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1i3. ttlO 
Bliža se dan, ki je za nas 

skavte zelo pomemben -

22. februar. To je dan, ko 
je pred 148-imi leti na svet prijo
kal naš ustanovitelj Robert Ba

den-Powell oz. krajše Bi-Pi. Na 
ta dan se je začelo razvijati eno 
izmed najštevilčnejših mladin

skih gibanj na svetu. Ne govo
rimo več o tisočih skavtih, ampak milijonih. Zato bodi
te ponosni in veseli, da ste skavti, ker sem prepričana, 
da boste s tem prejeli veliko več kot v katerikoli mladin

ski organizaciji. Zase lahko povem, da me je skavtstvo 
zelo spremenilo. 

Ravno to je tudi razlog, da smo se v uredništvu odločili 
in v februarski številki Skavtiča kar nekaj besed name

nili Bl-Pi ju . Poleg tega pa vas bodo ponekod, če boste 

pozorni , spremljale njegove misli . Nekoč je ta pameten 
človek rekel : »Skavtstvo je odgovorna igra« . Vsak zase 

ve , ali igra to igro po pravilih ali raje izbira bližnjice, ki 
so bolj priročne in v tem svetu tudi bolj podprte s stra
ni družbe. Upam, da vas čim več izbere daljšo pot, ki je 
nekoliko bolj naporna, vendar pa veliko bolj bogata. 

Tudi pri našem delu se srečujemo z veliko odgovor
nostjo. Vendar naj pri tem poudarim, da se ta odgovor
nost začne pri vas, dragi pisci . Vi ste tisti, ki prispeva

te k temu, da Skavtič sploh izhaja. Vendar pa se je pri 
tem potrebno tudi držati rokov, ki jih objavimo. Zato vas 
opozarjam, da bodo 

V NASLEDNJEM SKAVTIČU OBJAVLJENI SAMO 

TISTI ČLANKI, KI BODO ODDANI DO 10. 3. 2005. 

Ob tej priložnosti bi se tudi zelo rada zahvalila vsem, ki 
ste napisali članke , ali pa narisali stripe pa jih žal nis
mo mogli objaviti. Morate razumeti, da če želimo ime
ti res kakovostno revijo, ne moremo vedno objaviti vse

ga, kar nam pošljete. Vendar naj vas to ne odvrne od pi
sanja, ker to ni naš namen. 

Za konec pa naj vas še opomnim, da je na naslednji 
strani objavljeno BP-jevo poslovilno pismo skavtinjam, 
ki je nekoliko manj znano kot poslovilno pismo skav
tom. Ko boste brali te besede, naj vas spomnim, da je 
bilo to napisano pred več kot 60-imi leti in da je bila mi
selnost ljudi in način življenja drugačen, kot ga pozna
mo danes. Zatorej poskusite »preslikati« te besede na 

današnji čas in naj se vam zasidrajo v vaše srce. 

Darja Stele, Vsestranska sova, Komenda 1 
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To je le posi.Q ilno pismo vam, zadnje, ki ga boste prejele od mene. Spomnilo vas bo na trenutek ko sem 
vam povedal. da je vaše delo v življenju, biti srečne in osrečevati druge. Zveni lepo in lahko. kajneda? Dru
ge ljudi začnite osrečevati s tem, da jim poklanjate aobra dela. Ni vam treba skrbeti za lastno srečo, saj bo
ste kaj kmalu spoznale, da to pride samo od sebe; ko osrečuješ d ljudr, si tu i sam srečen. Kasneje, ko 

oste imele svoj dom in ga boste na ravljale veselega in živahnega, boste iz svojega moža naredile sreč
nega člove a. Če bi bili vsi domovi v eti in v ahni, bi bilo anj javnih hiš in možje ne bi zahajali v njih, 
temveč bi ostajali doma. Morda to p do delo za vas vendar bo s seboj prineslo svojo lastno na-
grado, če boste svoje otroke ohranjale slene, bodo srečni. Srečni otroci ljubijo svoje 
starše. Nič vam ne bo prineslo večjega v . Prepričan sem, da Bog želi, da bi bili srečni 
v tem življenju. Dal nam je svet, da bi v n m živeli, ki je pol lepot in čudes in dal nam je ne samo oči , da 
jih vidimo, te več tudi razum, da jih razumemo, ve Je imamo čut, da jih vidimo v tej luči. Uzlv.amo lahko 
v svetlem soncu in veličastnem pogledu. Vidimo lahko lepotb v cvetlicah. Z občudovanjem lahko gledamo, 
kako seme ustvar} majhno rastlino, ki zraste v cvetlico, ki bo, ko bo a vrsti, zamenjala druge cveti ice, ko 
te umrejo. ln čeprav cvetlice, kakor ljudje. umrejo. njihov rod ne izumre, ampak se rodijo nove in zrastejo, 
da bi nadaljevale Stvarnikov načrt. Tako, vidite, ste dekleta izbrane služabnice Boga na dva načina: prvič, 
da bi nadaljevale rod, da bi na svet prinašate otroke, ki bodo zamenjali može in žene, ki umrejo; drugič, da 
prinašate srečo v svet s tem, ko boste ustvarjaJe srečne domove in boste same dobre, radostne spremljeval
ke možem in otrokom. Tu ve, kot skavti nje, še posebno nastop ite. S tem, ko boste "spremljevalke", to je, s 
tem, ko se zanimate za moževo delo in prizadevanje. mu lahko pomagate s svojo naklonjenostjo in pred
logi in ste mu tako vodnice. Prav tako, če boste vzgajale svoje otroke v moči in razvijanju njihovega razu
ma in značaja pa tudi njihovih teles in zdravja, jih boste dale najboljše navade in uživanje življenja. Z da
janjem ljubezni in sreče na ta način, si boste osvojile vzajemno ljubezen svojih mož in otrok in ni lepšega 

