
     4     kdo se skriva za vrati  
   pisarne
	 						Intervju z Barbaro Tehovnik

19    V srcu Evrope

26    Od hlač do žepa

oktober 2010

glasilo		

skavtinj	in		

skavtov		

ZSKSS

TISKOVINA
Poštnina  
plačana pri pošti 
1102 Ljubljana



 

Tabor krdela Ostrozobi nočni lovci, Pernice, Ljubljana 2

Tabor Dolgolascev v Suhi krajini, Tolmin 1

Tabor VV, Rimljani, Brezovica 1

Tabor Čete Utopljena riba, Cerknica 1

Delavnica iz prve pomoči, tabor IV, Bovec 1 in Dornberk 1

Obljube na Sv. Trojici, Brežice 1

Potovalni tabor klanov, Celje 2 in Rakova steza 1, po Irskem

Četa Zelene smrike, Zreče 1



3

Jesen je čas pobiranja pridelkov. Vse leto smo 
rahljali našo skavtsko zemljo in na njej sejali, 
sadili, gojili, obdelovali, obrezovali. Sedaj 
lahko z njive preteklega leta na zahvalno mizo 
prinesemo vse, kar je v tem času dozorelo in 
obrodilo sad. Tudi kakšne piškave sadeže. Mi 
ne uporabljamo škodljivih škropiv in Bogu 
ostajamo hvaležni za vse.

Zdaj je čas, da se za mizo preprostega 
veselja zbere vsa skavtska skupnost. 
Starejši delamo obračune in že gledamo 
naprej: imamo zdravo seme? Kakovostno 
orodje? Poslušamo naravo? Skrbimo za 
vse delavce v vinogradu? Mlajšim pa se v 
očeh že bliska in komaj čakajo, da bodo 
lahko tudi sami zarili roke v zemljo in 
se potem lovili po sadovnjaku. Tako se 
lahko drug od drugega veliko naučimo!

In ti? Že veš, kaj boš prihodnjo jesen 
položil/a na skavtsko mizo?

Blaž Karlin, Škofja Loka 1
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Tokrat se nam je predstavila Barbara 
Tehovnik, najnovejša sodelavka na 
Združenju, ki skupaj z Milanom 

Kobalom in Sabino Rupnik Suhadolnik skrbi, 
da je v ZSKSS vse pod kontrolo.

 � Kdaj se je začela tvoja skavtska pot?
Moja skavtska pot bi se lahko začela že v 2. ra-
zredu, ko sem želela iti k skavtom, pa mi starši 
še niso dovolili. Obljubljeno mi je bilo, da se 
bom lahko vpisala, če bom odlična. To mi je 
tudi uspevalo leto za letom, vendar mi kljub 
temu niso pustili, češ da sem premlada in da 
je pri skavtih veliko nevarnosti. Potem pa sem 
se leta 1997, ko sem bila v 7. razredu, končno 
priključila vodu srn v stegu Brezovica 1. 

klepet

 �  Nam zaupaš najbolj noro stvar, ki ti je 
ostala v spominu?

Spominov je ogromno. Sedaj, ko sem dala sko-
zi četo, klan in voditeljstvo in sem, kjer pač 
trenutno sem, mi je zelo zanimivo pogledati 
nazaj v tisti trenutek, ko sem bila na mestu iz-
vidnice, o kateri so se voditelji pogovarjali ali 
naj jo pošljejo domov iz tabora ali ne. Na enem 
taboru smo namesto na izhod po vodih odšli 
namreč kar vsi na en kozolec, nato pa so vodi-
telji odkrili, da sem bila jaz ena izmed pobu-
dnic. Zelo rada pa se spomnim na eno izmed 
najbolj norih izkušenj, ki se je zgodila na mo-
jem prvem taboru. Cela četa je odšla na izhod 
za dva dni, dali pa so nam samo en hleb kru-
ha za vse in navodilo, naj najdemo preostalo 
hrano v naravi. Malce smo se upirali, da je to 
nečloveško, kmalu zatem pa že jedli kobilice 
na žaru, pili koprivov čaj, jedli koprivovo juho 
in maline za desert ... 

 � Po odhodu iz klana si se 
odločila za voditeljsko pot. Katero 
vejo si vodila?
Po duši sem IV-jevec, tako da 
sem najprej 3 leta vodila izvi-
dnike in vodnice nato pa še 2 
leti popotnike in popotnice. 
Vseeno sem obdržala stik z 
IV tudi v tem »PP obdobju«, 
kot voditeljica TZV-jev in kot 
članica državnega vodstva IV, 
kjer sem prevzela mandat 
za državno vodstvo TZV od 
2009 do 2011.

Kdo se skriva
za vrati ZSKSS?
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 � In sedaj si pristala na ZSKSS in 
postala 3. zaposlena na Združenju.

Tako je. Lani poleti sem se prijavila na 
razpis, in bila potem avgusta tudi iz-
brana za razgovor, en teden kasneje pa 
sem že začela delati na Združenju, tako 
da sem morala spremeniti vse načrte za 
jesen .

 � Kakšne  so tvoje naloge?
Moja primarna naloga je skrb za projekt 
Medgeneracijsko sodelovanje, na katere-
ga smo se prijavili skavti. Tako skrbim za 
izvajanje programa in urejam dokumente 
pri tem projektu. Sedaj se bo začel še pro-
jekt Aktivno državljanstvo. Moja naloga pa je 
tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami 
(Mladinski svet Slovenije, mladinska politika, 
Ekologi brez meja …). Kot predstavnico skav-
tov me med drugim pošiljajo na razne semi-
narje in konference. Poleg projektov pa opra-
vljam še razna administrativna dela, trenutno 
urejam zbornik, oblikujem kakšna potrdila, 
prodajam izdelke v Skavtarnici, čistim … Na 
kratko lahko rečem, da smo kar vsi trije v pi-
sarni »deklice za vse«. 

 � Kako pa se razumeš s šefom? 
Vsi zaposleni imamo zelo dobre odnose. Smo 
kot ena družina . 

 � Pred kratkim si se tudi poročila s skavtom. 
Nam zapuaš, kje sta se spoznala?

Ja, pri skavtih sva se spoznala. Na prvem 
srečanju srn (našega 
voda) je vodnica 
poklicala enega 
fanta bližje, da se 
pride predstavit 
novim skavtinjam. 
Pa nam je prišepni-
la: »Tole je fant, v 
katerga se boste vse 
zaljubile.« Med skavt-
sko mašo sva si prvič 
izmenjala telefonske 
številke. Skupaj smo 

hodili naokoli, imeli super novoletne zabave, 
izvajali zanimive klice vodov v četi (»srne na 
jelene« ), hodili na Veliko planino, snema-
li filme s klanom in imeli filmske večere. No, 
pa se je zgodilo. Po skoraj desetih letih prija-
teljstva sva letos v družbi skavtov pred vsemi  
rekla, da je to »to«. 

 � Ali so kakšne prednosti, ko se v zakonski 
zvezi najdeta dva skavta?

Absolutno so. Zaradi tega, ker sva skavta, sva 
oba neskončno prilagodljiva in nezahtevna. 
Se mi zdi, tudi ko sem spoznavala skavte iz 
drugih držav, da je naša skupna lastnost, da 
sploh nismo panični ali pa vsaj, da zelo težko 
postanemo panični. In kar je najpomembnej-
še - res se čuti, da sva pripravljena na vse. 

klepet
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En tak zanimiv občutek je, ne znam ga opisati 
drugače, kot je denimo takrat, ko se znajdeš 
ponoči v naravi, lije dež, te zebe, pa se poču-
tiš, da boš že nekako preživel, si boš že nekako 
postavil tisti bivak v mrzli noči in si zakuril 
en ogenjček, saj znaš, ni panike. Tak skavtski 
občutek čutim tudi v partnerstvu s skavtom 
- kadar so zoprni in mrzli odnosi, čutim, da 
bova že nekako, saj sva opremljena z en kup 
veščinami, zdravo pametjo in razumevanjem 
– pač  »prštimana«. 

 � Med drugim tudi zelo rada potuješ. Kam vse 
te je že zanesla pot?

Uh, zelo rada potujem. Oziroma  vsak cekin, 
ki ga prihranim, dam za potovanja, če se le da. 
Do sedaj sem bila v Moskvi, kjer sem študirala 
ruščino. Po portugalskem skavtskem se-

minarju ICCS, 
smo se od-
pravili še na  
potep po 
jugu države 
z jordanski-
mi skavti. 
P o s l e d i c a 
tega po-
tepa je bil 
tudi obisk 
Jordanije. 
Bila sem 
tudi v 
B u r m i , 
ki je bila 

 fenomenalna izkušnja. Burma je ena 
najrevnejših držav z vojaško diktaturo 
in z razvojem, ki je nekako 120 let »za 
nami«. Vseeno – sedaj končno razu-
mem, kaj je mislil Baden Powell, ko je 
rekel, da so najsrečnejši ljudje, ki jih je 
kdajkoli srečal, prav Burmanci. Potem 
sem bila na Češkem, v Španiji, na 
Škotskem, v Črni gori, v Nemčiji, na 
Slovaškem, v Bosni, v vseh naših so-

sednjih državah, seveda ... To poletje pa lahko 
ponosno povem, da sem doživela (preživela) 
še Transibirsko železnico, ki je bila pa nekaj 
povsem drugega. 8000 kilometrov na vlaku 
in doživetje treh kultur (začinjene Kitajske, 
prostrane Džingiskanove Mongolije in bledo-
lične, z zgodovino nabite Rusije).

 � Glede na to, da si že od malih nog pri skavtih 
in si s skavtstvom povezana na skoraj vseh 
področjih, imaš še kakšno neskavtsko 
dejavnost? 

Sicer se trudim, da je tudi vsaka neskavtska 
dejavnost skavtska, ampak če že sprašujete, 
lahko rečem, da je moj prosti čas sestavljen 
iz naslednjih aktivnosti. Že vrsto let treniram 
ženski inline hokej (Jake Babe). Nekoč, ko si 
bom spet vzela čas, bom nadaljevala s free-
style-slalomom (rolanjem) in žongliranjem. 
Rada tečem na kakšnih zanimivih tekmova-
njih, da se malo preizkusim. Eni pravijo, da 
sem tudi »vodno dete«, ker sem toliko v vodi 
na morju in v bazenih. S Tilnom obožujeva iz-
lete v neznano. Ne smem spustiti še filmov 
in različnih serij - včasih, ko je dan že tako na-
bit z vsemi zadevami, si rada privoščim še dve 
epizodi kakšne dobre serije ali pa kak izbran 
film, ki jih kar ne zmanjka. Potem pa je tu še 
glasba. Glasba. Ta je moja najljubša prijatelji-
ca. Kitarca, učenje v vrtcih in glasbenih šolah, 
orkestri, flavta, malo bobnov in malo troben-
te, pa še ščepec orglic .

