledu na skavtstvo in življenje. Upam, da bom 
znala navduševati, predvsem tiste, s katerimi delam 
v izvršnem odboru. Mislim, da smo dober tim, zato 
bom govorila o skupnih nalogah. Radi bi, da ZBOKSS 
zraste v tisoče odraslih skavtinj in skavtov, priprav-
ljenih narediti nekaj dobrega za svojo rast, za skup-
nost in Slovenijo. V tem mandatu želimo okrepiti 
bratovščine, odnose s prijateljsko organizacijo ZSKSS 
in se posvetiti sedanjim in bodočim voditeljem.  

V ZBOKSS-u boste posebno pozornost v letu 
družine namenili družini s pomočjo projekta 
Žlahta. Za kaj gre? 
Veliko naših članov ima družine, zato v svoje de-
javnosti vključujemo tudi naše otroke. Člane želimo 
spodbuditi k udejanjanju četrtega skavtskega zakona. 
Ker smo bratje in sestre, se spodobi, da se obisku-
jemo, kar spodbujamo s projektom Žlahta. Brat 
Primož Kovač, GDA, vsak mesec na temo družina 
pripravi duhovno misel, ki jo bratovščine najdejo 
na naši internetni strani (zbokss.skavt.net) in jo upo-
rabijo na srečanjih. V januarju smo imeli družinski 
duhovni seminar v Kančevcih, v avgustu odhajamo 
na romanje v Assisi. Želimo, da bi geslo projekta »Ko 
skavtstvo požlahtniš, si žlahto pridobiš!« z vsemi temi 
spodbudami postalo stvarnost.

Zanimiv je priročnik za odrasle skavtinje in 
skavte, ki ga lahko vsakdo dopolnjuje po 
sistemu Wikipedije. Kaj pravzaprav ponuja 
priročnik? 
Na ta način spodbujamo ustvarjalnost naših članic in 
članov, pa tudi člani ZSKSS-ja so povabljeni k soust-

varjanju. ZBOKSS Wiki (zbokss.wikispaces.com) smo 
si zamislili kot orodje za uporabo in skupno ustvar-
janje Priročnika za odrasle skavtinje in skavte. 
Na istem naslovu ponujamo Duhovno podobo 
odraslega skavta avtorja Primoža Kovača, ki jo 
vsakdo lahko natisne, uporablja in tudi dopolnjuje. 
Z wiki orodjem ponujamo enostavno orodje za ust-
varjanje koristnih dokumentov, ki se ga sicer zaradi 
nepoznavanja še malo bojijo, zato pa načrtujemo 
praktične seminarje v živo in preko interneta. Pova-
bili bomo člane ZBOKSS-a in ZSKSS-ja.

Kakšen je namen vzpostavitve novega sistema 
izobraževanja?
Za aktivne voditelje in vse, ki bi se s tem izzivom v 
prihodnje želeli soočiti, bomo organizirali šolanje, ki 
bo praktično zastavljeno in bo vključevalo vse od os-
vetlitve pomena skavtstva v odrasli dobi, preko vloge 
voditelja v bratovščini, do znanj in veščin vodenja, 
timskega dela, načrtovanja ter uporabe sodobnih 
orodij pri skavtskem delu. Program pripravljata Tone 
Lesnik in Aleš Čerin, ki dobro poznata izobraževalno 
tehnologijo. Želimo, da bi v prihodnje izšolali tudi 
trenerje, ki bodo izobraževali naslednje generacije. 

V Sloveniji bo prvič potekal tabor vseh slov-
enskih skavtinj in skavtov. Kako se boste vanj 
vključili odrasli skavtinje in skavti?
Ker smo del skavtskega gibanja, želimo na njem ak-
tivno sodelovati. Na Jamboreeju bomo prisotni na 
skupnem delu, od 25. do 27. julija, program pa še ob-
likujemo. Del aktivnosti se bo pokrival z aktivnostmi 
ostalih udeležencev, del pa bo takšen, kot ga imamo 
običajno na skupnih taborih ZBOKSS-a. Na skupnem 
taboru vidimo priložnost približati odraslo skavtstvo 
vsem, ki se jim po odhodu iz mladinskih vrst skavtska 
pot zaključi.
Valerija Š. Jarm, Temnooka Kresnička, Baragov steg 1, Trebnje

