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Kupčija ni bila dobra. Mir in nasmeh 
smo prodali za živčnost in jezo.  
zdi se nam, da se drugače ne da živeti in 
da je taka pač naravna urejenost sveta. 
Seveda, saj smo ustvarjeni za družbo – 
pravzaprav nas je družba ustvarila zase. 
da bi se dobro počutili, pa se zapiramo 
pred tem razočaranim svetom, nekam 
na varno, zapremo se v oklep in si 
nadenemo masko. najpomembnejše 
pa je, da bi ustrezali ... komurkoli 
že. Seveda moramo poleg tega, da 
ustrezamo normam, ohranjati tudi 
zavest o lastni veličini. to pa najraje 
storimo iz varnega zavetja našega 
oklepa, naj bo to avto, v katerem z 
glasnim hupanjem opozarjamo sami 
nase, ali kaj drugega.
in kje je tisto, kar bi nas zbudilo 
iz tega dremotnega stanja? Če bi 
le lahko pokazali ljudem, kaj je 
veličina ... naj okusijo, kako je, če 
stojiš sredi divjine z nahrbtnikom 
na ramah in menažko v rokah. naj 
vedo, da si srečen, takšen kot si. 
brez maske ali oklepa. naj vidijo, 
kako ti lahno bije srce in mirno 
vdihneš. Naj vidijo, da si TI! Si 
SKAVT!

meni 2012
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 � Se nam lahko na začetku predstaviš?
Sem Milena pačnik, skavtsko ime leteča 

levinja. ime mi je izbrala moja prva skupina 
klana, v kateri je bilo 18 članov. povedali so 
mi, da levinja zato, ker vedno poskrbim za 
svoje gnezdo mladičev – tako so se oni kot 
mladiči počutili varne, sprejete, in leteča zato, 
ker sem bila vedno na poti. bila sem aktivna 
tudi na regijski in državni ravni v Sloveniji ter 
tujini. ko sem prišla domov, sem izkušnje delila 
tudi s skavtinjami in skavti našega, koroškega 
stega.

 � Kako se je sploh začela ta »štorija« s 
tabo in skavti?
nisem želela biti skavtinja, ker sem se 

ukvarjala z mladinsko pastoralo v župniji (mla-
dinska skupina, animatorji in birmanci ter sku-
pina vera in luč), planinstvom in vodništvom 
itd. imela sem polne vikende. a moj duhovni 
voditelj je bil dober vizionar. ob zaključku du-
hovnih pogovorov je vedno rekel: »Milena, pridi 

milena pačnik
»Skavti So ceglavi!«* 

nekeGa četrtkoveGa večera Sem Se odpravila na obiSk h koroški leGendi, 

Skavtinji, ki jo imamo vSi za zGled, mileni pačnik. ona reSnično živi 

SkavtStvo. to nam je dokazala, ko je tudi klic okroG polnoči ni vrGel 

iz tira in je znala novopečeni Skvojevki pomaGati pri razvozlavanju 

kratic, kot So popr, WaGSSS, WoSm in še kakšna. bila je poverjenica 

veje pp, ena prvih z nazivom mednarodni trener ter načelnica kar dva 

mandata. nikoli ne zavrne izziva, Saj ko zaSliši beSede: »Si upaš?«, že odhiti 

doGodivščini naproti. pa poGlejmo, kaj vSe mi je zaupala.
*biti ceglav 
(pridevnik, ki se upora-
blja v koroškem narečju): 
trpežen, odporen, trd, 
tak, ki se ne vda

klepet
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k skavtom, ti si skavtinja po svoji naravi.« ve-
dno sem se izgovarjala, da imam veliko preveč 
stvari. 

a moje prvo srečanje s skavti je bilo res zelo 
domače, zelo moje, meni in mojemu stilu življe-
nja zelo blizu. tako je bilo vsako naslednje sre-
čanje eno samo veliko bogastvo, izziv in osebna 
rast – skupaj z mladimi in združenjem.   

 � In kako se je tvoja pot nadaljevala? 
bila sem povabljena (tudi potisnjena) v 

skavtsko dogajanje. oblikovali so me pogovori, 
skupna razmišljanja, taborne šole z ageSci, 
tabori noviciata italijanskih skupin, naše prve 
taborne šole, ki sem jih pomagala voditi, delo-
vanje na državni ravni, najprej kot poverjenica 
za vejo pp, kasneje tudi kot načelnica. največ 
skavtskega življenja sem doživela v domačem 
stegu in skvoju, kjer sem skavtstvo živela oseb-
no, izkušnje pa prenašala na združenje.  

 � Zakaj si skozi leta vlagala toliko 
truda in časa v skavte? Kaj je tisto, 
kar te je privlačilo in spodbujalo?
Čas je relativna zadeva. Življenje je čas, ki 

je dar, in če čas življenja doživljaš polno in v 
veselju, je to najbolj bistveno. privlačil in spod-
bujal me je (in me še vedno) način življenja – 
preprostost, hvaležnost, veselje, izzivi, iti prek 
svojih moči, narava, preživetje v njej, druženje, 
skupnost, mladostnost, norčije, gorečnost, rast 
v veri in odgovornosti.

klepet
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 � Kaj ti od skavtov najbolj ostaja in se 
je preneslo v tvoj vsakdanjik? 
Skavtska obljuba: služiti in živeti odnos z 

bogom, pomagati svojemu bližnjemu v do-
movini in svetu ter po najboljših močeh živeti 
skavtske zakone. 

 � Vem, da je težko izbrati med vsem, 
kar si doživela, pa bi vendarle lahko 
omenila oz. predstavila svoje najbolj 
noro skavtsko doživetje, nekaj, kar 
resnično ne boš pozabila?
zelo veliko korajže in spoznanj, zaupanja 

bogu in osebne rasti sem doživela s klanom, 
ko smo prvič odšli na tabor v tujino – na Slo-
vaško, in ne bom pozabila skupnega izhoda 
skvoja, ko smo obiskali bosno in Hercegovino 
in se na lastno pest soočili s posledicami, ki jih 
je tam pustila vojna. 

 � Kaj bi želela sporočiti svojim 
skavtskim sestram in bratom?  
ne pozabite skavtskih in slovenskih korenin, 

ne pozabite, da je naše igrišče narava, da je njen 
Stvarnik tvoj osebni spremljevalec, ki te ima 
rad, in da so sveto pismo, nožiček ter vžigalica 
osnovna skavtska oprema. 

po prijetnem, skoraj triurnem klepetu sem se 
poslovila od Milene, skavtinje v pravem pomenu 
besede. po tolikih progah preživetja, taborih in 
vseh raznovrstnih skavtskih in drugih aktivno-
stih ima Milena res veliko za povedati, čas pa 
mine, kot bi trenil. Želim vam, da bi imeli toliko 
navdušenja in pripravljenosti kot ona in da ne 
bi nikoli pozabili dejstva, da so skavti ceglavi*.