 � Kaj ti pomenita družina in vera?
Družina je moja sreča in vera je moja baterija.

Doroteja Černelič, Skrbna želva, Brežice 1

klepet
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aktualno

	14 nedelja Svetovni dan sladkorne bolezni
	15 ponedeljek Bodi aktiven!
	16 torek Mednarodni dan strpnosti
	17 sreda Privošči si dobro večerjo

	18 četrtek
»Človek, ki je slep za lepoto narave, je izgubil polovico 
volje do življenja.« Robert Baden Powell«

	19 petek Pojej pomarančo
	20 sobota DRŽAVNO SREČANJE VODITELJEV
	21 nedelja DRŽAVNO SREČANJE VODITELJEV
	22 ponedeljek Nasmehni se!

	23 torek

»Niti plačila, niti nagrade ne dobimo za služenje, 
toda prav to nas osvobaja. Ne delamo za delodajalca, 
temveč za Boga in za lastno vest.« Robert Baden 
Powell

	24 sreda Si že napisal pismo Miklavžu?
	25 četrtek Svetovni dan boja proti nasilju nad ženskami
	26 petek Sprehodi se
	27 sobota Pomagaj pri izdelavi adventnega venčka
	28 nedelja 1. adventna nedelja
	29 ponedeljek Pij vodo iz steklenice, ne iz plastenke
	30 torek Zahvali se Gospodu in obišči sveto mašo

DECEMBER
	 1 sreda Svetovni dan boja proti AIDSU

	 2 četrtek
“Učenje otrok je poklic, pri katerem moramo znati 
izgubljati čas, da ga pridobimo.” Jean Jacques 
Rousseau

	 3 petek Mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami
	 4 sobota Pospravi sobo
	 5 nedelja Mednarodni dan prostovoljcev
	 6 ponedeljek Sv. Miklavž

	 7 torek
»Ne glejte temnih, temveč svetle plati stvari.« Robert 
Baden Powell

	 8 sreda Z družino moli rožni venec
	 9 četrtek Dan miru
	10 petek Dan človekovih pravic
	11 sobota Svetovni dan gora
	12 nedelja Sprejem LMB po regijah
	13 ponedeljek Danes se pa res začni učiti sproti
	14 torek Boš letos mah nabral/a zadosti zgodaj?

	15 sreda
»Sreča naroda ni toliko v moči njegovega orožja kot v 
značaju njegovih ljudi.« Robert Baden Powell

OKTOBER
	15 petek TŠ Združenje

	16 sobota
TŠ Združenje
JAKEC

	17 nedelja
TŠ Združenje
JAKEC

	18 ponedeljek Naberi kostanj
	19 torek Pojdi na sprehod

	20 sreda
»Sreča je rezultat dejavnega dela. A na pravi poti 
do sreče je tisti, ki jo deli z drugimi.« Robert Baden 
Powell

	21 četrtek TŠ Združenje
	22 petek TŠ Združenje

	23 sobota
TŠ Združenje
JAM-srečanje PP Mariborske regije v Mozirju

	24 nedelja
TŠ Združenje
JAM-srečanje PP Mariborske regije v Mozirju

	25 ponedeljek Obišči stare starše
	26 torek Zapoj najljubšo pesem
	27 sreda Vprašaj se, če greš po pravi poti
	28 četrtek Obišči prijatelja, ki ga že dolgo nisi videl
	29 petek TŠ Prekvalifikacija METODE VV

	30 sobota
TŠ Prekvalifikacija METODE VV
SKAVTFEST – 4. festival skavtske pesmi

	31	 nedelja
TŠ Prekvalifikacija METODE VV
Dan reformacije

NOVEMBER
	 1 ponedeljek Vsi sveti
	 2 torek Spomin vernih rajnih

	 3 sreda
Pomisli če je bolje prižgati svečko ali zmoliti 
desetko

	 4 četrtek Pomagaj pri pripravi kosila
	 5 petek Vzemi si minuto počitka 
	 6 sobota Pospravi si sobo
	 7 nedelja Zahvalna nedelja

	 8 ponedeljek
»Že sam smisel življenja je dovolj za veselje.«
(Emily Dickinson)

	 9 torek Preberi dobro knjigo
	10 sreda Vestno opravi vse svoje dolžnosti
	11 četrtek Pozanimaj se kaj točno je Svet Združenja
	12 petek Svet Združenja
	13 sobota Svet Združenja

Doroteja Černelič, Skrbna želva, Brežice 1



GLASOVNICA

DA NE

GLASOVNICA

DA NE

GLASOVNICA

DA NE

8

Poslanstvo ZSKSS je, da bi skavti s po-
močjo skavtske metode postali zrele 
osebnosti, državljani in dejavni člani 

v lokalnih, narodnih in mednarodnih sku-
pnostih. Ali to pomeni, da se udeležimo tudi 
bližajočih se lokalnih volitev? Za mnenje smo 
povprašali naše voditelje.

aktualno

Aktualna vprašanja

ITI	NA	VOLITVE	ALI	NE?

GLASOVNICA

DA NE

GLASOVNICA

DA NE

Da, zato ker s tem v dejanjih 
pokažemo to, kar učimo, in 
sicer da smo skavti zreli in 
odgovorni državljani.
Zagnani hrček, Slovenske konjice 1

Da, ker tudi v obljubi povemo, da si 
bomo prizadevali služiti domovini. 
Volitve pa so eden od načinov, kako 
skavtsko obljubo prenesti v prakso.
Navihana lisica, Slovenske konjice 1

Volitev se vedno udeležim. Pred  
volitvami se informiram, pogovo-
rim z družino in se nato odločim. 
Pomislim pa tudi na to, da če se voli-
tev ne udeležiš, podpreš zmagovalca, 
če ti je prav ali ne. 
Nasmejani gams, Ribnica 1

Volitev se udeležujem, saj lahko s svojim 
glasom vplivam na spremembe. Poleg 
tega pa je to tudi dolžnost odgovornega 
državljana, saj s tem pokažemo, da nam 
je mar za našo domovino.
Dejaven želvak, Brežice 1

Rekla bi, da je to odgovornost vsakega posamezni-
ka. To, ali gre ali ne. In če se odloči za, se mi zdi 
potrebno spremljati politično dogajanje. Vsaj pred-
volilno, da je njegova odločitev tehtna. Ker če ga 
ne, je njegov glas kaj malo utemeljen ali pa je slaba  
kopija nekoga drugega. Če je tako, je bolje, da ostane 

zadržan. Volitve pač niso le izgovor za opravljeno 
državljansko dolžnost, ampak posredujejo 

odločitev, ki soustvarja to, kar imamo.
Brihtna medvedka, Slovenske konjice 1

GLASOVNICA

DA NE

GLASOVNICA

DA NE

Da, ker mi ni vseeno, kaj se dogaja z 
našo politiko. Sama nimam daru niti 
veselja, da bi se vmešavala v politiko, 
in največ, kar lahko storim, je, da s 
svojim glasom podprem tisto, kar se mi 
zdi, da je prav. 
Židana žirafa, Šentjernej 1

Da, ker skupaj ustvarjamo 
našo družbo.
Zanesljivi viharnik, Slovenske 
konjice 1

Avtor fotografij: Matevž Cerar
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Stična mladih
2010

aktualno

V večernih urah sedim v sobi in pred 
seboj imam skavtsko rutko. Ob po-
gledu nanjo razmišljam, kaj vse mi 

je skavtstvo dalo. Lahko bi začel našteva-
ti vse tisto »nešteto«. Pri skavtih sem na-
mreč prejel nešteto izkušenj, pa prijateljstev,  
toliko ljubezenskih iskric (nekatere so se tudi  
vžgale ), toliko dogodkov, ki jih bom verje-
tno vse življenje nosil v svojem srcu, toliko …
Če se ozrem na steno, vidim koledar. Spominja 
me na nov začetek šolskega, akademskega, 
skavtskega leta. Pred nami je spet nova »se-
zona« lova na skavtske dogodke. V tej sezoni 
se bo marsikateri dogodek ponovil in nekateri 
bodo vredni spomina. Ravno tako bomo v tej 
sezoni videli veliko starih obrazov, ogromno 
novih, marsikaterega več ne bo ...
In kdaj, če ne sedaj, je ravno pravi čas, da si 
zamislimo, kaj bi od tega skavtskega leta radi 
imeli. Čas je ravno pravi, da si damo obljubo in 
sprejmemo sklepe, ki nas bodo čez leto spre-
mljali in nam pomagali, da postanemo boljši 
skavti.
In ne nazadnje je sedaj tudi pravi čas, da to 
leto priporočimo Njemu, ki nas spremlja že 
ves ta čas. Prav je, da mu priporočimo vse, kar 
se bo letos zgodilo – bodisi lepe trenutke, tež-
ke preizkušnje, naše prijatelje, voditelje …
Bog, hvala, ker boš to skavtsko leto z nami.
V novem letu pa pogumno na pot.
Bodite pripravljeni!

Kavalirski bizon, Koroška 2

Zmagovalna fotografija
natečaja za NAJ IV SLIKO.