na tem svetu. Spoznale boste, da nebesa niso nekakšna sreča nekje na nebu, potem ko umreš. ampak prav 
tukaj in zdaj v tem svetu, v vašem domu. Zato vodite druge k sreči in boste zase dobile srečo in če boste 
delale tako, boste delale, kar Bog želi od vas. 

Naj bo Bog z vami. 
Ba den-Powell 

Poslovilno pismo skavtinjam so skupaj s posl6vilnim pismom skavtom. našli med Bi-Pi-jevimi zapiski po njegovi smr

ti leta 1941. 



še malo in v džungli se bomo veselili velikonočnih praznikov. Prav je, da se nanje lepo pripravimo. Na tokratnih volčjih stra-

,.illl'lllltt!d neh lahko preverimo svoje znanje v velikonočnem kvizu, z malo spretnosti pred cvetno nedeljo izdelamo čisto pravo butarico, 

v velikonočnih dneh pa našim najbližjim podarimo kakšno lepo okrašeno pisanice. Pred nami je tudi dan spomina, ko se še po

sebej spominjamo Bi-Pi-ja, ustanovitelja skavtstva, ki je že kot osemletni deček napisal zakone ... Vas zanima kakšne? Veselo 

&;;.-o,.~·~":.'U a branje in prepričana sem, da boste odkrili velik plen zanimivega in novega znanja . KAR NAJBOLJE! 
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Sv. Miklavž je že stoletja ve

lik dobrotnik, ki otroke obišče 

6. decembra. Tega dne smo 
vsi skavti na kljuke privezo
vali bonbone z dobro mislijo. 
Naša skupina jih je v Škofji 
Loki obesila več kot sedem
deset. 

Larisa, Monika in Matevž, 

Škofja Loka 1 

Foto: Škofja Loka 1 

Simona Jeretina, Vztrajna kobra, Homec 1 
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- Ne jemlji stvari preveč resno, temveč poskusi kar naj
bolje izkoristiti darove, ki so ti bili dani. Glej na življenje, 
kot na igro in na svet, kot na svoje igrišče . 
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&A~E~ POWELL KOT VOL{i{ 
Volčiči in volkuljice! Ali vsi vemo, kdo je 
Robert Baden Powell? JA!!! Bravooo! 
Ampak se mi zdi , da sem slišal tudi kak

šen NE. No, to ni nič hudega, saj boste 
še vse izvedeli. Vseeno pa skupaj pono
vimo, kdo je ta "stric". 

Roberta Baden Powella kratko kličemo 
tudi Bi-Pi, kajne. Bi-Pi je skoraj pred 1 OO 
leti izvedel prvi skavtski tabor. ln tako 
smo ugotovili - eni ste to že ugotovili, 
drugi še ne, tretjim se je pa zdelo- da je 
Bi-Pi ustanovitelj skavtstva. Sicer je Bi
Pi v skavtskih vrstah najprej zbral samo 

fante, a že nekaj let kasneje so se skavt
stvu pridružile tudi dekleta, skavti nje . Ker 

pa so se nad skavtstvom pričeli navduše
vati tudi mlajši, je Bi-Pi sklenil, da usta
novijo tudi starostno vejo volčičev in vol
kuljic. ln danes bi vam rad povedal nekaj 
o Bi-Pi-ju, ko je bil star ravno toliko, ka
kor ste vi, dragi volčiči in volkuljice. 