Mateja Šavc, Ustvarjalna panda, Koroška 1

milena je izpolnila tudi nalogo s 
hitrimi asociacijami: 

 � za skavtsko ime sem morala:  

spustiti kri – za krvno zvezo

 � pri skavtih sem spoznala:  

da je življenje preprosto, če hočeš 

takšnega živeti

 � pri skavtih sem prvič: 

skočila v reko, kjer so plavale belouške

 � dogodek, ki ga ne bom pozabila: 

sprejem v WoSM – na konferenci na 

irskem

 � najboljša hrana, ki sem jo skuhala na 

skavtih: 

pica v zemlji
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zaklad iz zaGat 2012

22. septembra 2012 se je kamni-
škemu klicu na pomoč odzva-
lo devet ekip. zbrali smo se v 

Mekinjah in nato odkorakali proti travniku v 
oševku. na vhodu sta nas sprejeli vratarki, ki 
smo jima oddali svoje prstne odtise in podpise, 
dobili pa smo identifikacijske kartice. 

vse navzoče je pozdravila županja jadran-
ka in nam predstavila situacijo, ki je nastala v 
mestnem muzeju – okostje mamuta je iz ne-
znanega razloga izginilo neznano kam. Svoje 
mnenje o tem je povedal tudi kustos, uni. dipl. 
prof. zgod. Stane. vso zadevo pa je pod drob-
nogled vzela poročnica Sherlocka Holmsa, ki je 
za pomočnike najela najboljše detektive. Čeprav 
so bili odlični, je bilo zaradi neznanske zaple-
tenosti primera nujno profesionalno dodatno 
urjenje. potem smo se odpravili na kraj zloči-
na: vsi zgroženi nad dejanjem, ki je povzročilo 
razdejanje grobnice, so se detektivi odpravili 
iskat mamutovo okostje. našli so vse kosti, 

celo podporni steber za okostje in mamutovo 
dušo, le enega okla ni bilo nikjer. Hmm, le za-
kaj? z zaslišanjem varnostnikov, prevajanjem 
skrivnostnega dnevnika v skrivnostni pisavi, 
ugotavljanjem, kaj nam lahko sporočajo kretnje 
telesa in mimika (pantomima), in s še drugimi 
delavnicami smo poskušali zbrati čim več do-
kazov. in ko so naši detektivi našli vse dokaze, 
ki so jih predali poročnici Sherlocka Holmsa, je 
bilo odkritje šokantno! tat okostja, ki je nosil 
rdeče nogavice, ki jih je dobil za rojstni dan, ki 
je imel vedno oblečen črn in obrabljen windsto-
pper in ki smo mu vsi zaupali, je bil naš kustos, 
uni. dipl. prof. zgod. Stane. 

Med zaslišanjem nam je nehote izdal, da je 
okel ukradel, ker mu kaže pot do zaklada, ki se 
začne za nekim drevesom. kmalu, ko smo vse 
uredili, je sledila večerja. za večerjo so bile (za-
žgane) hrenovke in (malo manj zažgan) tvist, ki 
smo jih začinili s pesmijo, pogovorom in gorči-
co. vmes smo odigrali tudi igro roverčka, ki se 

pogled nazaj
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sveti v temi. ko se je ura približevala polnoči, 
smo se pripravili k sveti maši. urban lesjak 
jo je daroval v sproščenem okolju, ob toplem 
ognju.

naslednji dan so po zajtrku skupine odšle 
po poti, polni preprek in blata, iskat zaklad. 
vsi premraženi in mokri so ga po dolgem na-
pornem iskanju izkopali! Sledila je razglasitev 
zmagovalne skupine, ki je letos bila M&M njam 
njam njam (mešana skupina kranj 1, zagorje 
1 in domžale 1). vsi pa smo dobili za nagrado 
okusne in slastne torte!

in že je prišel čas, ko je bilo treba oditi do-
mov. z obljubami, da se bomo še kdaj srečali, 
smo se s težkimi srci poslovili drug od drugega. 
nekatere je čakala še dolga pot …

Katarina Zabret, Živahna mačka, Kamnik 1

taborna šola metoda 2012

v preteklih meSecih So voditelji nabirali nova znanja 

na tabornih šolah metoda vv, iv in pp.

Na TŠ VV sem dobil vse znanje, ki ga potrebuje skavtski voditelj za vodenje krdela. Zanimivo je bilo tudi videti, kako se z različnimi težavami spopadajo različna krdela. Veliko namreč izveš tudi od samih udeležen-cev in starih volkov iz vse Slovenije.
Lenart Podbrežnik, Dobrosrčni p. orel, Kamnik 1

TŠ METODA VV
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KO POMISLIM NA TŠ 
METODA IV, MI NAJPREJ 
PADE NA MISEL ...

TŠ METODA PP

Slika je vredna 1000 besed.

... nova dogodivščina (kot Kolumb v 
Ameriki).

... smeh in novo znanje, pogovori in nove 
izkušnje.

... nor teden, poln novih prijateljstev.

... podoba mnogih soudeležencev in pre-
davateljev v krojih.

... zmaga na veliki igri in zadnji večer 
ob ognju.

... ful dober teden.

... da sem doživela nekaj novega in 
nepozabnega.

...vsi različni, a vsi skavti!

Odgovarjali so: udeleženci TŠ Metoda IV 2012
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 15 četrtek 1898 – v Sloveniji dobimo prvi avtomobil

 16 petek

 17 sobota Strateški svet

 18 nedelja

 19 ponedeljek Ceh: retorika

 20 torek

 21 sreda 1783 – prvi polet z balonom

 22 četrtek

 23 petek dan Rudolfa Maistra, slovenski praznik

 24 sobota

 25 nedelja

 26 ponedeljek Ceh: retorika

 27 torek

 28 sreda

 29 četrtek

 30 petek

oKtober
 19 petek

 20 sobota Jakec 2012

 21 nedelja Jakec 2012

 22 ponedeljek

 23 torek Ceh: komunikacija

 24 sreda

 25 četrtek

 26 petek TŠ ZDRUŽENJE

 27 sobota TŠ ZDRUŽENJE

 28 nedelja
TŠ ZDRUŽENJE,
Ceh: 72 ur brez kompromisa

 29 ponedeljek
TŠ ZDRUŽENJE,
Svetovno skavtsko romanje v Lurd, SIHEM 2012
ceh: 72 ur brez kompromisa

 30 torek
TŠ ZDRUŽENJE,
Svetovno skavtsko romanje v Lurd, SIHEM 2012
ceh: 72 ur brez kompromisa

 31 sreda
TŠ ZDRUŽENJE,
Svetovno skavtsko romanje v Lurd, SIHEM 2012

noVember
 1 četrtek

TŠ ZDRUŽENJE,
Svetovno skavtsko romanje v Lurd, SIHEM 2012
VSI SVETI

 2 petek Svetovno skavtsko romanje v Lurd, SIHEM 2012

 3 sobota Svetovno skavtsko romanje v Lurd, SIHEM 2012

 4  nedelja Svetovno skavtsko romanje v Lurd

 5 ponedeljek Ceh: retorika

 6 torek Ceh: Joomla – nadaljevalni

 7 sreda

 8 četrtek

 9 petek

 10 sobota Svet Združenja

 11 nedelja Svet Združenja

 12 ponedeljek Svet Združenja, Ceh: retorika

 13 torek

 14 sreda
Rok Valenčič, Vedri volk, Komenda 1

december
 1 sobota Svetovni dan boja proti aidsu

 2  nedelja

 3 ponedeljek 1919 – ustanovljena univerza v ljubljani

 4 torek

 5 sreda

 6 četrtek Sv. nikolaj (Miklavž)