“OzRL	sE	jE	VAME	IN	ME	VzLjuBIL”		

(pRIM.	MR	10,	21)

Avtor fotografij: Matevž Cerar

Sedaj je ravno 
Pravi cas

v
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V vETRU

13. evropska skavtska 
konferenca – Belgija 2010

V najbolj vročem tednu tega poletja je v 
Bruslju potekala 13. evropska skavt-
ska konferenca, na kateri smo se zbrali 

predstavniki evropskih skavtskih organizacij 
WAGGGS in WOSM. Naše barve smo zastopa-
li poverjenika za mednarodne odnose Tadeja 
Zajec in Gregor Perič, državna voditeljica veje 
VV Nina Milenković in načelnica Barbara 
Pavlakovič. 
Na pot smo se v duhu varčnosti in skromno-
sti odpravili z avtomobilom in se še prej dobro 
založili s hrano za 12-urno vožnjo, ki se je čez 
teden dni v obratno smer podaljšala še za do-
datnih šest ur. Tako smo imeli dovolj časa, da 
smo se pripravili na konferenco in se povezali 
med skupnim prepevanjem trenutnih radij-
skih uspešnic. 
V Bruslju nas je že čakal hotel Bedford in dru-
gi skavti, tako da smo lahko odšli na otvo-
ritveno slovesnost, ki je potekala v samem 
središču Bruslja. Obkroženi z belgijsko spro-
ščenostjo, smo hitro padli v njihov ritem in že 

takoj spoznali druge delegate. Hkrati pa smo 
se čudili soncu, ki je močno svetilo tudi ob 22. 
uri zvečer in nas ohranjalo budne dolgo v noč. 
Nato so sledili delovni dnevi na konferenci. 
Udeležili smo se raznih delavnic, sestankov, 
neformalnih srečanj in pogovorov, v kate-
rih smo izvedli veliko zanimivih informacij 
za naše Združenje. Ampak kljub napornemu 
delu smo našli čas tudi za zabavo. Na medna-
rodnem večeru smo druge udeležence osvajali 
s pršutom in kokto, sami pa smo uživali v oku-
sih norveške, španske ali pa turške kuhinje. 
Na Evropski tržnici smo prodajali skavtske 
spodnjice in z dobičkom prehiteli celo najbolj 
razvite narode. Ogledali smo si znamenitosti 
Bruslja in uživali v vsakem trenutku konfe-
rence, vse do zadnjega zajtrka s svojimi no-
vimi belgijskimi, madžarskimi in švicarskimi 
prijatelji, ko smo se morali posloviti in se od-
peljati proti domu. Ampak čez tri leta gremo 
spet! 
Člani delegacije
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V vETRU

pOMEMBNE	
INFORMACIjE	s	
KONFERENCE:	
Nov odbor evropske regije WAGGGS: 
predsednica odbora Lara Tonna in čla-
nice Evgenia Beliakova, Corinna Hauri, 
Amanda Medler, Eri Papadopoulu, 
Pascale Vandersmissen.
Strateški izzivi WAGGGS za 2012–
2014: rast skozi kakovost, prostovolj-
stvo, sprejemanje sprememb, partner-
stvo, podoba, voditeljstvo, pridobivanje 
sredstev. 
Naslednja konferenca: Berlin, Nemčija 
2013.

OsNOVNI	pODATKI:
Kje: Bruselj, Belgija 
Kdaj: 17.–21. 7. 2010
Št. udeležencev: približno 450
Št. držav: 46 
Način potovanja: avto
Vreme: sončno, povprečno 25 °C

BELGIjsKE	pOsEBNOsTI:	
 � Sproščenost in prijaznost
 � Maneken Pis – kip dečka, ki lula, v 

skavtskem kroju
 � Konferenčni bar brez glasbe
 � Ogromno čokoladnih sladic 

in morske hrane

sLOVENsKE	pOsEBNOsTI:	
 � Najbolj zabavna in »vroča« delegacija
 � Dvigovanje volilnega listka
 � Skavtske spodnjice in copati
 � Maskota lutka skavtek
 � Nikamor brez pesmi Edelweis  

in Alejandro
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V vETRU

Ko narava
Pokaze zobe ...

v

Ljubljanska skavtska enota zaščite in re-
ševanja je bila v stanju pripravljenosti 
od 16. 9. 2010, ko je bilo izdano prvo 

opozorilo zaradi močnih padavin in morebi-
tnih poplav.
Pričakovali smo podobno sliko, kot je bila ob 
božiču 2009, vendar nihče ni pričakoval, da 
bodo poplave prizadele tako veliko ljudi in 
tako velika območja.
V petek, 17. 9. 2010, je okoli 13. ure prišel 
ukaz o mobilizaciji enote. Odpravili smo se 
do komunalnega podjetja Ljubljana (KPL) 
na Viču, kjer smo polnili protipoplavne vre-
če. Sodeč po velikem številu ljudi, ki so pri-
hajali po vreče, smo vedeli, da se situacija 

slabša. Tako smo okoli 18.30 zaključili izmeno,  
z delom pa so nadaljevali gasilci. 
V soboto zjutraj smo ponovno prišli na KPL 
in nadaljevali s polnjenjem vreč vse do popol-
dneva, ko je začelo zalivati tudi naše delovišče 
in KPL. Ker je bilo v pol ure vode do kolen, 
smo delo prekinili. Koliko vreč smo napolnili 
in razdelili, ne vemo točno, zagotovo pa jih je 
bilo več kot 3.500.
V dveh dneh je v akciji sodelovalo 25 skavtinj 
in skavtov iz vseh petih ljubljanskih stegov. 
Skupaj smo dokazali, da znamo in zmoremo, 
a tokrat je bila narava močnejša. V majhno 
tolažbo nam je edino to, da smo morda vsaj 
nekaterim pomagali in ponesli med ljudi spo-
ročilo, da se lahko zanesejo tudi na skavte.
Luka Novak, Pozorni ris, Ljubljana 2

Avtor fotografij: Lenart Zore, Ljubljana 2
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v spomin

»Čeprav smrt izniči vse, kar nas na zemljo veže,
do src globin in do ljubezni njena moč ne seže.«

Našega angela Blažko, 
 ki gotovo uživa mir na nebeških poljanah,

bi najlepše označil z mislimi iz revije 
Scouting Magazine:

»Pogosto se smejati in mnogo ljubiti. 
Pridobiti si spoštovanje

razumnih ljudi in zaupanje otrok. 
Občudovati lepoto. 

Najti v drugih najboljše. Podariti se. 
Zapustiti svet nekoliko boljši.

Igrati in smejati se z navdušenjem. 
Vedeti, da je vsaj eno srce

utripalo zato, ker si živela ...«

Vse to in še več je bila Blažka, 
zato bomo te vrline v njen spomin poskušali 

skavti udejanjati skozi vse leto.

Stari volki, Ptuj 1

Spomin na volkuljico Blažko!
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odkrivajmo Slovenijo

Ostrorogega jelena dom

Ljubljansko barje (vir: http://www.ljubljanskobarje.si)

Če se po stari (Tržaški) cesti peljete iz 
Ljubljane proti Vrhniki, boste na pol 
poti naleteli na naselje Brezovica pri 

Ljubljani. Iz Tržaške ceste se ozrite na desno, 
malo dvignite pogled in zagledali boste cerkev 
ter njeno okolico, kjer so med drugim pro-
stori, v katerih se tedensko srečuje okoli sto 
skavtov stega Brezovica1. 
Naš ponos je prav gotovo nedavno obnovlje-
na skavtska soba, ki je naš glavni prostor za 
srečanja. Pred kratkim smo obnovili tla, pre-
pleskali stene, zamenjali okna, prestavili radi-
atorje in sobo funkcionalno opremili. Soba je 
ogrevana, poleg tega za skavtsko vzdušje skr-
bijo »hišna« kitara, pesmarice, podobe Bi-Pija 
in še marsikaj. Za normalen potek srečanja 
lahko gosti do 15 ljudi, čeprav brez problema 
sprejme vsaj še enkrat toliko tistih, ki se znajo 
malo stisniti.  

Ker imamo skavti veliko opreme, katere pa 
ne gre tlačiti v sobe, smo pred dvema letoma 
uredili skavtsko skladišče, ki je nad skavtsko 
sobo. Na zalogi imamo večinoma vso potreb-
no opremo, ki pride prav na taborih in dru-
gih skavtskih aktivnostih. Kot se spodobi za 
prebivalce na barju, imamo tudi štiri kanuje, 
ki nam služijo za izlete po Ljubljanici in druge 
vodne podvige, na voljo pa so tudi za izposojo.
Ob priložnostih, ko se na kupu zbere cel steg, 
so nam na voljo župnijski prostori v Marijinem 
domu. Tudi kadar želimo sestanke popestriti s 
kuhanjem, lahko uporabimo kuhinjo. Marijin 
dom ima v prvem nadstropju velik skupen 
prostor, ki sprejme večjo množico ljudi, na-
menjen pa je raznim predavanjem, igram, v 
njem pa lahko (na tleh) prespi okoli 60 ljudi. 
Spodaj sta dve učilnici, kuhinja in toaletni 
prostor.

Podpeško jezero 

(vir: http://matejp.blog.siol.net/)
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Ostrorogega jelena dom

odkrivajmo Slovenijo

AVTOR FOTOGRAFIJE: Boštjan Seničar

Sveta Ana (vir: http://upload.wikimedia.orgwikipediacommons999Sv_Ana.jpg) 
Z Brezovice se lah-
ko odpravite tudi na 
kar nekaj zanimivih 
lokacij, ki jih ponuja 
Ljubljansko barje in njegova okolica. Od 
leta 2008 je Barje zavarovano pod imenom 
Krajinski park Ljubljansko barje. Približno 
pet kilometrov od Brezovice, blizu vasi Bevke, 
je naravni rezervat Mali Plac, ki je edini 
živi ostanek nekdanjega šotnomahovnega 
Ljubljanskega barja. To je območje, kjer še da-
nes trajno zastaja voda in se v njej tvori šota. 
Tudi živalski in rastlinski svet sta tam zelo 
raznolika. Od živalskih vrst je najbolj znana 
avtohtona želva vrste močvirska sklednica.
Blizu Podpeči je Podpeško jezero. Njegova 
posebnost je, da dobiva vodo iz sedmih povr-
šinskih kraških izvirov, odteka pa podzemsko, 
skozi globok lijak. Do zdaj so jezeru izmerili 

51 metrov globine, s čimer je eno najglobljih 
naravnih jezer v Sloveniji. Poleti je idealen 
kraj za kopanje, od njega pa vodi pot tudi do 
Planince, od koder je ob lepem vremenu pre-
krasen razgled na celotno Barje. 
Naslednja izmed zanimivih razglednih točk 
je tudi cerkev Sv. Ane v bližini Preserja. Kdor 
ima veliko energije in si želi prostranega raz-
gleda, pa se lahko povzpne tudi na vrh Krima. 
Barje je sicer samo po sebi idealen kraj za ko-
lesarske ture, veslanje po Ljubljanici in še kaj 
... Kot vidite, nam Ostrorogovcem ni nikoli 
dolgčas.
Tadeja, Zvedava čebela, Peter, Vročekrvni bober,
Brezovica 1

Mali plac (vir: http://picasaweb.google.com/lh/photo/

PuO0VrLiE6rHw0t5L1dFUw)
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dogaja se

v
Ko skavtstvo postane
VEc KOT LE BESEDA

NEKAj	DNI	jE	DOVOLj,	DA	NEpOzNANI	OBRAzI	

pOsTANEjO	pRIjATELjI,	DA	sE	zANIMIVI	

TRENuTKI	spREMENIjO	V	NEpOzABNE	spOMINE,	

DA	TEME	pRERAsTEjO	V	zNANjE,	pREžIVETI	

IzzIVI	pA	pREDsTAVLjAjO	MOTIVACIjO	zA	

NOV	zAčETEK	–	zAčETEK	VODITELjsKE	pOTI.