Bi-Pi je veliko časa preživel pri svojemu 
dedku, ki ga je navdušil nad raziskova

njem "džungle" . Ker je bil Bi-Pi doma iz 

Londona, okoli sebe ni imel toliko goz
dov, kolikor jih imamo npr. na Gorenj
skem. V Londonu pa je bil park, ki se 
je imenoval Hyde Park. ln tam je Bi-Pi 

opazoval vsako žival, poznal je vse poti, 
znal je prebrati vsako sled ... Bil je skrat
ka pravi pustolovec. V grmu je tičal ure in 

ure , da je lahko videl srno, ki se je pas

la na bližnji jasi. Veste, kaj je enkrat na
redil oo . Ker v šoli niso točno vedeli , kaj 
Bi-Pi počne vsak dan v parku , se je neki 
profesor odločil , da mu bo sledil. Seve
da je Bi-Pi to opazil in se malce pošalil 
iz profesorja. Peljal ga je po najbolj ne

navadnih poteh , in ko sta prišla že glo
boko v park, se je Bi-Pi profesorju skril v 

krošnjo drevesa ©. Seveda ga je profe
sor iskal in iskal , Bi-Pi pa se mu je kroho

tal iz vrha krošnje . Si predstavljate, kako 
jezen je moral biti profesor, ko Bi-Pi-ja ni 

nikjer našel? 
Bi-Pi pa ni samo dobro opazoval narave, 
ampak je znal tudi zelo, zelo dobro risati. 
Ko je ure in ure ležal v grmovju in čakal, 

kdaj bo na jaso prišla kakšna divja žival, 
si je čas krajšal z risanjem. Ali ste vedeli , 

da je Bi-Pi risal kar z dvema rokama na
enkrat? Ja, prav ste slišali- risal je kar z 
dvema rokama naenkrat. Z desno roko je 
vlekel črte , z levo pa je senčil narisane. 

Boste poskusili? 
Bi-Pi je bil tudi zelo preprost fantič, ki ni 
maral bogastva. Ko je praznoval 8. rojst

ni dan, so mu pripravili razkošno in bo
gato praznovanje. Bil je zelo ganjen, ker 
so razsipali s hrano. Vedel je, da so v ti

stem mestu tudi revni ljudje, ki nimajo niti 
za kruh. Tako je kot 8-letni fantič zapisal 
zakone za tiste čase , ko bo velik. Tako

le je zapisal: 

Moji zakoni za takrat, ko bom velik: 
Želim si, da bi bili revni ljudje tako bo
gati, kot smo mi. Vso pravico imajo biti 

tako srečni, kot smo mi . Vsak, ki prečka 
cesto, bi lahko dal revnim nekaj denarja . 
Zahvaliti se moraš Bogu za to, kar nam je 

dal. On je revne ljudi napravil za revne in 
bogate za bogate in lahko ti povem, kako 
je biti dober. Sedaj ti bom povedal. Mo

liti moraš k Bogu kadarkoli moreš, ven
dar samo od molitve nisi dober, ampak 
se moraš zelo truditi, da bi bil dober. 

Tako "fejst" fanta bi takoj sprejeli v krde

lo, kajne? Lahko bi rekli, da je bil Bi-Pi 
pravi volčič in da je res lahko velik zgled . 

Ker pa Bi-Pi že 64 let počiva pri Bogu, se 
v njegov spomin trudimo biti pridni in do
bri do staršev, profesorjev, prijateljev, so
šolcev, oo .Takrat, ko se bomo tako trudi
li, bodo na nas ponosni prav vsi, z Bi-Pi
jem v prvi vrsti. 

DOBER LOV! 

Florjan Svetina, Vztrajni delfin, Breznica 1 

I<A{A I<A~A, 
&OLE{ lO&~~ 

VOL{i{i 
Še ne dolgo nazaj smo imeli hud primer 

zobobola. Kača Kaja je imela boleč zob 
in ni mogla priti na srečanje. To je naše 

volčiče zelo razžalosti lo, ampak oo. Od
ločili smo se, da kači Kaji pomagamo iz 
najhujših bolečin. Ker nam naša džungla 

ponuja kar veliko naravnih dobrin, smo 
se odločili , da v naravi poiščemo predme
te, ki bodo Kaji pomagali pri bolečinah. ln 

s čim bi volčiči pomagali kači Kaji? Naše 
gruče so v naravi našle veliiiiko stvari, s 
katerimi bi Kaji pomagali takole: 

- sneg bi ji dali na boleč zob, 
-z lubjem bi ji "zaflikali" luknjo v zobu, 

- če bi ji zob izpadel, bi ji ga s smolo pri-
trdili nazaj, 
- nabrali bi ji teloh za veselje, 
- iz šipka bi ji skuhali čaj, 

- s praprotjo bi jo žgečkali, da bi pozabi-
la na bolečine, 
- z vejo bi ji podprli čeljust, da je ne bi za

prla , dokler ji ne pozdravijo zoba, 
- s suhim cvetom bodeče neže bi jo bo
žali po licu in ji s tem blažili bolečino, 
-če bi ji zob izpadel, bi ji vsadili kar trn, 
- s kamnom (???????? ©) bi ji pomagali 

k lažjemu spancu. 