 7 petek

 8 sobota Marijino brezmadežno spočetje

 9  nedelja

 10 ponedeljek
1948 – sprejeta splošna deklaracija o človekovih 
pravicah/mednarodni dan človekovih pravic

 11 torek

 12 sreda

 13 četrtek 1903 – patentiran kornet za sladoled

 14 petek

 15 sobota

 16  nedelja

V Skavtičev koledarček dodajamo cehove dogodke in usposabljanja! 
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združenje boGatejše za 

novo živalSko vrSto

aktualno

Ste jih videli tudi pri nas? pred dvema 
letoma smo si svoje kolonije ustvarili 
v 3 stegih: ajdovščina-šturje 1, dom-

žale 1 in ljubljana 2. letos se bomo naselili še 
v škofji loki 1, kamniku 1, Mariboru 1 in na 
brezovici 1. 

bobre prepoznamo po igrivosti, veselju in 
dobroti. to potrjuje tudi naš zakon, ki se glasi: 
»bober je dober!« ko se srečamo, se pozdravimo 
s pozdravom »trden jez!«. Srečanja imamo en-
krat na mesec, udeležujemo pa se tudi skupnih 
dogodkov naših stegov. za bobre v vsaki kolo-
niji skrbijo veliki rjavi bober keo, velika rjava 
bobrovka glo ter sova Malak (da). na srečanjih 
se veliko igramo, pojemo in glodamo bob(r)i 
palčke. Spoznavamo zgodbo o bobrih in družini 
jezernik. v svojih družinah opravljamo različne 
naloge in tako vztrajno osebno napredujemo. 
priporočamo se našemu zavetniku sv. jožefu z 
molitvijo: »gospod, jaz sem tvoj bober. Hočem 
biti vedno dober. do prijateljev, družine, do na-
rave, domovine. daj, da ti bom zvest, moj bog. 
varuj me vseh nadlog.« nekaj poletnih dni pre-
živimo tudi na poletnem taboru. Če vas še kaj 
zanima, nas pridite obiskat na naša srečanja. 

trden jez!

Katarina Grahor, Mirna levinja, Ajdovščina- Šturje 1

bober je žival z GoStim črno-rjavim kožuhom. njeGova Glavna značilnoSt 

je ploščat in luSkaSt rep. med prSti zadnjih noG ima plavalno kožico. 

doSeže maSo 30 kG in več. je druGi največji Glodavec na Svetu. živi v 

družinSki SkupnoSti in Si domovanje izkoplje v blatnem breGu.
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Skavtov je konec, 

kam pa zdaj?

SkavtStvo je iGra, ki Se jo lahko iGramo vSe življenje. včaSih pa naS pripelje 

do razpotja, ko Se vprašamo, kam naprej. ali bi nadaljevali pot voditeljStva, 

Se raje preizkuSili v kakšnih projektih, zamenjali hobi ali preproSto vSe 

Skupaj puStili? odrini na pot in uGotovi, kje Se konča tvoja zGodba …

dolga leta si bil najprej razigran volčič, neustrašen izvi-
dnik in »skuliran« klanovec. to poletje pa se je potovalni 
tabor zate končal z odhodom. zapustil si klan in stopil na 
nova pota. Mogoče so te voditelji nagovarjali, da se jim pri-
družiš, mogoče so ti doma prigovarjali, da končno že enkrat 
nehaš s skavti. 

Če si z odhodom zapustil skavte, pojdi na polje št. 1.
Če nadaljuješ svojo pot pri skavtih, pojdi na polje št. 2.

Polje št. 4
Skavti ti omogočajo pridobiti veliko izkušenj in spretnosti. kot voditelj si 

usposobljen za strateško in projektno načrtovanje, timsko delo, motiviranje 
skupine, moderiranje in še marsikaj. deli svoje znanje tudi z drugimi in 
postani voditelj taborne šole! obrni se na poverjeništvo za usposabljanje 
voditeljev (info@skavti.si) in jim sporoči, da se želiš pridružiti svodu taborne 
šole. 

Če imaš še veliko drugih talentov, pojdi na polje št. 5.
Če zaključuješ aktivno skavtsko pot, pojdi na polje št. 8.
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Polje št. 1
Skavti so postali del tvoje preteklosti in prijeten spomin na otroška 

leta. začneš se posvečati drugim dejavnostim, študiraš, si ustvariš dru-
žino, se zaposliš, razvijaš talente, postaneš vrhunski plesalec, ustanoviš 
svoj band, odpreš lastno gostilno, razviješ najboljši namakalni sistem, 
napišeš knjigo …

Če si pri skavtih razvil čut za domovino in postal aktiven 
državljan, pojdi na polje št. 3.

Če želiš aktivno podpirati združenje, pojdi na polje št. 7.

Polje št. 5
obvladaš računalnik, govoriš 7 tujih jezi-

kov, živiš in razširjaš ekološke standarde, si 
dober v trženju, lektoriraš, oblikuješ in imaš 
še ogromno drugih sposobnosti, ki bi jih lah-
ko razvijal pri skavtih. vse to potrebujemo v 
tropih različnih poverjeništev, zato se oglasi 
pri posameznem poverjeniku ali v naši pisarni 
(info@skavti.si) in povej, kje si želiš sodelovati. 
v tropih lahko sodeluješ tudi, če nisi voditelj 
veje ali aktiven član domačega skvoja, saj vemo, 
da nismo vsi za vse, morda si pa ti ravno pravi 
za en trop. 

Če želiš aktivno podpirati združenje, pojdi 
na polje št. 7.

Če zaključuješ aktivno skavtsko pot, pojdi na 
polje št. 8.

Polje št. 2
ostal si aktiven del velike skavtske družine, 

ki druži 50 milijonov skavtov po svetu. Sku-
pnost voditeljev (skvo) v tvojem stegu je zdaj 
tvoja nova skupina, v kateri boste delili nove 
skavtske izzive in dogodivščine. prevzel boš vo-
denje ene od vej in dobil veliko malih ali malo 
večjih skavtov, ki bodo v tebi videli junaka, 
vodjo, prijatelja. udeleži se taborne šole Meto-
da (http://usposabljanje-voditeljev.skavt.net/) in 
svojim skavtom zagotovi voditelja, ki jih bo kar 
najbolje vodil po skavtski poti. 

Če uživaš v vlogi voditelja, pojdi na polje št. 4.
Če ti vodenje veje ne leži, pojdi na polje št. 6.