TŠ Pripravnik 3 – TaLenT 
u nulO
Klanec pri Kozini – Koper
24. 9.–28. 9. 2010

TŠ Metoda IV 2 – Dal 
si besedo
Volarje
2. 8.–7. 8. 2010

TŠ Metoda IV 1 – Kaj ti je, da spiš?
Volarje
26. 7. –31. 7. 2010

TŠ Življenje v naravi
Kočevski rog
20. 8.–25. 8. 2010

TŠ Metoda VV – Pot v Đ
Soča
11. 8.–16. 8. 2010
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dogaja se

TŠ za duhovne 
asistente
Hrastovlje-Klanec pri 
Kozini
14. 6.–18. 6. 2010

TŠ Pripravnik 2 – Od 
divjaka do junaka
Po Goričkem
19. 9.–24. 9. 2010

TŠ Metoda PP – Pit jim 
dej!
Most na Soči–Kobarid
18. 7.–24. 7. 2010

TŠ Pripravnik 1 – 
(Ne) Veš, v kaj se 
spuščaš!
Kobarid–Most na Soči
  3. 8.–8. 8. 2010
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dogaja se

Pridi, daj, pokazal ti bom, 
KJE JE SKAVTSKI RAJ

DRAGI	BODOčI	VODNIKI	IN	VODNICE!	

NAj	VAs	VsA	DOžIVETjA	IN	zNANjA,	

KI	sTE	jIh	pREjELI	NA	TzV-jIh,	

spREMLjAjO	NA	VAšI	VODNIšKI	pOTI.		

VAšI	VODITELjI

TZV 3 – SKAVT PETER
Šmartno ob Dreti
31. 7.–6. 8. 2010

TZV 2 – SKAVTALENT
Reteče
26. 7. 2010–1. 8. 2010

TZV 1 – MADAGASKAR
Jelše pri Mirni Peči
24. 7. 2010–30. 7. 2010
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V srcu Evrope

gojzar piše svojo pot

Bilo je prelepo jutro, 
16. avgusta letos, ko 
smo se štirje koro-

ški popotniki in popotnice, 
dva voditelja in dva DA-ja 
podali na naš petdnevni po-
tovalni tabor proti državam 
Beneluksa.
Ob sončnem vzhodu smo se 
začeli vkrcavati v naš kombi 
na Šentanelu, nato pa smo po-
brali še preostale po Mežiški in 
Dravski dolini, da je bil kombi 
dodobra napolnjen s potniki, 
pritljago in domačo hrano. Tako 
natovorjeni smo se iz Libelič  
podali čez mejni prehod in naprej 
v širni svet. Čakala 
nas je dolga, na-
porna pot proti 
Luksemburgu. 
Naš cilj je bil 
mladinski center 
pri jezuitih in tja 
smo prispeli proti 
večeru. Tam smo 
srečali skupino na-
ših vrstnikov, ki so 
nam popestrili ve-
čer. Bila je že pozna 
ura, ko smo na plan 
potegnili svoje spal-
ne vreče in si zaželeli 
lahko noč. 
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gojzar piše svojo pot

Naslednji dan nas je čakal ogled Luksemburga. 
Sprehodili smo se skozi ulice, med hišami, se-
veda pa smo se ustavili tudi v otroškem par-
ku, kjer smo se nekateri počutili kot doma. 
 Čakalo nas je še veliko zanimivih stvari, 
zato smo spakirali in se odpravili dalje na pot. 
Ustavili smo se v prelepem Marijinem sveti-
šču, mestecu Verviers in v nemškem mestu 
Aachen. Čas nas je že preganjal in pozno zve-
čer smo prispeli v slovenski dom Eisden, ki je 
postal naše prenočišče za naslednje dni. 
V sredo smo se odpeljali v Bruselj, glavno 
mesto Belgije. Najprej smo obiskali Evropski 
parlament, kjer nas je sprejel Dominik Frelih, 
asistent Lojzeta Petrleta, in nam razkazal 
pisarne, dvorane ter celo  
menzo, kjer smo že 
vsi lačni končno do-
bili kosilo. Nato smo 
si ogledali še preosta-
li del Bruslja, trgovi-
nice, čokoladnice, cer-
kev, poskusili pa smo 
tudi prave belgijske 
vaflje. Po celem dnevu 
hoje smo bili utrujeni, 
vendar vsi pod vtisom 
novih dogodivščin.
Naš načrt je bil v četrtek 
spet poln zanimivosti. 

Odšli smo v Antwerpen, 
kjer smo takoj naleteli 
na strička, ki nam je po-
nudil brezplačno vode-
nje. Povedal nam je več 
očarljivih zgodbic, tako 
da smo pozabili na čas 
in nam je vlečna služ-
ba skoraj odpeljala 
kombi. Sledilo je me-
sto Brugge in nato De 
Haan, kjer sta se naša 
voditelja navduše-
no zagnala v ledeno  

mrzlo morje. Zvečer smo dobili povabilo treh 
Slovenk, Gorjupovih, v Jemappes na mašo in 
večerjo. Naši želodci so trpeli. Ne zaradi lako-
te, ampak zaradi preokusne hrane. Predzadnji 
dan našega potovanja smo se podali na raz-
iskovanje nizozemskih mlinov na veter, pol-
derjev in ogromnega mesta Rotterdam, kjer 
se mimogrede lahko zgubiš.
Sobota je prišla kar prehitro. Poslovili smo se 
od gospe Nežke Zalar, ki je skrbela za dom, 
kjer smo prebivali, natovorili kombi in se 
odpeljali proti domu. Preživeli smo tabor, ki 
ga nikoli ne bomo pozabili.

Marjetka Kert, Pogumna kresnična, in Barbara Prikeržnik, 
Vihrava kresnička, Koroška 2
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projekti Evropskega socialnega sklada

Skavti, pa tud' mal' 
po evropsko migamo

V letu 2009 smo skavti pristopili k sode-
lovanju pri treh evropskih projektih. 
Prvi je projekt Medgeneracijsko sode-

lovanje, drugi Aktivno državljanstvo in tretji 
Mladinski delavec. Vključili smo se v mreže, ki 
so nastale na pobudo evropskih razpisov, prek 
katerih sedaj razvijamo nove koncepte in mo-
dele ter pripravljamo različne projekte.
Evropska služba za zaposlovanje, socialne za-
deve in enake možnosti je namreč odprla de-
narnico, ki se imenuje Evropski socialni sklad, 
in jo ponudila mladim po vsej Evropi. Ta dobra 
novica je prišla tudi do stricev in tet, ki delajo 
na ministrstvu za šolstvo. Ti so uredili sistem 
razdeljevanja dobrot iz denarnice in ponudili 
priložnost mladinskim organizacijam, ki so se 
povezale v mreže (to pomeni, da se več orga-
nizacij skupaj ukvarja z istim projektom).
Skavti smo torej prek različnih organizacij in 
prek državnih organov povezani z denarjem, 
ki ga Evropa tokrat namenja mladim, torej 
nam.
Vse	zato,	da	bomo	bolj	zaposljivi.

Medgeneracijsko	sodelovanje
Medgeneracijsko sodelovanje je »pojem«, ki v 
zadnjih letih na novo prihaja med nas, v naše 
skavtsko delo in v naše družinske vsakdanji-
ke. Je pa tudi »praksa«, ki ima v skavtski me-
todi in drugje že doooolgo tradicijo. Na števil-
nih področjih človekovega življenja je namreč 
tako vpletena, da je skorajda ne prepoznamo 
oziroma je ne poimenujemo tako.
Na primer: ocenite, kaj med naslednjimi ak-
tivnostmi vsebuje največ medgeneracijskega 
sodelovanja:

 � skavtinja obišče staro mamo,
 � pogovor vodnika z voditeljem,
 � voditelj vodi srečanje volčičev,
 � izvidnik kuha kosilo z mamo,
 � služenje popotnika v domu ostarelih. 

(Skavtfest 2005, fotoarhiv ZSKSS)

(Avtor vseh ilustracij: Matej Kovačič)
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Kako je šlo? No, lahko bi stvar poenosta-
vili in rekli, da so prav vse zgornje aktiv-
nosti enako bogate z medgeneracijskimi 
izkušnjami, pa se ne bi veliko zmotili. Kar 
pomeni, da je »medgeneracijskost« vse okoli 
nas.

 � Dejaven odnos med mladimi in 
odraslimi znotraj naše organizacije – 
srečanja, tabori.

 � Služenje oz. prostovoljno delo – obiski 
mladih v domovih starejših občanov.

 � Sodelovanje s starši naših članov – 
priprava skupnih srečanj. 

 � Sodelovanje z organizacijo ZBOKSS 
(Zveza bratovščin odraslih katoliških 
skavtinj in skavtov) – skupni projekti oz. 
tabori po različnih krajih. 

 � Novi načini dela in motivacije prihajajoče 
generacije – delo mladih z zelo mladimi.

Naša želja pri projektu je, da razvijemo naše 
skavtske potenciale za medgeneracijsko po-
moč in da najdemo čim več stičnih točk za 
sodelovanje med različnimi organizacijami na 
tem področju. Znanje, ki se počasi že nabira 
tudi s pomočjo skavtinj in skavtov, se zbira v 
biltenu Generacija in na spletni strani www.
mgs-mreza.si.

V projektu lahko sodelujejo tudi vaši popo-
tniki, vaše krdelo, vaš steg. Več informacij v 
pisarni pri Barbari Tehovnik ali pa pišite na 
barbara.tehovnik@skavt.net.

Aktivendržavljan.si
 � Sem aktiven državljan samo, če sem 

politično aktiven, ali obstajajo tudi 
drugačni načini in možnosti aktivnega 
državljanstva? 

 � Ali moram kot skavt/inja vedno 
sodelovati na volitvah in referendumih?

 � Kaj nas uči Baden Powell na področju 
aktivnega državljanstva? Kako je on 
kazal odgovornost in aktivnost v družbi?

 � Ali sem aktiven državljan, če pripravim 
veliko igro, s katero opozorim na izzive, 
ki jih mladi vidimo? 

 � Kaj pa če sodelujem na natečaju za izbor 
slogana ali pa če pomagam sošolcu ali 
soskavtu? 