Te so najbolj zanimive, bi se pa našla še 
kakšna stvar ... Ampak za začetek, ... če 
bo kačo Kajo bolel zob, se bo pa na hitro 

že dalo pomagati, kajne? 
Čim manj »zobobolastih« levov vam tuli 
Veselo krdelo, 

Veselo krdelo, Breznica 1 

Foto: Anita Pernuš, Priročna sova 

Breznica 1 



VELiKA ~O{ V P1\1~6Lt 
VfLfi<O~O(~f KVfl 
Verjetno ste se pravkar umili in tako Ampak ... farizeji so naščuvali ljudi, da so 

spravili iz vaših lic šminko flurescentno se obrnili proti Jezusu in celo vpili: 'Križaj 

zelene barve z roza pikicami ter odvrgli 

v kot kostum telebajska Pokemona (to je 

peti telebajsek) in Spidermana. Ja, pust 

je za nami in zakorakali smo v post. 

Hm, kaj je že to post? To je čas, ko: 

• (E) se pripravljamo na veliko noč , 

• (J) hujšamo, 
• (A) hodimo k šmarnicam ter pojemo 

Marijine pesmi. 

Pred slabimi 2000 leti (Ali poznate koga , 

ki je toliko star?) so imeli Jezusa zelo 

radi : ozdravljal je bolne , pogovarjal se je 

z osamljenimi in se igral z otroki . Ko je 

nekega dne na oslu prijahal v Jeruzalem, 

so ga ljudje sprejeli kot kralja , saj so mis

lili , da bo On njihov kralj na dvoru in da 

bo prepodil iz Izraela rimske vojake, ki 

ga! ' Jezus je to vedel in zato se je že

lel od učencev posloviti na veliki četrtek 

tako, da je z njimi : 

• (A) imel zadnjo večerjo , 

• (L) poklical 'Halo pica ' , 

• (D) šel lovit ribe za Lazarja (Lazar je 

bil njegov zelo dober prijatelj} . 

Povedal jim je tudi , da bo umrl za vse lju

di, ker nas ima rad . V bistvu praznujemo 

veliki četrtek vsakič , ko smo pri sv. maši, 

saj takrat tudi prejmemo Jezusa. Ja, že 

prej smo izvedeli, da so ljudje vpili Pila

tu , ki je bil nekakšen 'predsednik' Izraela, 

naj Jezusa križa. ln ker se je Pilat bal po

divjane množice , je dovolil , da so Jezusa 

so zasedli deželo. Pričakali so ga s pal- križali . Včasih so križali samo najhujše 

movimi vejami (v Izraelu rastejo palme), 

mi v Sloveniji , kjer žal ne rastejo palme 

z bananami in kokosi, pa se tega spomi

njamo tako, da (velikonočno) butarico: 

• (S) kupimo v trgovini 'Vse po 199 SIT', 

• (N) naredimo iz smrekovih vej in nanje 

obesimo pomaranče , 

• (M) naredimo iz bršljana in pušpana. 

-. 

Z5K55, .,· · 
'::;;, 

'kriminalce', ker je križanje pomenilo sra
motno smrt. ln da je bilo še bolj sramot

no, je na njegovem križu pisalo INRI, kar 

v slovenščini pomeni: 

• (O) Jezus Nazarečan, Rojen Januarja 

(pravoslavni božič je 6. januarja), 

• (V) Jezus Nazarečan, Judovski Kralj 

(Jezus je bil po narodnosti Jud), 

• (G) Jezus Nima Rad Izraelcev (ker so 

ga križali). 

Ko je umrl, je strašno grmelo, nastala je 

čista tema , da se je videlo, kako se je v 

neurju bliskalo. Tudi Zemlja oziroma na

rava je imela rada Jezusa ter tako pove

dala ljudem, da niso naredili prav, ko so 

ga usmrtil i. Vendar se Jezus ni dal. Kma

lu je prišla velika noč , ki pomeni , da je: 

IN R\ 

• (U) noč dolga 16 ur, 23 minut in 4 se

kunde, 
• (P) Jezus šel v nebesa k svojemu Oče

tu (Bogu), 

• (S) Jezus vstal od mrtvih . 

Dva Njegova učenca, ki nista bila pov-

sem prepričana v to, da bo Jezus spet 
med njimi, pa ga na poti v ___ _ _ (pre-

piši črke pred pravilnim odgovorom) ni

sta prepoznala, čeprav jima je govoril , da 

je Jezus živ. Res je, Jezus je živ, živi med 

nami, ko se imamo radi in smo pridni. Ko 

naredimo kaj narobe, pa navija za nas, 

da se poboljšamo. Aleluja! 

P. s. : aleluja : 

Tilen Demšar, Zamišljeni oven, 

Škofja Loka 1 

• pomeni veselo oznanilo (novica , »me

sič« , sporočilo ... ), 

• je po albansko »dober lov« (izgovori 

se ale•luja), 

• je nogometni klub, kjer po novem igra 

Zlatko Zahovič (2. španska liga; dal je 

že 2 gola!). 

\. 
voljstvo. 



Novo leto, nove želje, 

novi cilji, nov Skav

tič, novi prispevki 

na IV straneh© Toli

ko novega, da se člo

vek kar ustraši, če se 

bo lahko vsemu temu 

privadil. Ah, ne no. Za začetek se odpra

vite na spopad z novim Skavtičem. Naj 

vam koristne teme in razvedrilo oboga

tijo zimske dneve. 