Polje št. 3
Skavtska vzgoja nas spodbuja, da postanemo odgo-

vorni in aktivni državljani. da imamo radi svojo do-
movino in svoje bližnje ter nam ni vseeno, kaj se bo v 
Sloveniji dogajalo zdaj in v prihodnosti. vključi se v gi-
banje, civilno iniciativo, politično stranko in zagovarjaj 
vrednote, delaj za dobro vseh ljudi. vzemi pridobljene 
izkušnje in jih prenesi v prakso. 

Če želiš aktivno podpirati združenje, pojdi 
na polje št. 7.

Če zaključuješ aktivno skavtsko pot, pojdi 
na polje št. 8.
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Polje št. 7
tudi ko zaključiš prostovoljno delo v skavtstvu, lahko 

še vedno podpiraš združenje. postani podporni član in 
združenju nakaži podporno članarino. prijaviš se lah-
ko na info@skavti.si ali v pisarni zSkSS in tako osta-
neš del združenja, o katerem si boš lahko prebral tudi 
v Skavtiču, ki ga boš še naprej dobival na dom. lahko 
pa izkoristiš tudi drugo možnost in 0,5 odstotka svo-
je dohodnine, ki bi jo drugače v celoti namenil državi, 
nameniš združenju. izpolnjen obrazec (ki ga najdeš v 
tem Skavtiču ali na naslovu http://skavti.si/dohodnina) 
pošlji na svoj davčni urad. 

ker so skavti zate način življenja, pojdi na polje št. 8.Polje št. 6
tvoj steg ne potrebuje samo vodi-

teljev vej, ampak tudi stegovodjo, bla-
gajnika, zapisnikarja, odgovornega za 
odnose z javnostmi, projektnega vod-
jo, tistega, ki hodi na sestanke v lokal-
ni mladinski svet ali žpk itd. ostani v 
stegu in pomagaj na tak način.

Če imaš še veliko drugih talentov, 
pojdi na polje št. 5.

Če zaključuješ aktivno skavtsko 
pot, pojdi na polje št. 8.

Polje št. 8
tvoja aktivna leta v skavtstvu so se iztekla. vendar pa je skavtstvo zate 

še vedno način življenja, še vedno je del tebe, del tvojega bistva. zato ostani 
povezan s skavti, udeleži se dogodkov, ki jih pripravlja tvoj steg ali celotno 
združenje. pridi na praznovanje obletnic ustanovitve, vseslovenske tabore 
in kot gost na taborne šole. Svoje otroke pospremi na njihovo prvo skavtsko 
srečanje. v službi in drugod podpiraj skavtstvo z delom po naših vrednotah, 
materialno in finančno podporo in priznavanjem sposobnosti, ki jih imamo 
skavti kot zaposleni. tudi v javnosti ponosno povej, da si skavt.

Morda že imaš idejo, kje in kako sodelovati, česa se udeležiti, lahko kaj 
ponudiš s svojega področja dela, te lahko kam povabimo? Sporoči poverjeni-
štvu za podporo voditeljem oziroma trenutni poverjenici Sibili, poslušni lisici, 
načelništvu zSkSS oziroma trenutni načelnici barbari, pravljični pikapolonici, 
drugim poverjeništvom ali v pisarno zSkSS na naslov info@skavti.si.

ne pozabi na skavtski duh in ostani enkrat skavt, vedno skavt!
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bodi eko – recikliraj papir

Da pa ta papir ne bi bil le košček lista, 
lahko za to poskrbimo v deževnih 
dneh brezdelja in morebitnega dolg-

časa, tako da recikliramo.

Potrebujemo:
 � star papir (časopisi, stari, porabljeni beli 

listi, kartonske škatle od jajc, Wc-papir 
itd.)

 � mrežo, ki je vpeta v lesen okvir
 � mešalnik
 � veliko skledo
 � po želji posušene drevesne liste, cvetove 

različnih cvetlic, semen, trave

Kako to naredimo?
Star papir najprej natrgamo na majhne košč-

ke in ga namočimo v vodo. 

vse to z mešalnikom dobro premešamo, da 
dobimo gosto papirnato kašo.

 kaši lahko nežno – ročno primešamo še cve-
tove, manjše suhe liste, trave, semena itd.

velikokrat naS prazniki, kot je rojStni dan, preSenetijo. zato 

je dobro, da Smo nanje pripravljeni vSaj z zaloGo papirja za 

čeStitko ali pa neko miSlijo, ki jo bomo odpoSlali oz. podarili.
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ko imamo pripravljeno to gosto mešanico, 
jo damo v veliko skledo. pripravimo mrežo z 
okvirjem in zajamemo papirnato kašo v skledi 
ter počakamo, da voda popolnoma odteče.

Maso, ki smo jo zajeli, je oblikovana v list pa-
pirja, ki ga nežno preložimo na vlažno kuhinj-
sko krpo. liste, semena itd. lahko dodamo tudi 

zdaj, ko je papir že oblikovan. Čez maso damo 
še eno plast kuhinjskih krp, potem pa damo vse 
to v stiskalnico, vendar ker tega doma nimamo 
vsi, ima isti učinek tudi kup knjig, ki ga naloži-
mo na mokro maso.

ko se kaša posuši, ni več kaša, temveč reci-
kliran papir, ki ga lahko uporabimo za karkoli, 
tako za voščilnice kot za pisma in podobno.

Čas je, da se tega lotimo čim prej, da bomo 
imeli letos najlepše in najbolj eko voščilnice za 
božič, pa tudi za med bodo šle, če bomo hoteli 
z njimi kaj zaslužiti.

Vianeja Pesjak, Navihana ovčka, Prebold-Polzela 1



http://sites.google.com/site/ulovisled/
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dež, blatni kolovozi, mlake, polja – to So prave razmere za odkrivanje 

živalSkih Stopinj in jeSen je pravi čaS za odlivanje tako na SkavtSkih 

SeStankih, izletih, jeSenovanjih kot tudi izven njih. natečaj ulovi Sled 

poteka v polnem zamahu, tvoja naloGa je, da odliješ Sled v mavec in nam 

pošlješ fotoGrafijo odlitka. kako odliti in oStale uporabne informacije 

Si poGlej na naši internetni Strani. da pa ti bo lažje prepoznavati odtiSe, 

predStavljamo zveri in njihove Sledi, ki jih puščajo v naravi.

ulovi Sled

Sledenje zverem
zveri so karizmatične in krovne vrste, saj 

kot vrh prehranjevalne verige že s svojo priso-
tnostjo predstavljajo indikator zdravega razno-
vrstnega ekosistema, kjer so prisotni tudi vsi 
ostali trofični nivoji (vsejedi, rastlinojedi, av-
totrofi). tokrat si bomo pobliže pogledali sledi 
zveri, ki živijo pri nas. njihove sledi so precej 
raznolike, zato si jih bomo najprej razvrstili v 
biološke skupine (družine), ki jim pripadajo oz. 
s katerimi si delijo skupne lastnosti, nato pa si 
bomo pogledali še razlike med samimi vrstami:

 � medvedi (rjavi medved)
 � kune (kuna belica, kuna zlatica, podlasica, 

vidra, jazbec)
 � mačke (divja mačka, ris)
 � psi (volk, lisica, šakal)

od medvedov pri nas živi samo rjavi med-
ved, katerega stopinje verjamem, da boste vsi 
prepoznali. odtise zadnjih šap bi kvečjemu 
lahko zamenjali za človeško boso nogo, vendar 
ga izdajo kremplji. prav tako se izmenično po-
javljajo s stopinjami prednjih tac, ki so precej 

krajše. vsaka noga ima glavno blazinico in pet 
prstnih blazinic s pripadajočimi kremplji.

kune imajo pet prstnih blazinic okoli glavne, 
zadaj pa še petno blazinico. vidro bomo najlažje 
prepoznali po plavalni kožici med prsti, ki se 
bo lepo videla v odtisu na mulju ali obrežnem 
pesku. jazbečev odtis nas bo lahko malo spo-
minjal na mladega medvedka, le kremplji bodo 

MEDVED
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neprimerljivo daljši. Med kuno belico in na kra-
su prisotno zlatico pa bomo lahko razlikovali 
le, če bomo imeli pred sabo svežo in zelo dobro 
ohranjeno sled (mehka, vlažna zemlja ali malo 

južni sneg), saj sta skoraj enaki in le izurjeno 
oko bo lahko opazilo, ali se med odtisi blazinic 
vidijo tudi odtisi dlačic, ki jih pušča kuna zlati-
ca. tudi sled podlasice je podobna sledi kune, a 
je bistveno manjša (do 2 cm v dolžino).

VIDRA

JAZBEC

KUNA BELICA

Sled šakala in volka

Mačje in pasje stopinje so si lahko na prvi 
pogled precej podobne – glavna blazinica s štiri-
mi prstnimi. Razlika je v krempljih. vse mačke 
lahko vpotegnejo kremplje, zato jih pri normal-
ni hoji v sledeh ne bomo našli. Sled divje 
mačke (črtkan obris) je nekoliko večja 
od sledi domače (glej sliko). Sled risa 
je približno dvakrat večja.

pri psih se kremplji vedno vidijo. 
lisico bomo brez težav prepoznali po 
bolj ovalni kot okrogli stopinji. Med pr-
vim in zadnjim parom blazinic lahko potegne-
mo navidezno črto, ne da bi pri tem prečkali 
katero od blazinic. volčja je večja, okrogla in 
tudi prsti so narazen kot pri lisici in šakalu, le 
da sta tu srednji dve blazinici na spodnjem delu 
zrasli skupaj. težave bomo imeli z ločevanjem 
volčjih stopinj od stopinj domačih psov, kjer iz 
sledi same ne bomo mogli razbrati razlik, razen 
pri majhnih psih. da gre zares za volka ali bo-
disi divjo mačko, bomo lahko prepričani le, če 
bomo sledove našli globoko v gozdu, stran od 
sprehajalnih poti in človeka.

Sedaj lahko na izle-
tu po gozdu odkrivamo 
zgodbe, ki so po navadi 
neveščemu očesu skrite, 
in prevzel nas bo topel 
občutek, da nismo sami.

Uroš Videmšek, Naravoljubni galeb, trop ŽVN

Viri:
R. W. Brown, M. J. Lawrence, J. Pope: Hamlyn 

guide Animals tracks, trails & signs, 2007.
 Stopinje in sledovi divjadi (žepna knjižica), Lo-

vska zveza Slovenije, 2007.
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vod, ki mu ni para, ima 

najboljšeGa ...  1. del

kuharja

kot napovedujejo nekateri vraževerci, Se bliža konec Sveta, zato 

Smo Se pri Skavtiču odločili razkriti eno od večjih SkrivnoSti, kar 

jih poznamo – kako narediti najboljši vod. v vSaki številki bo ležal 

delček modroSti o eni izmed vodovSkih funkcij, ta pa bo dopolnjena z 

dodatnimi članki, ki bodo objavljeni na portalu Skavt.net. vSi članki 

Skupaj bodo Služili kot recept za uSpeh voda na taboru. pa začnimo.

Vod je tako močen, kot je vsota vseh 
članov, zato mora imeti vsak izvidnik 
oz. vodnica prav posebno znanje, ki 

ga pridobi z veščino. vemo, da je vod sestavljen 
iz vodnika, zastavonoše, bolničarja in še drugih, 
vsi pa tudi vemo, da prazen žakelj ne stoji po-
konci, zato je eden pomembnejših članov voda 
prav kuhar.

biti kuhar je težka in odgovorna naloga, pol-
na izzivov. kuhar potrebuje močne teoretične 
osnove o prehrambni piramidi, energetski vre-
dnosti hrane in higieni v kuhinji. poleg teorije 
je še pomembnejša praksa, saj nihče ne mara 
kuharja, ki veliko govori in malo naredi (beri 
skuha). iz svojih izkušen lahko povem, da je 
kvaliteta prehranjevanja na taboru odvisna od 
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sposobnosti vodovega kuharja; če je ta dober, 
ima vod veliko prednost pred sosedovim vodom 
kislih obrazov, ki zaradi zažgane hrane na vsa-
kih 20 minut hodijo na potrebo in so nezmo-
žni konkretnega sodelovanja pri nalogah, ki jih 
čakajo. torej – ima vaš vod (dobrega) kuharja?

domača naloga:
še nimate kuharja? na srečanju se pogovori-

te, kdo bi bil kuhar. vprašajte voditelje o veščini 
kuharja.

Ideja za sestanek: Večerja iz ognja
postavite ogenj, ga prižgite in počakajte do 

žerjavice – popolnih pogojev za peko. nato 
zmešajte moko, vodo in sol v tvist ter dodajte še 
malo svojih idej. lahko je to pica tvist z origa-
nom, sirom ter kosom šunke ali pa dodate samo 
rozine. naj vas vodi domišljija. ne ustavite pa se 
samo pri tvistu, pravi kuhar zna speči kruh, pi-
ščanca v foliji, polnjen krompir, polnjena jabolka 
z orehi in medom (mljask) in še in še.
Matej Slavec, Hiperaktivni sokol, Kranj 1
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ali znaš videti v 

prihodnoSt zSkSS?

Ne, zato NiSi premlad, 

Niti preStar.