Katja Anžič, ki sliši tudi na ime Navdušena medvedka, je od lanskega poletja načelnica ZBOKSS-
a. To zahtevno nalogo opravlja poleg tega, da je zaposlena žena in mati štirih otrok. Ob izvolitvi 
je dejala, da je »pripravljena narediti korak« v začrtanih smereh, ki jih je navedla v pogovoru za 
Skavtiča.    
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Lep zimski pozdrav vsem. Upam, da v tem mrzlem zimskem času kaj obiščete nar-
avo in poberete kakšen papirček, če vam prekriža pot, ter s tem poskrbite, da bo še 
naprej čista in lepa ter da jo bodo tako kot mi lahko občudovali tudi naši zanamci. V 
tej številki lahko preberete nekaj malega o varčnih žarnicah, nekaj o onesnaženosti 
Križne jame ter spoznate zdravilno rastlino čemaž. Želim vam zanimivo branje.

Veronika Pavlič, Zadržana čebela, Komenda 1

Z VARČNO ŽARNICO 
NA JAMBOREE 2008 

Ali je uporaba varčnih žarnic smiselna?

Večina nas še vedno misli, da 
so varčne žarnice zelo drage, da 
slabo svetijo, pa še prepogosto jih 
ne smemo prižigati in ugašati. Nič 
od tega ne drži več. Danes varčne 
žarnice že svetijo močneje od na-
vadnih žarnic, cene so med 3–8 € za 
eno, pri dražjih pa tudi ni več ome-
jitve prižiganja/ugašanja. 
Navadna 100-vatna žarnica porabi 
vsako uro svetenja 100 W električne 
energije, varčne žarnice, ki svetijo 
primerljivo močno kot navadne 100 
W, pa porabijo le 18–21 W električne 
energije na uro svetenja, torej 5-
krat manj. Poleg tega je življenjska 
doba navadne žarnice 1.000 ur, 
medtem ko varčne žarnice gorijo 
od 3.000 do 10.000, nekatere tudi že 
15.000 ur.
Ali se nakup varčne žarnice splača, 
presodite sami na podlagi spodnje 
primerjave. Da bo primerjava lažja, 
je izračun narejen na 10.000 ur, kar 

je približno toliko, kot presveti žarnica 
v bivalnem prostoru v treh letih. 
•Navadna 100-vatna žarnica stane 
sicer 0,4 €, a je po 10.000 urah skupni 
strošek (nakup (vsaj) 10 žarnic + nji-
hova poraba elektrike) 118 €*. 
•Varčne žarnice, primerljive 100-
vatnim navadnim, stanejo od 3–8 €, 
ne glede na to, ali kupite najcenejšo 
ali najdražjo, pa se izkaže, da je za vse 
skupni strošek (nakup žarnic + nji-
hova poraba elektrike) po 10.000 urah 
gorenja 30 € +/-2 €*.

Samo z nakupom ene varčne žarnice 
lahko torej v treh letih prihranimo sko-
raj za tabornino enega slovenskega 
Jamboree-ja. Če pa želite že letos oditi 
»zastonj« na jamboree, pa si kupite tri.
Ali se torej splača?
*Uporabljena je bila cena 0,114312 
€ za kWh električne energije pri višji 
tarifi na dan 01. 01. 2008. 

Tomi Tomšič, Napredni sokol, Kamnik 1

Vsi pravijo, ugašajmo luči in tako varčujmo z elektriko. Se strinjam, vendar pa je to šele začetek. 
Neprimerno več od skrbnega ugašanja luči pa lahko naredimo za naravo (in našo denarnico) z 
uporabo varčnih žarnic.
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Kako si kaj?
Odlično, vsak dan bolje.

Kako ti kaj laufa Križna jama?
Obisk se počasi povečuje, kar je tudi naša želja. Ljudje 
so z obiskom zadovoljni. Zakonodaja je jasna, upravl-
javci izpolnjujejo vse pogoje ter se trudijo prilagajati 
spremembam.

Pred kratkim se je začelo govoriti, da je Križna 
jama onesnažena. Je to res? Lahko na kratko 
razložiš?
Onesnaženje se deli na dva dela: onesnaženost 
suhega dela in onesnaženost voda v vodnih jamah. 
V Križni jami je kombinacija obojega, največ pa je 
onesnaženja voda. Kar se tiče onesnaženja suhega 
dela, je Križna jama najbolj ohranjena v Sloveniji. 
Zadnjih 10 let se je vse počistilo: ostanke raziskav, 
karbid, ostanke malic … Voda pa prihaja iz JV bloške 
planote in karkoli se dela na površju, se pozna na 
vodi. Primer: divje odlagališče stiroporja v požiralnik 
– v jami se vidijo koščki stiroporja. Nekdo ti odloži 
avto s polnim tankom v vrtačo – sitaste pregrade v 
jami so mastne. Skratka, da, jama je izpostavljena 
onesnaženosti. Izpostavljena je pa tudi spremembam 
jamskega naravnega sistema zaradi odtoka voda iz 
Bloške čistilne naprave v eno od bližnjih vrtač.