Bodite pridnil 

Damjana Kern, Prebrisana čebe/a, 

Komenda 1 

SKAVTi 
SO REKLi 

"A je že kdo našel telefonsko cifro od 
Boga?" "Ja, jaz sem jo!" odgovori majhen 
fantič. "ln kakšna je, nujno ga rabim?" "Nič 
lažjega: Očenaš .. ." 

četi Kralji hoste in Lisjaki 

Živeti - pomeni LJUBITI. Kajti le če resnič
no ljubiš -ŽIVIŠ 

Hrabri mišek 

Kje je kdo, ki tudi v teh časih materializma 
ne bi slišal klica divje narave in odprte ce
ste? Morebiti gre za nek primitiven nagon, 
vendar na vsak način obstaja. S tem klju
čem lahko odpremo velika vrata; ne zara
di drugega, ampak zato, da bi spustili svež 
zrak in svetlobo sonca v človeška življenja, 
ki bi sicer ostala siva. 

Bi-Pi 

Resnično ni pametno odlagati sreče na ju
trišnji dan. V življenju se moraš naučiti biti 
srečen vsak dan sproti . 

Bi-Pi 

Dobra volja je nalezljiva, prav tako kot sla
ba. 

Bi-Pi 

Sreča je edina stvar, ki jo lahko dajemo, ne 
da bi jo imeli. 

Bi-Pi 

Dobra priložnost je avtobus, ki ne ustav
lja pogosto. 

Bi-Pi 

Naredi tako, da bo ljubezen vodila tvoje 
delo in misli. 
Bi-Pi 

SM\OZAPOR~i 
tW>E~vAL~i SiSTEh\ 

S i se kdaj mučil s tem, kako dobro napeti vrv za žičnico ali premagovanje 

ovir na progi preživetja? Ali pa bi rad obvladal varianto tehničnega prečenja 
nevarnih vodotokov (za skupine, težji tovor)? Samozaporni napenja/ni sistem je 
eden od načinov izdelave vrvne žičnice. Ni najenostavnejši ali najhitrejši, lahko pa 

z njim zelo dobro napnemo nosilno vrv in žičnico zelo enostavno razderemo. 

Zanj potrebujemo nekaj tehnične OPRE

ME: statično vrv (10 ali 12 mm) za nosil

no vrv, 4 vponke (za napenjalni sistem), 
2 pomožni vrvici* ali gurtni* za sidrišče 

in oporo . če bomo napeto vrv uporab

ljali zgolj za vodoravno plezanje (»pečen 

piščanec«), je to dovolj. Za žičnico pa 

potrebujemo še škripček z vponko (še 

bolje tandem škripček), za varno upora

bo* (v zahtevnejših primerih) pa še dina

mično vrv (za varovanje ali vlečenje): ne

kaj vponk in pomožnih vrvic za sidrišča 

in vsaj 3 komplete: plezalni pas z dvojno 

popkovino z dvema vponkama, čelada. 

S kakim kompletom več bo šlo hitreje in 

varneje, prav pa bo prišla tudi kakšna re

zervna vrvica in žaga. 

Na vsakem koncu vrvi potrebujemo vsaj 
po eno živo, dobro ukoreninjeno, vsaj 20 

cm debelo DREVO, in na tisti strani, kjer 

bo napenjalni sistem, še PODPORO za 

vrv. Ta podpora je lahko enostaven trinož

nik (gi. skico), prečno deblo ali najenostav

neje - drevo. Med podporo in sidriščem 

mora biti 1/3 vse rfizdalje med začetkom 

vrvi in sidriščem zaradi napenjanja . Na

penjalni sistem je na zgornji strani nosil

ne vrvi, če je ta poševna. V tem primeru 
naj nosilna vrv ne bo preveč strma, nekaj 

PRITRDIŠČE PODPORA 

metrov pred iztekom pa blizu tal, drugače 

bodo problemi z zaustavljanjem. 
PRITRDIŠČE uredi mo s petimi ovoji oko

li drevesa in zaključimo z objemom vrvi 

- na koncu vrvi zanka z dvojno osmico 

(temu vozlu planinci pravijo »osmica«, 

skavti pa tudi »vodniški z osmico«), na 

njej vponka. Vsaj 5 tesnih ovojev bo dalo 

dovolj trenja, ne bo problema z vozla

njem konca vrvi, pa še do drevesa bomo 

prijazni. 

Na drugem koncu napravimo SIDRIŠČE: 

Okoli drevesa napravimo z gurtno kav

bojski vozel in v prosto zanko vtaknemo 

vponko. Če nimamo gurtne, enako na

pravimo z dvojno vrvjo. 

Nosilno vrv od pritrdišča NAPELJEMO 

čez podporo, kmalu zatem na njej na

redimo devetko.* (Če bomo tu napravili 

le osmico, jo bo nemogoče razvozlati.) 