ZSKSS je vzgojna 
organizaci-
ja in tako 

vzgaja predvsem odgovorne državljane. to do-
seže korak za korakom. toda pojavi se problem 
– želja po takojšnjih rezultatih. tega v vzgoj-
nem procesu ni in ne more biti. ne v skavtstvu, 
ne v mladinskem delu in ne v življenju. 

zato je pomembno, da se voditelji zavemo, 
da le naše kvalitetno delo lahko pripomore k 
dobri vzgoji naših članov. H kvaliteti našega 
dela pripomorejo izobraževanja in interes po 
dobrem delu. tako si pripravništvo vse bolj 
utira pot kot dobra praksa za rast voditeljev 

na začetku voditeljske poti ali pred njim. kljub 
temu pa opažamo, da pripravniki, mentorji 
in ostali voditelji v zSkSS še vedno razumejo 
knjižico napotnik kot obrazec, ki ga je treba 
izpolniti, formo, ki ukaluplja odprte mlade vo-
diteljske ume, ali nujno zlo na poti na taborno 
šolo Metoda. S takim mišljenjem obdobja pri-
pravništva in pripomočka na tej poti (napotni-
ka) nikoli ne bomo razumeli kot pripomočka za 
voditeljevo osebno rast. 

treba se je zavedati, da je obdobje pripravni-
štva nujno, da lahko začnemo voditeljsko vlo-
go izpolnjevati kar najbolje, kot radi rečejo naši 
najmlajši. pripravnik brez ustrezne mentorjeve 

TŠ Prekvalifikacija PP
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podpore nikoli ne bo tako dober voditelj, 
kot bi lahko bil, če bi mentor svojo vlogo 
vzel resno in pripravniku pomagal v času 
pripravništva. prav tako mora tudi priprav-
nik pomoč starejšega brata ali sestre vzeti 
resno in zaupati nekomu z več izkušnjami.

uspešno voditeljstvo se začne z zgledom 
in sledenju zgledom. pripravnik, ki zmore 
več, naj si zada več. Mentor pa naj mu pri 
tem pomaga. Skupaj naredita načrt, dolo-
čita »pravila igre«, jih zapišita in na koncu 
preverita dosežke.

in zato – napotnik. naj ne bo obrazec, 
ki ga mora pripravnik izpolniti, ampak vo-
dilo in motivacija pri delu obeh. ker boš ti 
pripravnik z njim lažje delal in ker boš ti 
mentor lažje svetoval. oba skupaj pa bosta 
vse redno lahko preverjala.

tako sta pomembni predvsem odgovor-
nost mentorja, da pripravniku napotnik 
predstavi na zanimiv način, in odgovor-
nost pripravnika, da si zada naloge, ki 
bodo odgovarjale tudi njemu.

foto: Jernej Bernik

Podpora mentorstvu v 
prihodnosti

v prihodnjih mesecih bo v okviru po-
verjeništva za usposabljanje voditeljev 
nekajurno srečanje in izobraževanje za 
mentorje ter sopotnike. ob tem bi vas radi 
povabili, da budno spremljate skavtske 
medije, saj bomo na tem srečanju govorili 
o veliko načinih za osebno rast naših spre-
mljancev in oblikovali nekaj smernic za 
nadaljnje delo na tem področju. vabljeni!
http://www.skavt.net/skavtic/
Ali-znas-videti-v-prihodnost-ZSKSS
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»ne boj Se, Samo veruj!«

Božja beseda prinaša v življenja skavtov 
in vseh ljudi upanje, spodbudo, ljube-
zen in moč za soočanja s križi in teža-

vami tuzemskega življenja. je še danes in morda 
še posebej danes – »luč, ki sveti v temi« (jn 1, 5), 
in »svetilka našim nogam« (ps 119, 105).

od 7. do 14. oktobra 2012 je pri Sv. jožefu v 
ljubljani že peto leto zapored potekal Svetopi-
semski maraton. to je izmenično nepretrgano 
branje svetega pisma, ki traja teden dni, 24 ur 
na dan in je nenehna molitev, ki jo enodušno 

molijo kristjani iz različnih župnij, katoliških 
gibanj in tudi drugih cerkva. Mladi, starejši, 
družine, verni, neverni, saj za branje niso po-
trebne kakšne predhodne priprave ali posebna 
retorična znanja.

z letošnjim geslom NE BOJ SE, SAMO VE-
RUJ! so organizatorji želeli spodbuditi premik 
od tradicionalne k osebni veri. Samo z vero, ki 
temelji na osebnem odnosu z bogom, lahko člo-
vek presega strahove, občutke negotovosti in 

zaživi v pravi svobodi. takšna vera 
se pozna tudi v kristjanovem vsak-
danjem življenju.

Maratonski teden se je začel z 
molitvenim druženjem ob taizej-
skih molitvenih kanonih. Medita-
tivna skupna molitev in ponavlja-
joče se petje, ki ga je posameznik 
v tišini svojega srca ponesel do-
mov, je bil čudovit uvod v obče-
stveno povezanost z bogom in 
čudovita priprava na 165-urno 
branje svetega pisma.

odraSlim Skavtom So SkavtSki zakoni kažipot na številnih poteh 

SkavtSkeGa in vSakdanjeGa življenja. zveSti So boGu in njeGovi beSedi.

božja beSeda prinaša v življenja Skavtov in vSeh ljudi upanje, 

Spodbudo, ljubezen in moč za Soočanja S križi in težavami 

tuzemSkeGa življenja. je še daneS in morda še poSebej daneS – »luč, 

ki Sveti v temi« (jn 1, 5), in »Svetilka našim noGam« (pS 119, 105).
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S ve to pi s e m s k i 
maraton predstavlja 
hrbtenico dogajanj, 
spremljajo ga šte-
vilni spremljevalni 
dogodki, ki so bili v 
dvoranah duhovnega 
središča Sv. jožefa, in 
tudi letos so navdušili 
s široko paleto razmi-
šljanj o veri skupaj s 
priznanimi predavatelji, 
kot so s. Snežna Večko (biblicistka), Benjamin 
Siter (univ. dipl. prof. fil. in teol.), mag. Zma-
go Godina, p. dr. Viljem Lovše, p. Zvezdan 
Linić, p. Tomaž Mikuš, Mark Groombridge 
(univ. dipl. teolog), Peter Novak (univ. dipl. te-
olog), in zanimivimi svetopisemskimi dogodki 
(biblični večer, filmski večer, razstava fotografij 
s svetopisemskimi citati). 

enotedensko druženje z božjo besedo se je 
zaključilo s skupnim koncertom a capella zbo-
ra bee geesus in pevke nuške drašček. Skupaj 
so izvedli tradicionalne afroameriške gospel 
skladbe.

Dunja Kovačič, Modri čuk, bokss Nova Gorica 

Misli, ki so jih o Svetopisemskem maratonu 
zapisale nekatere udeleženke: 

»ni pomembno, ali bralec bere počasi 
ali hitro, glasno ali tiho, tekoče ali jeclja-
je, odkrila sem, da je vsako branje moli-
tev in da nam bog govori po tej knjigi.« 
(gospa iz Grosuplja)

»to je tisti blag piš vetra, daleč od 
kakšne viharne glasnosti, ki ga zdaj, po 
maratonskem branju ‘čutim’ v svojem 
vsakdanjiku, ko je sicer vse tako kot 
prej, ko se ‘pravzaprav ni nič zgodilo’, a 
je v vsem, kar storim, več miru in vese-
lja.« (neznana avtorica)

»božja beseda je živa, če jo sprejmeš, 
te nagovori, spremeni in pusti sledove 
v življenju.« 
(Karmen, Ustvarjalna ježevka)
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navadni šipek (rosa canina)

To je rastlina, ki zraste do 3 metre visoko in 
jo najdemo predvsem v Evropi, zahodni in 
osrednji Aziji, severni Afriki in celo v Se-

verni Ameriki. Pri nas cveti v spomladanskem času, 
od maja do julija, cvetovi pa so veliki do 8 cm, široki 
in rožnati. Ko odcveti in začno plodovi zoreti, se li-
sti upognejo navzdol. Plod je širok 1,5 cm, je gladek, 
rdeče barve in jajčaste oblike. V  njem so oreški, 
mali trdi plodovi s po enim semenom. 