 � Ali skavtska organizacija mladim ponuja 
dovolj priložnosti, da se razvijejo v 
aktivne državljane? 
 � Si mladi sploh želimo biti aktivni!?
 � Si sploh želimo aktivnih državljanov 

okoli sebe!?
Skupaj s partnerskimi organizacijami, 
med katerimi je tudi veliko šol, skavti so-
delujemo v projektu Aktivendržavljan.si. 
Projekt bo med leti 2009–2012 ponudil 
mladim, mladinskim organizacijam ter 
vsem, ki se pri svojem delu srečujemo s 
pojmom aktivnega državljanstva, sklop 
aktivnosti, s katerimi bomo odgovorili 
na zgornja vprašanja. 

(Koroška 1 je vstop v EU zaznamovala 

 s pohodom na Peco, fotoarhiv ZSKSS)

(Dvigovanje zastav na TZV  

2004 – Radenci ob Kolpi, fotoarhiv ZSKSS)

projekti Evropskega socialnega sklada
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projekti Evropskega socialnega sklada

Skavti bomo v sklopu tega 
projekta »prevetrili« naša 
prizadevanja in rezulta-
te, ki smo jih pridobili 
na področju aktivnega 
državljanstva do sedaj. 
Potrudili se bomo urediti 
naše znanje o lastni dr-

žavi in pravilno uporabljati državne simbole. 
Pomagali bomo tudi pri kampanji Mobilnost 
mladih. V naslednjem letu pa bomo na to 
temo organizirali in izvedli ustvarjalni tabor 
mladih.

Mladinski	delavec	–	
neformalno	izobraževanje

Skavti sodelujemo pri projektu Razvoj mode-
lov neformalnega in formalnega izobraževa-
nja za mladinskega delavca za vključevanje v 
programe organizacij – ali na kratko MDNFI.
Za uvod v razumevanje tega projekta lahko 
svoje znanje najprej preverite z odgovorom na 
vprašanje, kdo je mladinski delavec?

 � nekdo, ki dela mladino
 � nekdo, ki prodaja Mladino
 � nekdo, ki dela z mladino

 
Da bi namreč lahko ugotovili, kje in kako bi 
najlažje izobrazili mladinskega delavca, da 
bi bil hkrati dobro usposobljen in bi se tudi 
drugi, npr. država, zavedli velikega pomena 
takšnega poklica, moramo najprej ugotoviti, 
kakšne so značilnosti mladinskega delavca, 
kako se ta loči od mladinskega voditelja, ali 
pa še dlje – kakšni so današnji mladi in kaj bi 
morali znati ljudje, ki se z njimi profesionalno 
ukvarjajo?
Bistvo in cilj projekta je, da razvijemo tri  
izobraževalne modele:

(Dvigovanje zastav na TZV  

2004 – Radenci ob Kolpi, fotoarhiv ZSKSS)

 � model formalnega 
izobraževanja za 
fakultete (v obliki 
študija)

 � model 
neformalnega 
izobraževanja, ki 
ga bodo izvajale 
različne mladinske organizacije in 
organizacije za mlade (npr. skavti)

 � model »izbirni predmet« za srednje šole

Partnerji pri projektu so mladinske organiza-
cije, kot je naša, organizacije za mlade, znan-
stvene in raziskovalne institucije (fakultete, 
inštituti ...), srednje šole in dijaški domovi.
Skavti sodelujemo v ožji projektni skupini, 
kar pomeni, da smo zraven pri načrtovanju in 
usklajevanju dejavnosti, seveda pa se v okviru 
tega posebej posvečamo delu neformalnega 
izobraževanja, saj imamo na tem področju bo-
gate izkušnje, ki jih želimo pridobivati tudi v 
prihodnje. Iz prakse: naša taborna šola bo ko-
risten model za preučevanje, na podlagi kate-
rega se bo delalo načrt, kako izobraževati mla-
dinske delavce v Sloveniji tudi po neformalni, 
zunajšolski poti. 
Pa še zadnje vprašanje: Kdo na sliki je mladin-
ski delavec? Težka, a ne ...
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Postojna ‘10

 � da je Skavtfest festival skavtske pesmi?
 � da je glavni namen Skavtfesta praznovanje 

rojstnega dne stega Postojna 1 in hkrati 
razlog, da je na sporedu le na vsakih pet 
let, saj z njim praznujejo bolj »okrogla« 
leta?

 � da je leta 1995 potekal prvi Skavtfest, kjer 
se je prvič slišala tudi himna Skavtfesta?

 � da je bilo do sedaj odpetih okoli 30 
skavtskih pesmi? 

 � da so Maribor 1 s pesmijo Oda čmrlju 
zmagali na Skavtfestu leta 1995, skavti iz 
stega Gornja Radgona 1 s pesmijo Bodimo 
pripravljeni leta 2000 in Homec 1 s 
pesmijo Naboj leta 2005?

 � da je pesem Vodnikom, ki 
so jo predstavili skavti iz 
Škofljice 1 leta 2005, postala 
himna TZV-jev?

 � da je letos na Skavtfest 
prijavljenih 12 novih pesmi? 

 � da strokovno komisijo letos 
sestavlja pet ljudi, vsak od 
njih pa bo ocenjeval splošni 
vtis pesmi in svoje področje 
(glasba, besedilo, povezanost 
s skavtstvom, izvirnost, 
spevnost)?

 � da je letošnji namen 
Skavtfesta praznovati 20 let 
stega Postojna 1 s čim več 
skavtinjami in skavti iz vse 
Slovenije?

S K A V T F E S T   P O S T O J N A   2 0 1 0



25

multi skavt PRAKTIK

Pitagora



26

ob ognjumulti skavt PRAKTIK

Od hlač, do zepa
v

S skavtske aktivnosti so spet prišle 
domov strgane kavbojke, ki pod-
viga niso preživele. Kaj pa sedaj? 

Ne vrži jih še stran, saj ti lahko ponudijo 
še kakšno možnost uporabe. Morda na-
stane celo kaj tako lepega in enkratnega, 
da to podariš prijatelju ali prijateljici za 
darilo. 

žep	1:	
Del hlačnice odre-
žeš, višino določiš 
poljubno. Spodnji 
rob zašiješ, zgornje-
ga zarobiš. Lahko 
narediš preprosto 
zapenjanje na gumb 
in elastični trak ali 

pa prišiješ zadrgo. Na zadnjo 
stran torbice prišiješ trak, da 
si torbico lahko zavežeš okoli 
pasu ali pa tako, da jo lahko 
nosiš čez ramo. Torbico lah-
ko tudi pobarvaš, prišiješ ka-
kšno barvito blago, okrasiš z 
vsem, kar ti narekuje domi-
šljija. Taka torbica je zelo 
uporabna, ko za potep ne 
potrebuješ drugega kot de-
narnico in par malenkosti. 

žep	2:
Iz žepa hlač lahko narediš 
torbico za mobitel, mp3 

predvajalnik ali kaj podobnega, kar uporabljaš 
vsak dan in si želiš, da bi zdržalo čim dlje. 

žep	3:	
Okvir za slike lahko narediš iz zadnjega žepa 
hlač. Žep in še malo večji del nad žepom odre-
žeš stran od ostalih hlač. V žep izrežeš okvir-
ček, ki bo služil kot odprtina, skozi katero se 
bo videlo sliko. Pazi, da ne zarežeš prevelike 
odprtine, da slika ne bo padla ven (najbolje, 
da sliko uporabiš za mero in okvirček izrežeš 
tako, da bo rob širok 1 cm). Na zgornjem delu 
blaga, čisto na vrhu, narediš luknjo in skoznjo 
potegneš kratko vrvico, ki jo uporabiš, da obe-
siš sliko na steno.
Potrebuješ več idej? Lahko narediš tok za nož, 
vrečko za kompas, večjo popotno malho za po-
tepe po naravi, pregrinjalo za posteljo, oblečeš 
vodovo knjigo v džins prevleko, narediš bla-
zino, torbo za nakupovanje ali za shranjeva-
nje šolskih copat, malice, 
prenašanje knjig ali 
pa babičine čivave …

Bena Briški, Rahločutna 
puma, Ljubljana 3
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Bloganje pa res ni za 
skavte!

Po mojem pa bloganje je za skavte. Sam v 
»blogosferi« pogrešam predvsem izku-
šene skavtske voditelje, ki bi s pomočjo 

bloga marsikaj lahko sporočili svetu. Po drugi 
strani pa menim, da morda bloganje ni za vse 
skavte. Podobno kot je Baden Powell rekel za 
skavtstvo samo: »Skavtstvo je za vse, samo 
niso vsi za skavtstvo.« 
Kaj je blog? Beseda blog izhaja iz angle-
ške skovanke WebLog, kar pomeni sple-
tni dnevnik. Vendar blog že dolgo ni samo 
spletni dnevnik, pač pa vedno bolj postaja 
nekakšen osebni medij, v katerem avtor(ji) 
komentira(jo) družbeno dogajanje in s tem 
nanj tudi vpliva(jo). Blog tako vedno bolj po-
staja možnost družbene participacije, postaja 
mesto, kjer se lahko izraziš, in če si dober in 
redno pišeš, te sčasoma bere vedno več ljudi 
in vpliv posameznika na družbo se povečuje. 
Nekateri blogi se po branosti že približujejo 
manjšim tiskanim medijem.
Zakaj bloganje? Najprej so misli, ki se neure-
jene podijo po glavi. Ko se misli uredijo (tudi 
skozi proces pisanja bloga), se spremenijo v 
besede. Pomembno je, da sejemo besede v me-
dijski prostor. Tudi o skavtstvu in njegovem 
vplivu na vzgojo človeka. Trdno verjamem, 
da  je – kot pojeta raperja Murat in Jose – v 
besedi moč, in tudi v to, da besede spremi-
njajo svet na bolje, ker jim sledijo dejanja, 
čeprav mi ne vemo točno, katerim besedam se  

moremo »za-
hvaliti« za 

k a k š n o 
dejanje. 