Je v tej temni prihodnosti jame sploh videti 
svetlo lučko?
Je. Da bo na eni strani lastnik jame uvidel, da so ene 
stvari s čistilno napravo na Blokah napačne. Mi samo 

opozarjamo, narediti pa ne moremo nič. Po letu in 
pol čakanja smo končno dosegli, da so častili sledenje 
voda, ki odtekajo iz naprave. Drugo pa je, da lokalno 
prebivalstvo le začenja razmišljat, da stvari le niso 
samoumevne: da so odgovorni za to, kaj se bo delalo 
z naravo in posledično tudi z njihovimi otroki.

Pa je Križna jama edina jama, ki se sooča s tem 
problemom?
Ne. In to je tudi eden od ciljev DLKJ. To je problem 
cele Slovenije. Jaz jih poznam 6: v Sežani, Divači, 
Rakeku, Logatcu in posledično tudi v Starem trgu. 
Če bo šlo tako naprej, bodo šle jame v maloro in 
posledično potem tudi pitna voda.

Kako lahko mi poskrbimo za pomoč jamam?
Prvo je, da se zavedamo povezav med površjem in 
podzemljem: kar mi naredimo tu, se kaže pod zem-
ljo in obratno. Pomembno je, da odpadke damo tja, 
kamor sodijo: v koše in ne v vrtače in luknje. In pose-
bej, da smo pozorni pri nevarnih odpadkih. Druga 
je ta, da pri vsaki problematiki, ki se pojavi v jamah, 
odgovorno poslušamo obe strani in si potem ustva-
rimo jasno sliko.

To bo to. Hvala za tvoj dragoceni čas. Če si 
predsednik, je namreč težko najti čas za nas 
skavte, navadne smrtnike. Predvsem pa veliko 
sreče pri skrbi za Križno jamo.
Ha-ha-ha. Hvala.

Danijel Mrvoš, Nedoumljivi medved in 
Grega Škulj, Zgovorni i. medved, Loška dolina 1

ONESNAŽENOST KRIŽNE JAME
Intervju: Matej Kržič, predsednik Društva lju-

biteljev Križne jame (DLKJ)
Poznate Mateja Kržiča? Verjetno ne, a s skavti je močno povezan. 
Nekaj let je namreč preganjal klan kot klanovodja. Po nekaj letih 
se je ponovno srečal s skavti, a tokrat z drugačnim namenom: 
na medvedje prepričevanje je pristal na intervju o mrzlih, tem-
nih in vlažnih naravnih znamenitostih. Govorili bomo namreč o 
onesnaženosti v jamah. www.slovenia.info
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Obljube - BREZOVICA 1 Sveti trije kralji - BREZOVICA 1

Sprejem LMB - KRŠKO 1Izhod vodnikov - KRŠKO 1

RAKOVA STEZA 1 RAKOVA STEZA 1

Izhod stega - LJUBLJANA 2IDRIJA 1



naglavna svetilka
Petzl Tikka plus

Že imaš?
Sploh veš, da obstaja!?!?

skavtski pulover
št.: 9 - 11, S, M, L, XL, XXL

s kapuco za hladne dni

15,00 €
skavtski nož

švicarska kakovost Victorinox

rezilo z varovalom, žaga, odpiraè za konzerve
in steklenice,navadni in križni izvijaè, mini 
rezilo, pinceta in zobotrebec

odlièna svetloba

3 bele LED diode, 4 stopnje svetilnosti 
- do 35 m,možnost utripanja, priložene
baterije (150 ur), uporaba v vseh 
vremenskih razmerah

Skavtarnica.

gorilnik in kartuše
Primus

uporabno

450 g, 
z ventilom

225 g, 
z ventilom

190 g, 
navadna

29,20 €

20,45 €

5,40 € 3,80 €

0,90 €

20,00 €

skavtarnica.skavt.net

NOVOST: dostava po 
pošti in plaèilo po povzetju
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