Ko je plod zrel in posušen, je na notranji povr-
šini pokrit z lasci in nima oreškov. Najpomembnej-
ša sestavina je vitamin C, z vsebnostjo tudi do 1,7 
odstotka v svežem plodu, vsebuje pa tudi pektine, 
čreslovine, sladkor, rastlinske kisline in provitamin 
A ter zelo malo flavonoidov in antocianov.

Sveže plodove lahko uporabimo za okusno, vi-
tamina C polno šipkovo marmelado, najpogosteje 
pa se ga uporabi v osvežilni čajni mešanici skupaj 
s hibiskusom, ki je brez opredeljenega zdravilnega 
učinka. 

Včasih so ga uporabljali predvsem kot dodatek 
vitamina C, ki poveča odpornost in krepi imunski 
sistem ter prepreči in zdravi prehlad, gripo in dru-
ge bolezni z vročico, pomaga pa tudi ob krvavečih 
dlesnih, koristi slabokrvnim nosečnicam in doječim 
materam ter odpravlja utrujenost in splošno oslabe-
lost. Danes pa so dognali, da samo uživanje šipka ni 
dovolj za povečanje vitamina C, saj ga vsebuje zelo 
majhen odstotek, vendar pa ga zelo priporočajo kot 
dodatek.

V tem letnem času so vrtovi in gozdovi polni šibka 
in zrelih sadežev. Če bi radi poskusili domač šipkov čaj 
ali pa naredili okusno šipkovo marmelado, odhitite v 
gozd in ga naberite, preden drugi oberejo vse grmičke.

Vianeja Pesjak, Navihana ovčka, Prebold-Polzela 1
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navadni šipek (rosa canina)
dej ne mencej!

Himna KVAJdeJ 2012 Uglasbil: Oton Pavlič, 
Uglašeni Medved

Besedilo: 
Vodniki in Voditelji, 
Škofja Loka 1
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Skavtanje malo 

druGače

600 različnih obrazov, 300 različnih rutk in uniform, 84 različnih držav, 

20 različnih Skupin, 12 različnih delavnic in 1 Skupen cilj: Spremeniti Svet!

Girls worldwide sAy: »ToGeTher we cAn chAnGe our world!«

(Skavtinje vSeGa Sveta Govorimo: »Skupaj lahko Spremenimo Svet!«)

med poletnimi počitnicami Smo Se tri Skavtinje iz SteGov celje 1, prebold-

polzela 1 in maribor 1 odpravile nepozabni SkavtSki doGodivščini naproti. 

Naj začnem drugače ...
11. julija smo vse tri divjale do le-
tališča, da ne bi zamudile letala do 

chicaga. pakiranja do zgodnjih jutranjih ur is-
tega dne sploh ne bom omenjala. torej ... začelo 
se je. začelo se je potovanje, med katerim smo 
izgubile prtljago, videle zajca sredi chicaga, tve-
gale življenje za dobro fotografijo, neštetokrat 
razložile, kje v svetu leži Slovenija, in bile del 
dogodka, ki nam bo za vedno ostal v spominu. 

udeležile smo se girls World foruma 2012 oz. 
srečanja skavtinj vsega sveta. forum je bil name-
njen predvsem izmenjavanju izkušenj, spozna-
vanju novih prijateljic in odkrivanju, kako lahko 
pripomoremo k boljšemu svetu. 

forum so v večji meri organizirale skavtinje 
združenih držav amerike, šlo je namreč za pra-
znovanje 100. obletnice ženskega skavtstva, ki 
ga je pri njih začela juliette gordon low. Moja 
sostanovalka emily je bila američanka, zato sem 
o skavtih v ameriki večinoma izvedela od nje. Če 
bi vprašali mene, kaj spakirati za na tabor, bi bil 
moj odgovor: spalna vreča, armafleks, pohodni 
čevlji in oblačila, ki jih ne bo škoda ... aja, pa vse 
spakirati v en nahrbtnik. ameriške skavtinje pa 
vzamejo vsaka po dva kovčka, vsa oblačila zlikajo 

in zložijo, voditeljice 
imajo za uniformo ko-
stime in čevlje z visoko 
peto. ne razlikujemo 
pa se samo po oblače-
nju. ko sem na eni od 
delavnic omenila, da 
imamo slovenske skav-
tinje srečanja in tabore 
skupaj s fanti, so bile 
ostale skavtinje čisto 
šokirane. emily me je 
celo vprašala, kako jih 
lahko prenašamo, saj 
fantje sploh niso resni 
in je z njimi nemogo-
če delati. nasmehnila 
sem se in ji razložila, 
da so fantje pri nas še 
kako zaželeni ... kdo 
bo pa kopal Wc-jamo 
na taborih.   Skozi 
teden pa sva z emily 
ugotovili, da se najini 
organizaciji razlikujeta 
tudi po načinu dela.
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Slovenski/e skavti(nje) na taboru:

Ne pripeljejo nam vse prtljage do tabornega 

prostora.

Nimamo predavanj o globalnem segrevanju 

in finančni krizi naše države.

Ne prirejamo dražb in zabav, na katerih 

zbiramo denar za gradnjo mladinskega centra.

Ne uporabljamo interneta in telefonov.

Ne prirejamo tiskovnih konferenc.

In ne znamo prodati 10 tovornjakov keksov 

dnevno.

ne glede na to, kako se razlikujemo, kdo 
proda več keksov, kdo je boljši, kdo zna zaku-
riti brez vžigalic itd., se moramo zavedati, da 
smo vsi skavti in skavtinje. vsi se trudimo, da 
bi skavtsko veselje in navdušenost prenesli še 
med ostale ljudi. poskušamo spremeniti svet, 
vendar se tega lotevamo na različne načine.

teden, ki sem ga preživela s skavtinjami vse-
ga sveta, mi je dal ogromno. bil je teden ob-
jemov, nasmeškov, pogledov, 
nasmejanih obrazov in skavt-
skega duha.

Hana Ivana Lobnik, Odkritosrčna 
žaba, Maribor 1

Ameriške skavtinje na taboru:   

Še nikoli se niso kopale v blatu.

Uporabljajo izključno keramične WC-je.

Ne vedo, kaj je azimut, in niso še upo-

rabljale kresila.

Ne rabijo napenjati klinov na šotoru, saj 

spijo v hišah oz. kočah.

Ne stražijo vso noč ob ognju in ne branijo 

zastave. 

In sploh jim ni treba pomivati posode.
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jakec Se predStavi
skavt norris

loGaški Skavti v oktobru že kar tradicionalno prirejajo 

dnevno-nočni orientacijSki izziv, znan po imenu jakec, 

ki letoS praznuje 15-letnico SvojeGa obStoja.