Osnovno vrv med napeljevanjem ves čas 

napenjamo. V devetko vtaknemo vpon

ko. V to isto vponko vtaknemo nadalje

vanje osnovne vrvi, ki jo nato napeljemo 
skozi vponko v sidrišču in nazaj proti 

vozlu devetka. Vzporedno z devetko na 

vrvi napravimo drugo devetko in vanjo 

vtaknemo vponko. Vponko iz druge de-

1/3 

··············• = smer zategovanja 



vetke vključimo na osnovno vrv med prvo 

devetko in vponko iz prve devetke (glej 
ski co). Tako smo dobili nekakšno samo
zaporno škripčevje. 

Sistem hkrati ZATEGUJEMO na dveh 
mestih (pomaga več oseb). A) Del vrvi 

med koncem vrvi in sidriščem vlečemo 
proti sidrišču. B) Del med sidriščem in 
vponko, ki je pritrjena v devetko, vleče

mo proti devetki. (Sistem ODTEGNEMO 
z vlečenjem v nasprotni smeri na teh 
dveh mestih in nato poderemo v naspro
tnem vrstnem redu.) V napetem sistemu 
je dovolj trenja, da se med obremenitvijo 
nosilne vrvi ne bo sam odtegnil, vseeno 

pa na koncu vrvi napravimo osmico in jo 
vpnemo v sidrišče. Preostali konec vrvi 

zvijemo in pazimo, da med uporabo žič
nice ni napoti in ne hodimo po njem. 

Nosilni del glavne vrvi mora biti napet 
dovolj dobro, da je gibanje po njej udo
bno in varno (in privlačno) tudi za najtež

je uporabnike, na katere včasih pozabi
mo. Upoštevamo, da se vrv, ko je napeta 

(sploh na soncu) in sicer med uporabo 
raztegne in jo je potrebno tudi dodatno 
zategniti. Sploh, če nimamo statične vrvi 
in smo namesto nje uporabili dinamično 
(elastično vrv) . Raje pa z nategovanjem 

ne uničujemo dinamične vrvi in si kupimo 
statično, ki je tako ali tako cenejša. 

če vrvi ne moremo dovolj napeti ali se 
zaradi terena ne moremo izogniti nase
danju, napravimo pritrdišče in podporo 

višje. (Sidrišče bo moralo ostati nizko, da 
bomo lahko napeli vrv.) Potem poskrbimo 
tudi za olajšanje vstopa na nosilno vrv in 

sestopa z nje (podstavimo kamen, deblo, 
lestev, privežemo prečko na deblo ... ). 

Za varnost skrbimo ves čas, od nape
njanja do pospravljanja vrvi, od vstopa
nja na vrv, gibanja po njej in sestopanja 
z nje do čakanja, da posamezniki sploh 
pridejo na vrsto . Ne pozabimo tudi na 
malenkosti: pozitivno vzdušje, a hkrati 
opreznost, nevarnost zapletanja las in 

prstov v škripec, odrgnine dlani pri na

penjanju vrvi (maže!) ... 

Pri vrvnih žičnicah in vrveh na večjih vi
šinah ZA POMOČ POPROSI ALPINISTA, 
voditelja ali planinskega vodnika , ki te bo 
naučil varovanja (uporabe plezalnih pa
sov, izdelave sidrišč, gibanja med varo
vanjem in varovanja drugih). 

Pomožne vrvi (ali tudi »PRUSIKI«) so 
pletene najlonske vrvi, debele 8 ali 1 O 
mm in dolge 3-6 m. 

»GURTNA« je pleten trak (razločnih dol
žin) iz umetne mase, ki prenese velike 
obremenitve natezanja. Redno jo upo

rabljajo alpinisti. Nadomestimo ga lah
ko z dvojno pomožno vrvjo. Za delanje 
sidrišč je uporabna gurtna, sklenjena v 

neskončno zanko (zašivana ali zvezana 

s kravatnim vozlom). 

DEVETKAje vozel v sredini vrvi, zelo po

doben osmici. Naredimo ga tako, da na 
sredi vrvi napravimo polzanko, da dobi-

Ni še tako dolgo nazaj, ko sem po vodo
vem srečanju nekih razposajenih skavtov 

nehote prisluhnila njihovemu pogovoru . 
Obujali so spomine na pretekle skavtske 

dogodivščine, še posebej na tiste, ob ka
terih so se zaradi posrečenih izjav, naj
različnejših nerodnosti in drugih smešnih 
podrobnosti že večkrat do solz nasmeja
li. Kratke smešne skavtske zgodbice, ki 
sem jih poimenovala kar skavtske smeš
nice, so si sledile druga za drugo. 