Kaj bloganje prinaša blogerju? Sam blogam 
tri leta in pol in prepričan sem, da mi bloganje 
koristi pri osebnem razvoju. Odkar blogam, 
imam drugačen pogled na družbeno dogaja-
nje. Svet okoli sebe spremljam bolj analitično 
in tudi bolj kritično. Več premišljujem o druž-
benem dogajanju, kar me veseli, vznemirja, 
sili k stalnemu razmišljanju, reflektiranju, 
luščenju bistva, iskanju, učenju. Odkar pišem 
blog, se mi zdi, da gledam na svet skozi druga 
očala.
Bloger se stalno uri v pisnem izražanju. 
Odkar pišem blog, mi pisno izražanje ne dela 
več nikakršnih težav. Blogovski zapis, za kate-
rega sem se na začetku »matral« nekaj ur, ga 
sedaj napišem z lahkoto v 15 minutah. Lažje 
in bolj učinkovito oblikujem misli, se bolj 
precizno, in verjamem da tudi bolj slikovito, 
izražam. 
Morda je treba omeniti tudi urjenje v teh-
ničnih rešitvah. V teh letih sem naredil tudi 
velik korak v razumevanju tehničnih rešitev 
pri blogih. Sam in s pomočjo prijateljev sem 
toliko časa vrtal v neznano, da sem se naučil 
tehnično postaviti blog. 
Kaj bloganje prinaša skavtstvu? Kot vem, 
je skavtstvo vzgoja mladega človeka od otro-
ka do odraslega. Je napredovanje na vseh 
štirih področjih človekove narave: telesnem, 
umskem, odnosnem in duhovnem. Poznam 
skavtsko metodo in priznam, da bloganje ne-
posredno ne prispeva k »dejavnostim v nara-
vi«. Prepričan pa sem, da če blogamo o skav-
tih, s tem širimo vedenje o skavtstvu v družbi 
(v mojem primeru med starši, ki vsakodnevno 
spremljajo moje zapise). V družbi se tako širi 
zavedanje, kaj skavtstvo prinaša mlademu in 
odraslemu človeku, kakšne so dejavnosti, kaj 
nas pri skavtih navdušuje.

Aleš Čerin, Vzdržljivi medved, Skavtska akademija ZBOKSS
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Narava se počasi pripravlja na zimsko 
spanje, vseeno pa ponekod še najde-
mo veliko koprivo in njene sorodnice. 

Vsi poznamo to temno zeleno bodečo rastli-
no, nad katero se ponavadi jezimo, ko se po-
skušamo po nepoznanem terenu 
prikrasti ponoči do tabora in 
ukrasti zastavo ali pa ob raznih 
drugih priložnostih, ki jih pri 
skavtih ne manjka. Ampak ko-
liko se sploh zavedamo, nad 
kakšnim zakladom se prav-
zaprav jezimo?
Kopriva spada med užitne 
rastline, ima tudi zdravilne 
lastnosti. Spomladi za hrano 
uporabljamo celo rastlino, kasne-
je liste in korenine. 
Listi so užitni surovi, pred opeče-
nim jezikom se zavarujemo tako, d a 
pred tem dobro pomečkamo list in tako 
polomimo vse drobne žgalne laske. 
Lahko jo nabiramo in mečkamo z rokavi-
cami, če pa to počnemo z golimi rokami, 
ne bomo imeli revme. Vsaj tako trdijo tete 
naših prababic. Za solato jih lahko po-
parimo, tudi vročina uniči žgalne laske. 
Najpogosteje iz nje pripravljamo špina-
čo, juhe, lahko jo uporabimo kot prilogo 
oziroma v solati z drugimi zelišči, pa še 
kaj bi se našlo. Za zdravilni čaj jo sušimo 
in uporabljamo samo ali v drugih čajnih 

mešanicah. Seveda lahko čaj skuhamo tudi iz 
sveže, tak je pravzaprav še bolj krepčilen kot 
čaj iz suhih zelišč, saj vsebuje veliko več ko-
ristnih snovi. In katere so ter na kaj vplivajo?  
V koprivah je predvsem veliko železa, vita-
mina A in C. Zelo uporabna je na primer za 

multi skavt PRAKTIK

PEcE, PEcE … lahko se 
pa tudi speče

vv

VELIKA KOPRIVA (Urtica dioica) 
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preganjanje slabokrvnosti in pomladanske 
utrujenosti, saj čisti kri. Zaustavlja tudi no-
tranje krvavitve in odvaja vodo. Ureja celič-
no presnovo in rahlo znižuje raven krvnega 
sladkorja. Po nekaterih podatkih ima petkrat 
več kalcija kot kravje mleko. Vsebuje tudi ma-
gnezij, beta karoten, karotenoide, flavonoide, 
organske kisline, fitosterole, lektine, klorofil. 
Za življenje v naravi, kot ga pogosto živimo 
pri skavtih, je torej idealna, saj je možno iz nje 
pripraviti hrano, pijačo in zdravilo.  
Kaj torej storiti naslednjič, ko ti kopriva pre-
križa pot? Najbolje bo, da nekaj listov kar na 
licu mesta pomaneš med rokami in jih pozo-
blješ za energijo, nekaj pa jih vzameš s seboj 
in si pripraviš nekaj konkretnejšega za pod 
zob. Pazi, da nabiraš čim manjše rastline, saj 
so mlade in bolj okusne kot tiste visoke, ki ra-
stejo že nekaj časa in so zato bolj suhe. Ne se 
bati, da bo okus kot 
po travi, ob pravilni 
pripravi ti lahko jed 
iz kopriv pričara pra-
vi kulinarični užitek. 
Toliko bolj, če je jed 
pripravljena kar nekje 
v bližini, na prijetnem 
ognju poleg bivaka. 
Dva recepta ti ponuja-
mo tule, za več bo pa 
treba uporabiti kakšno 
knjižnico, revijo, raču-
nalnik ali pa domišljijo. 

palačinke	s	
koprivami
Iz pol litra mleka, treh 
jajc, približno 250 g 
moke in ščepca soli 
zmešaj maso za pala-
činke. Moko dodajaj 

po občutku, masa ne sme biti 
preredka. Segrej ponev in jo namasti, potem 
vlij vanjo nekaj mase, še preden do konca za-
krkne, dodaj na vrh koprivo, če je mlada, celo, 
če ne, pa samo liste, in jo »zapeci« v testo. 
Obrni in speci do konca še na drugi strani. 
Ponovi tolikokrat, dokler ne zmanjka kopriv 
in mase za palačinke. 

juha	s	koprivami
Sesekljano čebulo in krompir, narezan na koc-
ke, prepraži na olivnem olju, dolij vodo in duši 
do mehkega. Dodaj skodelico grobo seseklja-
nih prevretih kopriv, jušno zelenjavo, sol in 
pest ovsenih kosmičev. Zalij z vodo in pusti, 
da prevre. Odstavi in po želji dodaj še dve žlič-
ki kisle smetane.

Bena Briški, Rahločutna puma, Ljubljana 3

multi skavt PRAKTIK
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z glavo za naravo

Pohajkovanje po gozdovih 

- sledenje živalim

V eni izmed knjig je Friderik Baraga opi-
sal Indijance kot izjemne poznavalce 
sledenja živalim. Neki lovec se je po-

tikal po indijanskih gozdovih in po sledeh 
ugotovil, da hodi za volkom. Ko ga je v bližini 
indijanske vasi ustrelil, je šele potem ugotovil, 
da je ustrelil psa. Indijanci so lovca ujeli, saj 
so mislili, da je nalašč ustrelil njihovega psa. 
Ko so lovca pred indijanskim zborom vprašali, 
zakaj jim je ustrelil psa, se je iskreno branil s 
tem, da je mislil, da je sledil volku. Indijanci so 
bruhnili v smeh, saj je bila njim razlika med 
sledmi psa in volka tako očitna, da so v smehu 
izpustili ponižanega lovca iz svojega 
tabora.

Zgodba pove veliko o sledenju živalim. 
Osramočeni lovec si je šel gotovo še enkrat 
ogledat sledi. Največ se bomo naučili s po-
skušanjem in napakami, za kar je potrebno 
veliko časa in veliko obiskov v gozdu. Podatki 
in slike so le začetek, saj veste, eno je teori-
ja, drugo pa praksa. Na »lov« se odpravimo s 
fotoaparatom.
Prvo, na kar pomislimo pri stezosledstvu, so 
odtisi. Najlažje jih opazimo v mokrem blatu 
ali snegu, kjer se odtisne tudi dotik ptice. Ko 
zapade nekaj centimetrov snega, imamo naj-
boljše pogoje. Odhitimo v gozd in pred nami 
je pravi učbenik obrisov sledi. Vsaka sled, ki 
jo bomo opazili, je dokaj sveža, prav tako ni 
problem hoditi za sledmi. Če smo mislili, da v 

gozdu živi le redkokatera ži-
val, nam sledi povedo dru-
gačno zgodbo. Oblecimo se 
neopazno. Hitro opazimo 
žival na beli podlagi, kar pa 
velja tudi obratno. Nekatere 
živali nas prepoznajo po 
vonju – približajmo 

Medvedova stopinja
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z glavo za naravo

se jim z nasprotne smeri vetra. Druge imajo 
oster vid, vendar slabo ločijo premične stvari. 
Otrpnimo in bodimo potrpežljivi. Če pa zbeži, 
si oglejmo sledi. Ko sem začel pohajkovati po 
gozdovih, sem imel ves čas v spominu podobo 
ogromnega divjega prašiča, ki je nekoč pred 
mano skočil iz koruze v gozd in me na smrt 
prestrašil. Skoraj v vsaki sledi, kjer je bilo le 
opaziti zadnje parklje, sem videl odtis divjega 
prašiča. Ko pa sem se enkrat približal tropu 
srn, ki so brskale po snegu in zemlji pod hra-
stovimi drevesi, za kar sem prej mislil, da de-
lajo le divji prašiči, ko iščejo želod, sem odhitel 
k razriti zemlji in se prepričal, da 
so sledi odraslih srn precej po-
dobne sledem divjemu prašiču. Le 
manjše so, jelenove pa so recimo 
skoraj enake. Ločimo jih po dolžini 
koraka, pozimi pa na primer tudi 
po tem, ali vlečejo nogo po visokem 
snegu.  
Kljub vsemu se najbolj ohranijo in 
vidijo sledi v mokrem blatu. Ne boj-
mo se rahlega dežja in pokukajmo v 

gozd. Živali nas bodo težje opazile kot v su-
hem vremenu, saj takrat ves čas poka in šu-
mlja po gozdu. Zanimiva je tudi razlika med 
obnašanjem srnjadi, ki živi blizu naselij, in 
tiste z odročnih območij. Prva me včasih od 
daleč ignorira in se prav nič ne boji. Če se po-
časi premikaš k njej po robu gozda, se ji lahko 
približaš na nekaj deset metrov, medtem ko 
sem v hribih videl gamsa le za hip, potem pa 
je z dvema skokoma izginil v neznano.
Začnimo opazovati že na domačem dvorišču. 
Opazili bomo, da se stopinja v snegu lahko v 

Medvedova stopinja v snegu

Stopinje divjega 

prašiča
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toplem dnevu močno poveča. Naučimo 
se prepoznati dolžino našega koraka. 
Primerjajmo dolžino koraka visoke in niz-
ke osebe, v teku in počasni hoji. Odtisi pa 
so le del sledenja živalim. Vedeti moramo, 
s čim se prehranjujejo (velikokrat so nam v 
pomoč tudi izločki), kje in kdaj se zadržuje-
jo ... Srne na primer pogosto vidimo zjutraj 
in zvečer na gozdnih jasah, vmes pa počivajo 
v gozdu, kjer prežvekujejo.  
Beseda skavt prvotno pomeni izvidnik, 
oglednik, torej nekdo, ki se zna neopazno 
približati in prepoznati sledi. Upam, da te je 
vsaj malo navdušilo, da se odpraviš v gozd. 
Odpravi se mimo utečenih stezic, skozi gosto 
rastje, v vsakem primeru pa bodi obziren. 