Logatec bo letos zopet postal prizori-
šče največjega skavtskega dogodka, 
ki mlade in malo manj mlade skav-

te iz celotne Slovenije združuje in povezuje v 
prijateljstvu, pustolovščini in skavtskem duhu. 
jakec je dnevno-nočni orientacijski izziv, ki ni 
samo koncert ali druženje, niti ni samo preda-
vanje ali izobraževanje, tudi ne samo igra ali za-
bava, ampak v svojem programu združuje vse 
omenjeno in še več. S svojimi začetki sega v leto 
1997, ko se je peščica zagnanih skavtskih vodi-
teljev lotila organizacije skavtske orientacije s 
spremljevalnim programom, ki se je je udeležilo 
nekaj čez 30 skavtov. z leti se je jakec močno 
poredil in razširil, saj danes v svoje vrste priva-
blja že kar okrog 750 udeležencev vseh starosti. 

»osrednje dogajanje dnevno-nočnega orien-
tacijskega izziva je proga, na katero se udele-
ženci v ekipah po pet članov odpravijo s kom-
pasom, zemljevidom in veliko dobre volje. tu so 
na preizkušnji znanje orientacije, fizična pripra-
vljenost, vzdržljivost, spretnost, iznajdljivost, 
motivacija in tudi ekipni duh. cilj je čim hitreje 
prehoditi pot in najti okrog 12 kontrolnih točk. 
polovica kontrolnih točk je tako imenovanih ži-
vih točk, na katerih ekipe opravljajo različne iz-
zive oz. naloge, njihova uspešnost pri izvajanju 
se seveda oceni in doprinese h končni uvrsti-
tvi ekipe. Medtem na prireditvenem prostoru 
poteka program za vse udeležence, ki še niso 

odšli na progo ali pa so se z nje že vrnili, ta pa 
zajema razne poučne, zabavne, ustvarjalne de-
lavnice, prostočasne in športne igre, razmišlja-
nje ob duhovnih utrinkih duhovnega asistenta, 
petje, druženje udeležencev ter seveda zabavni 
večer. po bolj ali manj uspešno prespani noči 
se dogodek zaključi s slovesno skavtsko mašo 
in podelitvijo nagrad najuspešnejšim ekipam.

jakca torej že vsa ta leta pripravljamo loga-
ški skavti, ker pa je organizacija tega dogodka 
res zahtevna in obsežna, nam na pomoč prisko-
čijo tudi zunanji prostovoljci, navadno skavti iz 
drugih krajev. vse delo opravljamo prostovolj-
no, zato smo izredno veseli in hvaležni, da po-
trebam jakca velikodušno prisluhneta občina 
logatec ter župnija dolenji logatec in nam 
pomagata po svojih zmožnostih, tako da lahko 
skavtom iz vse Slovenije ponudimo kvalitetno 
preživet oktobrski vikend. 

zatorej, ko boste sredi oktobra po logatcu 
in okoliških gozdovih opazili skupine zvedavih 
in razigranih mladih, boste vedeli, da je tu ja-
kec, ki letos poteka pod geslom 3 x 5, jakec 
Spet. naj ob tem izkoristimo priložnost in vas 
vse vljudno povabimo na sveto mašo, ki jo bo v 
nedeljo, 21. 10. 2012, ob 9. uri v športni dvo-
rani daroval Robert friškovec.

vsako leto se tekmovalci soočijo tudi z teo-
retičnim testom. za vas smo ga malo za šalo, 
malo zares pripravili tudi uredniki Skavtiča.
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 � nariši naslednje topografske znake: 

cerkev 

trigonometrična točka 

Železnica

 � Definiraj geografski sever: 

 � Kaj je to merilo ?
a) Merilo je razmerje med pomanjšanimi 

razdaljami na karti in namišljenimi razda-
ljami v naravi. 

b) Merilo je razmerje med predpostavlje-
nimi razdaljami na karti in orientacijskimi 
razdaljami v naravi. 

c) Merilo je razmerje med pomanjšanimi 
razdaljami na karti in dejanskimi razdaljami 
v naravi.

 � Kaj ti pove merilo 1 : 25000? 

1 cm na karti je _____ m v naravi.

 � Kaj so stopinjski poldnevniki oziroma 
meridiani?

 � Zakaj je pomembno posploševanje oz. 
generalizacija zemljevida?

Kje ga največkrat polomiš, ko se 
poskušaš orientirati:
• pri delu nisi dovolj natančen
• pri delu si karto premaknil iz prvo-

tne smeri
• nisi pregledal označb strani neba na 

vetrovnici (slovenski ali angleški jezik,
označba severa itd.)
• pri preračunavanju razdalj nisi po-

zoren na merilo karte
• ne uporabljaš kompasa in karte, za-

našaš se na občutek
• ne upoštevaš mnenja kolega, več 

glav pa ponavadi več ve

 � Izračunaj kontraazimut azimutu 33°!

Če si znal odgovoriti na vsa vprašanja, si že 
pravi orientacist teoretik. tako ti preostane le 
še izlet v naravo ali pa kar obisk logaškega jak-
ca, kjer boš svoje znanje preizkusil v praksi. Če 
pa katere od zgornjih nalog ne znaš rešiti, se 
obrni na voditelja v svojem stegu, ki ti bo go-
tovo znal pomagati.

Srečno pot!
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Foto: Lenart Zore

Foto: Iva Boltar

Foto: Eva Primožič

Foto: Saša Vojska

Foto: Petra Gotar

Ljubljana 2 na skupnem taboru in obljubah

Navihano Krdelo navihanih smrčkov na taboru na Visokem, 

Nova Gorica 1

Kdo se strinja, da smo skavti zakon? Tabor Freisinške čete, 

Škofja Loka 1

In odšli so raziskovat neznan otok, tabor IV v Dolenji 

Trebuši, Cerkno 1

Dobro vzdušje na taboru voditeljev

Izdelava klopic na poletnem taboru v Svetem Križu nad 

Belimi Vodami, Moravče 1

Markove ovčice, 20-letnica stega Kranj 1

Bl bl klanovski tabor po 

Dolenjskem, Vrhnika 1
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Foto: Sara Petrovčič

Foto: Lucija Kovač

Foto: Tadeja Hojnik

Foto: Ana Jurca

Foto: Matevž Cerar

Foto: Klarisa Trojer

Pazi, da ne padeš! Načrtovanje skvoja Žiri 1

Skvo vikend, Logatec 1

Vgrizni, vgrizni; tabor VV, 

Slovenska Bistrica 1

Nove modne smernice za jesen, IV tabor v Podlipi, Dol-Dolsko 1

Kvajdej 2012

Tabor čete Fkuperdjonih prlekof, Križevci 1

Poletni tabor klana Železniki 1 na Blatnem jezeru

Foto: Bojan Ternar

Napovedovalec Miha, 15-letnica stega Črenšovci 1
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Anja Japelj, Živahna srna, Brezovica1



1. Prosimo, da najprej prepognete tukaj. Hvala!
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