Tale se mi je zdela še posebej posre
čena: Voditelji so vod medvedov na ta

boru že tretj i č zalotili pri kartanju v nedo
voljenem času , čeprav so jim pred tem 
že zaplenili komplet kart. 
Pri popoldanski temi o preživetju vodi
telj vpraša IV, katere tri stvari bi bilo naj

pametneje imeti s sabo, če bi se npr. z 
vodom izgubili v puščavi. IV odgovarja

jo drug čez drugega: vžigalice , svetilko, 
spalko ... 
Novinec Tine iz voda medvedov pa mod
ro odgovori : »Kompas, čutaro z vodo in 
karte za tarok!« 
Voditelj: »Tole pa malo natančneje raz-

mo prepognjeno vrv, in jo enkrat več kot loži!« 

pri osmici ovijemo okoli dvojne vrvi , pre
den pretaknemo. Od tod tudi ime: 8 +1 =9 

(osmica pa ima ime po obliki). 

Vir: Marjan Ručigaj: Prečenje gorskih rek 
in potokov. V: Gradivo za letno izpopol
njevanje vodnikov PZS 2000-2002. 

Rok Bečan, Vsestranski jelen, Maribor 1 

Tine: »Kompas - da bi poiskali pravo 
smer. Vodo - da ne bi dehidrirali. Karte 
-takoj, ko bi se odločili za igro, bi se za 

našimi hrbti pojavil kateri od voditeljev, 
torej ne bi bil i več izgubljeni!« 

Sem prepričana , dragi izvidnik, draga 
vodnica, ki tole bereš , da se je tudi v vaši 
četi že kdaj pripetilo kaj tako smešnega, 

da bi se lahko nasmejali prav vsi bralci 

Skavtiča. V tem trenutku torej znotraj IV 
strani odpiram novo rubrike: Nasmejmo 
se skupaj. V vsaki številki bomo objavil i 
katero od smešnic, ki je »pridelek« vaše
ga voda, višjega voda oziroma čete. Ne 
obotavljajte se predolgo , nikoli ne veš, 

kdaj si bo najbolj smešna med njimi pri
služila kakšno od nagrad© 

Piši na naslov uredništva ali pa kar na e 

naslov: damjana.kern@skavt.net, pa bo 
zagotovo prišlo v prave roke. 



il~ELAvh\0 Si i~ViTSKO &iVALi~{E - i6LV 
Letošnjo zimo nam je zima že nas ufa nekaj snega v višjih predelih naše domovine. Dan se je zopet začel daljšati in· bliža 

se čas zimskih potepov, zimovanj in ostalih pustolovščin. V prejšnji številki Skavtiča smo si ogledali izdelavo krpelj. Mogo

če je koga zamika/o, da bi se podal na dvodnevni potep in prespa/ v snegu. Pri tem nam bodo pomagali prebivalci daljnega 

Na skrajnem severu je narava zelo ne
prijazna, prava ledena puščava z nizki

mi temperaturami. Tamkajšnji prebivalci 
lnuiti (Eskim je žaljivka in pomeni »je

dec surovega mesa«), so si izmislili bi
vališča , ki so kos neprijazni naravi. To so 
vsem poznani igluji. Beseda IGLU je iz
peljanka inuitske besede IGLUUIQAQ, 

ki v prevodu pomeni domovanje. Za iz
delavo igluja lnuit potrebuje le snežno 

žago in pravi sneg , ki ga imenujejo Brik
tla (lnuiti namreč poznajo 1 OO vrst sne

ga). Sneg mora biti trd , da se lahko reže 
v kvadre 
Za skavte pa bo izdelava igluja malo bolj 

zapletena, živimo namreč mnogo bolj na 
jugu in zelo težko bomo našli pravi sneg 
za izdelavo. Trd, zbit sneg bomo našli kje 

v gorah, v snežnih zametih. Ker pa se 
skavt vedno znajde, smo tudi za to našli 
rešitev. Izdelamo si zabojček, s katerim 

bomo oblikovali snežne bloke . Zabojček 
je brez dna in je lahko izdelan iz lesa ali 
pločevine. Dimenzije ti najbolje ponazo

ri slika . Dobro je, če stene zabojčka pre
mažemo z voskom ali milom, da se sneg 
ne bo prijemal sten . 

Potrebujemo še lopate in snežno žago. 

Snežno žago si izdelamo iz aluminijaste
ga traku dimenzij 80x600x3 mm. Z žago 
za železo in pilo obdelamo trak, tako da 
dobi obliko velikega noža. Na hrbtni stra
ni s pilo izbrusimo zobe. Seveda pa iz
delamo tudi lesen ročaj, ki ga pritrdimo 
z vijaki ali ga zakovičimo na aluminij . Za 

boljšo predstavo si oglej sliko. 
Tako, dobili smo orodje, s katerim lahko 
obdelujemo snežne bloke. 

severa s svojo iznajdba- IGLU-jem. 