Ti stopaš v njihovo domovanje. Da pa ne bi šel 
prazne glave v gozd, je tukaj nekaj internetnih 
povezav, kjer se lahko kar dobro poučiš:

 � Najboljše dobite na strani: http://franc.
prelog.org/Stopinje_zivali/,

 � O sledenju živalim (in še precej več): 
http://polharjevo-gozdovnistvo.comze.
com/, 
 �O lastnostih in odtisih živali: http://
www.lovska-zveza.si/.
 � Veliko pa je o živalih in sledenju 

napisanega v priročniku Bodi pripravljen! 

Jure Jerovšek, Srečni sokol

z glavo za naravo

Srnina stopinja

Ležišče srnjadi

Lisičja stopinja
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ob ognju

Sprašujem se, zakaj se vedno vse začne 
septembra. Že avgusta me je pogled na 
poln koledar dogodkov v septembru kar 

malo prestrašil. Ne samo da se takrat spet 
začne šola (za mlajše pouk, za študente sicer 
izpiti), k novemu začetku vabijo še druge inte-
resne dejavnosti.
Med poletnim počitnikovanjem si posame-
znik nabere potrebne energije za čez leto in 
pri sebi opažam, da v dveh mesecih že začu-
tim, da mi manjka običajen urnik. Pogrešati 
začnem dejavnosti, ki me držijo v svojih mre-
žah med celim letom. Zgodi se sicer, da med 
letom, ko si zaželim prostega vikenda, ki pa ga 
kar ni in ni, te aktivnosti začnem jemati kot 
morečo obvezo, a se vsakič znova opomnim, 
da je bila na začetku leta to moja izbira in da 
sem se zanjo odločila sama.
No, med počitnicami pozabiš na tiste dneve 
v letu, pogrešaš pa vse ostale, in jeseni, ko se 
spet vse začne, se ves navdušen vržeš vanje. 
Brez glave in pretiranega razmišljanja. Konec 
koncev takrat ne misliš na to, da bi kakšno 
dejavnost lahko tudi opustil, pa čeprav med 
letom vsakič znova ugotoviš, da trpiš za kro-
ničnim pomanjkanjem časa. Jeseni si 
pač tako poln energije in idej, da sploh 
ni možnosti, da česa ne bi bilo več. Celo 
tako neutruden si, da si lahko privoščiš 
še kaj novega. Potem se pa zgodi, da si 
skavt, pevec v pevskem zboru, animator 
v župniji, animator na državni ravni, mi-
nistrant, gasilec, športnik … Ha! Verjetno 
se marsikdo najde v zgornjih besedah, 
pa mu gre sedaj kar malo na smeh! No, 
nam se to sicer zdi smešno, marsikatera 
mama pa samo zmajuje z glavo, ko vidi, da 

njenega otroka spet cel vikend ne bo doma. 
Velikokrat se torej sprašujem, ali je res smi-
selno, da doma netim prepir samo zato, ker 
me spet ne bo, in zakaj ne bi česa spustila, pa 
si kaj hitro premislim, ker vem, da bodo do-
mači potrpeli. Sploh pa, kdo nas bo razumel, 
če ne ravno naši starši! Tudi oni so bili enkrat 
mladi.
Če je dejavnosti vseeno preveč, se te prej ali 
slej začnejo prekrivati. Teh težav tukaj ne 
bom reševala, iščem pa rešitev na vprašanje, 
kako kljub vsemu vztrajati ob polnem urniku 
in ostati povsod pri stvari, čeprav se to veliko-
krat izkaže za nemogočo stvar. Jaz mislim, da 
se vse da, če se le hoče! Najbolj važno pri vsem 
tem pa je: dati vse od sebe, ko si nekje, in biti 
tam res s srcem! Kaj kmalu boš ugotovil, da 
se ti stvari začnejo prepletati (pevski talent 
s pridom uporabiš povsod, kjer je druženje, 
ministriraš lahko pri skavtski maši, skavtske 
veščine ti pridejo prav v vsakdanjem življenju 
…). In res ne pravijo zastonj, da je mladost 
norost! Vsak september to mnogi dokažemo, 
ampak junija lahko zato tudi ponosno pove-
mo, da smo leto res maksimalno izkoristili!
Eva Primožič, Nagajiva veverica, Škofja Loka 1

Septembra ne rečeš ne!
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Pred leti sem si priskrbela majico z zgo-
raj omejenim napisom, ki ga pravzaprav 
takrat, kot 16-letna novinka na pragu 

vstopa v klan, nisem še popolnoma dojela. 
Mislila sem si: Ja, logično, skavtinja – vedno! 
Leta so nato minevala. Človek si namreč na 
vsakem sestanku, na vsakem taboru, izhodu, 
pri vsaki prebrani knjigi nabere kar nekaj iz-
kušenj, odpre morda okno svoje hiše in pogle-
da v sosednje stanovanje, v mojem primeru 
v Združenje slovenskih katoliških skavtinj in 
skavtov (ZSKSS) ter v italijansko skavtsko or-
ganizacijo AGESCI. In opazuje razlike, podob-
nosti, pri vsakem sprejme koristne nasvete in 
začenja v lokalne kroge vnašati novosti, ki pa 
niso vedno dobro sprejete.
Sedaj gledam na prehojeno skavtsko pot iz 
zornega kota svojih 32 let, z dvema otroko-
ma na ramenih in tremi vogali, ki jih je treba 

držati v hiši. V Slovenski zamejski skavtski or-
ganizaciji (SZSO) sem še vedno aktivna, tre-
nutno članica deželnega vodstva in odgovorna 
za usposabljanje voditeljev, na ravni stega pa 
sem letos ponovno sprejela izziv, da po svo-
jih močeh pomagam klanovodji pri vodenju 
klana. Marsikdo me že čudno gleda. Mama 
mi očita, da bi se morala posvečati izključno 
otrokom in pustiti te otročarije ob strani. V 
naši organizaciji se je že kdo drug odločil za 
podobno pot: to so voditelji in voditeljice, ki 
imajo že družino, ki imajo že otroke, po svo-
jih močeh pa se še vedno trudijo, da bi v svo-
jem življen ju uresničevali tisto obljubo, ki so 
jo izrazili ob odhodu: da bodo »tukaj – vedno 
pripravljeni – služiti«, kot se glasi geslo vsa-
ke starostne veje posebej, celota pa zaobjema 
skavtsko vzgojno pot. 
Delovanje ljudi, ki so že presegli prag 30 let v 
mladinski organizaciji, je bilo tudi pri nas pred 

ob ognju

Semel scout - semper scout

Enkrat skavt(inja) – vedno 
skavt(inja)

Oba klana SZSO na potovalnem taboru 2010 v BiH, 

na sliki s sarajevskim pomožnim škofom Perom Sudarjem

IV SZSO v Kočevskem rogu, 

po prestani poti preživetja
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nekaj leti tabu tema. Večinoma se je dogajalo, 
da so roverji in popotnice prejeli odhod, opra-
vili taborne šole, se morda specializirali v kaki 
veščini, nekaj let vodili, nato pa so, ko so se 
odločili za družino, ali najkasneje, ko so njiho-
va življenja obogatili otroci, delovanje v orga-
nizaciji opustili, a ne zato, ker so se naveličali 
skavtstva, temveč ker je veljalo mnenje, da 
je skavtska organizacija delovanje mladih za 
mlade. Povečini so se potem bivši voditelji an-
gažirali v kakem kulturnem društvu, v politič-
ni stranki ali pa se izgubili v večinskem morju.
Izkušnje zadnjih let pa so mi pokazale, da 
skavtstvo ni le igra za mlade, saj bi tako zares 
zašli na raven tiste satirične misli, ki jo je izre-
kel Bernard Shaw o skavtih, češ da so »otroci, 
oblečeni v kretene, ki jih vodijo kreteni, oble-
čeni v otroke«. Skavtstvo je stil življenja, in če 
torej govorimo in pišemo o življenjskem stilu, 
to pomeni, da se ta stil začne z obljubo, nada-
ljuje pa do groba. Tisti pa, ki smo prejeli od-
hod, smo obljubili, da bomo vse življenje slu-
žili bližnjemu in si ne bomo zato lastili nobene 
hvale, ne bomo pričakovali nobenega dobička, 
temveč samo brezpogojno služili. Kot sem 
pred kratkim brala v nekem pismu odhoda: 
»Se zaveš, da si najbolj srečen takrat, ko nase 
pozabiš in daješ drugim, ko služiš!«
V zadnjih letih sem imela tudi možnost za 
stike s sorodno italijansko skavtsko organi-
zacijo. Pred leti je SZSO organiziral skavtski 
jamboree, na katerem je sodelovala tudi itali-
janska četa iz Gorice. Njihov četovodja je imel 
40 let. Lani smo med nami, voditelji, gostili 
krdelovodjo iz Lombarije, ki se je specializiral 
v spretnosti komunikacije. Roberto ima 50 
let in že vrsto let vodi krdelo v svojem kraju. 

Kasneje sem si na spletu ogledala, kako so 
sestavljeni razni skvoji, tako v Trstu kot 
po Italiji. Marsikje sem naletela že na sive 
glave, ob njih pa nasmejane mladeniče, ki 
so z roko v roki gradili boljši svet. Začela 
sem še globlje razmišljati o skavtstvu kot 

o življenjskem stilu. Osebe, s katerimi sem 
se srečevala, so bili skavti od nog do glave, z 
dušo in telesom. Niso bila pomembna leta, 
pomembna je bila življenjska drža. Podobno 
se dogaja tudi vsem našim pripravnikom, ki 
se večkrat odpravljajo na metodološke tabor-
ne šole k AGESCI, ker je pač tam več izbire 
in so taborne šole na programu vsak mesec. 
Domov prihajajo navdušeni nad ljudmi, nad 
njihovo vedrino in veseljem. To seveda ne 
pomeni, da ne vidijo problemov ali da gledajo 
samo na pozitivno plat, sploh ne. Zavedajo se 
težav in sledijo Baden Powllovemu navodilu, 
da morajo pustiti svet vsaj nekoliko boljši, kot 
so ga našli. 
Potem ko sem tako odprla okno našega majh-
nega zamejstva, sem lahko v drugih sorodnih 
skavtskih organizacijah zaznala res veliko po-
zitivnih plati; ena od teh je bila tudi ta, da se 
za marsikoga aktivno delovanje ni zaključilo 
z rojstvom lastnih otrok, saj sem prišla do 
spoznanja, da vsaka izkušnja, ki si jo je člo-
vek pridobil, ni bila izgubljena. Prenašala se 
je na mlajše rodove, ki so s spoštovanjem in 
tudi s kritičnostjo sprejemali nasvet starejših; 
mlajši in starejši so tako hodili po skupni poti. 
Seveda tudi brez medgeneracijskih nerazu-
mevanj ni šlo, a če se voditelj drži skavtske ži-
vljenjske drže, ki narekuje bratstvo med nami 
vsemi, se tudi te razlike lahko izničijo.
O sebi lahko trdim, da je tako. Mislim, da spa-
dam že med starejše voditelje, a to ne pomeni, 
da ne morem več prispevati svojega doprinosa 
k skavtski organizaciji. Osebno mislim, da bi 
se morali vsi mi ob tem zamisliti in preveriti, 
ali je skavtsko za nas res stil življenja, ne samo 
igra, ki je zaznamovala naše otroštvo in našo 
mladost.
Jadranka Cergol, Vestna vidra, Trst 3-4

ob ognju

5. SZSO jamboree, Terske doline, 2006
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...se spomniš trenutka, ko...

V spominu ostajajo trenutki, ko sem bil 
poslednjič pri Ivanu, ga držal za roko, 
mu govoril o novih skavtskih dogod-

kih, katerih zgodovino je ustvarjal tudi on. 
Težko je že govoril in nisem bil gotov, ali me 
je prepoznal. Toda v nekem trenutku je odprl 
oči, trpeči obraz se mu je razvedril v rahel na-
smeh in komaj slišno je zašepetal Bi-pi, kra-
tice starodavnega skavtskega pozdrava Bodi 
pripravljen. Takrat sem vedel, da me je prepo-
znal in da me je slišal. 
Ob njegovem zadnjem pozdravu so mi misli 
romale 18 let nazaj, ko sva se prvič srečala. Bil 
je čas, ko je mlado Združenje slovenskih kato-
liških skavtinj in skavtov potrebovalo pomoč 
odraslih pri vodenju organizacije. Odzval se 
je in bil pripravljen pomagati s svojimi boga-
timi izkušnjami iz dela pri Zvezi tabornikov 
Slovenije in iz dela pri številnih drugih orga-
nizacijah, v katerih je deloval profesionalno 
in ljubiteljsko. Od tod izvirajo mnoga njegova 
pisna gradiva za delo z mladimi, za delo in gi-
banje v naravi. V letih od 1993 do 1996 je bil 
glavni tajnik Združenja slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov ter s svojim pravnim zna-
njem in izjemno sistematično prakso 
učinkovito polagal temelje pravne in ad-
ministrativne ureditve, ki je bila razvija-
joči se skavtski organizaciji tako potreb-
na. Nepozabni so časi, ko smo se sodelavci 
in prijatelji v takratnem izvršnem odboru 
Združenja zbirali pri njem doma, razpra-
vljali o aktualnih problemih skavtstva na 
Slovenskem ter uživali gostoljubje njegove 
družine. Njegovo delo je vtkano v današnjo 
podobo in zgradbo Združenja slovenskih 
katoliških skavtinj in skavtov, ki danes šteje 

na tisoče mladih. Njegov skavtski lik je vzor 
za skavtstvo odraslih, ki še iščejo svojo iden-
titeto in povezanost z mladimi. Vse življenje 
je kljub bolezni, ki ga je hudo prizadela, živel 
dejavno po skavtskih načelih v služenju Bogu 
in domovini. Ko se zaradi bolezni ni več mo-
gel udeleževati skavtskih dogodkov, je zmeraj 
z zanimanjem prisluhnil, ko sem mu pripove-
doval o njih. Zaslužil si je neizmerno zahvalo 
sodelavcev in prijateljev našega nekdanjega 
izvršnega odbora, tisočih mladih, ki so se v 
zadnjih dveh desetletjih vzgajali v slovenskem 
skavtstvu in vseh odraslih skavtinj in skavtov. 
Osebno se mu zahvaljujem, da sem bil lahko 
njegov prijatelj, za mnoge pogovore z njim in 
v krogu njegove družine, zahvaljujem se mu 
za njegov zadnji nepozabni skavtski pozdrav. 
Naš dragi Ivan je odšel k Njemu, Stvarniku 
lepot narave, ki jih je tako ljubil. Odšel je k 
Njemu, ki mu je služil v zvestobi skavtskih na-
čel. V mojem spominu nanj bosta ob njegovi 
podobi vedno skavtska lilija in modra skavt-
ska rutka, ki jo je tako ljubeče nosil. 
Tone Lesnik, Zamišljeni volk

Ivanu Pintariču v slovo
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Trije brezovški skavti na potepu po ZDA

Potovalni tabor po Savinji, klan Novo mesto 1

Tabor Prek Trnjev do zvezd 

pri vzponu na Marmolado, 

NOPP Cerkno 1

Na izviru Krupe, potovalni tabor klana Btwni, Sežana 1

N
e dam

o se...Tabor stega Škofije 1 

na Planini pri Postojni

Tabor klana Mozirje 1

Tabor VV, Krdelo Mladih volčjih pustolovcev, 

Gornja Radgona 1

Vod Žiraf na taboru, Škofja Loka 139
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Avtor fotografije: Boštjan Seničar

sKAVTARNICA	
skavtska	trgovina	s	
kakovostnimi	izdelki	
po	ugodnih	cenah	

LITERATuRA – da boš poln skavtskega 
znanja
Rad bi svet naučil pesem – skavtska pesmari-
ca s skavtskimi, narodnimi in verskimi pesmi-
mi ter slovenskimi popevkami, opremljena s 
prijemi za kitaro; v spiralni in broširani izdaji, 
cena 4 € (spirala) oz. 4,5 € (broširana)
Bodi pripravljen - Skavtski priročnik za ži-
vljenje v naravi z zvezdno karto, glavni naslo-
vi: pioneristika, bivakiranje, taborna oprema, 
kurjenje, prehrana in taborjenje, gorništvo, 
prva pomoč, orientacija, sporazumevanje na 
daljavo, vremenoslovje, skrb za okolje, opa-
zovanje narave in stezosledstvo, srečanje z ži-
valmi, rastline in gobe ter preživetje v gozdu. 
Cena 8,40 €
Skavtski molitvenik – z najbolj znanimi 
skavtskimi in splošnimi molitvami ob naj-
različnejših priložnostih, razlago skavtskih 
zakonov in obljube, skavtske drže med sveto 
mašo, blagoslovi in zavetniki skavtov. Izdaja 
za v žep, cena 2,5 € 
Svet si – zbornik s foruma o odnosu kristja-
nov do narave (svetopisemski pogled na od-
nos do stvarstva, pojmovanje narave in njene 
vrednosti, človek kot del stvarstva, deklaraci-
ja o okoljski etiki), cena 1 €
Bi-Pi - Zgodba njegovega življenja, prevod ži-
vljenjepisa ustanovitelja skavtskega gibanja 
Roberta Baden-Powella. Cena 5 €
KROj – da boš ponosno kazal svojo pripa-
dnost skavtom
Poletni kroj (kratek rokav) in zimski kroj 
(dolg rokav) - velikosti: xs, s, m, l, xl, xxl, xxxl, 
cena 20 €/23 €
Pulover (s kapuco) skavt/skavtinja - velikosti: 
xs, s, m, l, xl, xxl, cena 15 €
Skavtski klobuk - velikosti: 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60 in 61 cm, cena 28 €
Kapa s ščitnikom, prilagodljiva za vse veliko-
sti glav, cena 5 €

Zimska kapa iz termoflisa - velikosti: 51, 53, 
55, 57, 59 in 61 cm, cena 6,25 €
Skavtski pas, usnjen - dolžine: 70, 
80,90,100,110,120 in 130 cm, cena 12 €
OpREMA – da boš lahko preizkusil v naravi, 
kar si se pri skavtih naučil
Skavtski nož Victorinox, rezilo 111 mm z va-
rovalom, žaga, odpirač za pločevinke, izvijač, 
mini rezilo, pinceta, zobotrebec, cena 23 €
Kompas Recta DP 2 in DS 40, cena 28,5/20,50 
€
Šotorka, v vojaški varovalni barvi, cena 22 €
Gorilnik Primus Mimer, cena 20,50 €
Kartuše Primus 225 in 450 g, cena 3,80 €/ 
5,40 €
pROMOCIjA – da te bo skavtski duh spre-
mljal v vsakdanjem življenju
Maskota skavt, prva igračka v skavtskem 
kroju, velikost 35 cm, cena 17 €  
Obesek za ključe, primeren tudi za pomirja-
nje ob napetih trenutkih, cena 2 €
Nalepke, prozorne, barvne, podolgovate, z 
različnimi napisi, cene od 0,04 do 0,09 €
Brisače, modre in oranžne, s skavtskim zna-
kom, cena 6,90 €
Spodnjice, črne (boksarice), z napisom 
Mladost na pohodu, ženske in moške – veli-
kosti: s, m, l in xl in xxl, cena 6,90 €

Skavtarnica v Ljubljani (Ul. Janeza Pavla 
II. 13) - odprta od torka do petka dopol-
dne od 10. do 13. ure  ter v ponedeljek 
in četrtek popoldne od 15. do 18. ure.
Skavtarnica v Mariboru (Slovenska cesta 
19) - odprta oktobra in novembra ter aprila, 
maja in junija ob ponedeljkih in četrtkih od 
16. do 18. ure, od decembra do marca ob po-
nedeljkih od 16. do 18. ure ter po dogovoru.
Izdelke lahko na podlagi naročila po telefo-
nu 01 433 21 30 ali e-pošti zskss@skavt.
net pošljemo po pošti (izjema so le dežniki 
in sklavtski klobuki). V tem primeru zara-
čunamo tudi poštnino. Plačate po povzetju.
Spletna stran:  
skavtarnica.skavt.net