Sneg za izdelavo igluja ne sme biti suh, 
temveč moker, da se sprijema v kepe. Ko 

izberemo primeren prostor za iglu, zari
šemo - lahko tudi s smučarskimi palica
mi - krog s premerom 300 cm. Znotraj 

tega kroga sneg dobro steptamo (zla
sti ob robu), da dobimo trdno, nekoli
ko ugreznjeno podlago. Nato si poišče

mo material za izdelavo. Zabojček obr
nemo tako, da je večja stranica obrnjena 
navzgor. Nato z lopate napolnimo zaboj

ček in sneg steptamo. Zabojček obrne
mo in iz njega stresemo snežni blok. Z 
žago bloke dokončno oblikujemo. Bloki 
naj imajo obliko prisekane piramide, pri
bližne velikosti 500x250x250 mm. 
Ob začrtani krog položimo prvo, spodnjo 
vrsto blokov in jo z žago in lopate reže mo 

tako, da dobimo začetek spirale. Tisti, ki 
zlaga bloke, mora paziti, da se bloki čim

bolj prilegajo drug drugemu in da se na
gibajo navznoter, po klasičnem vzorcu 

kupole. Zlagati jih mora kot opeke, tako 
da bo gornji blok približno v sredi pokril 
stik spodnjih dveh blokov. Pri izdelavi 

morajo sodelovati najmanj trije . Dva pri
pravljata bloke, tretji pa vodi delo in zida. 
Ko se kupola začne zapirati, pri dnu izre

žemo majhno luknjo na odvetrni strani, 
skozi katero izdelovalca blokov podajata 
le-te zidarju. Največ spretnosti bomo po
trebovali pri postavljanju zadnjih blokov, 

saj se lahko, če niso pravilno odrezani in 
če se ne prilegajo, zrušijo navznoter, vse 

dokler ni postavljen zadnji blok. Na kon
cu je potrebno odprtino na vrhu previd
no zamašiti z zadnjim, skrbno izrezanim 

blokom. Ko je delo končano , graditelj po-

z ~ o 

veča luknjo in napravi 50 cm visok vhod . 
Vhod zavarujemo s posebnim zidom iz 

blokov ali prizidamo vetrnik. V notranjosti 
igluja si izdelamo še spal no ploščad, ki je 
višja od vhoda. Znotraj in zunaj iglu dobro 

zgladimo s snegom. Zaradi neprepustno
sti snega je posebej pomembno prezra
čevanje , ki ga zagotovimo tako, da s pa
lico naredimo eno ali več lukenj v strop. 

Usklajena ekipa lahko postavi iglu v dveh 
do treh urah. Če nameravamo uporablja

ti iglu več dni , se bodo v sončnih dneh 
začele tanjšati stene in strop igluja . Zato 
vsako jutro in po potrebi zvečer na iglu 
namečemo dodaten sneg. 
Pri bivanju v igluju moramo upošteva
ti nekaj nasvetov in pravil. Ne glede na 
to, kolikšna je zunanja temperatura, tem

peratura v igluju ne bo nikoli manj kot -

1 O stopinj Celzija. Zrak v igluju si lahko 
ogrejemo s svečo. V tem primeru se bo 
temperatura gibala okoli ničle . 

V iglujih je velika nevarnost zadušitve 

z ogljikovim dioksidom, zato izdelamo 
zračnike. Sveča pa nam služi za nad
zor kisika v igluju. če sveča ugasne, je 

potrebno iglu nemudoma zapustiti in ga 
prezračiti. Ponoči organiziramo stražo, ki 
nadzoruje svečo. 
Pred vstopom v iglu si otresemo sneg 

z obleke in obutve. V notranjosti igluja 
imejmo lopate, za primer, če nam zasuje 

vhod, ali se nam iglu podere. Pred začet

kom gradnje se ne preoblačimo v suha 
oblačila, ker bomo pri delu mokri od sne
ga in znoja . V suha oblačila se preoble
čemo, ko je iglu izdelan. Pri izdelavi iglu
ja naj nam ne bo žal časa in truda, saj 
so zimske noči dolge in mrzle. V pravil
no zgrajenem igluju bomo udobneje pre
živeli noč. 

Luka Močnik, Iznajdljivi lisjak 
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Zopet lep zimski pozdrav. Dočakali smo prvi letošnji sneg, pred vami pa je tudi prvi letošnji Skavtič. V tej 

številki boste brali o izzivih, nekaj predlogov za potep, predstavil se nam bo klan Metlika 1. Več pa sledi po 

oglasih:) hehehehe 

62tM0 tvA fZttl! 
'7"fldi pozimi nas vsepovsod po Sloveniji čakajo lepi, za marsikoga neodkriti kotički. Lahko jih vključimo v letošnja zimovanja 
1 ali potepe, lahko pa se nanje odpravimo s klanom kar tako, nekega lepega zimskega dne ... Ponujamo vam nekaj krajev, ki 

so res lepi tudi pozimi. Pri izboru smo si pomagali s knjižico Iztoka Geistra Nenavadni izleti. 

Slap Kozjak 
Kje? v bližini vasice Drežnica 
Dostop: V Kobaridu zavijemo z glavne 

ceste prek Napoleonovega mostu čez 

Sočo proti gručasti vasici Drežnica . Pot 
se, še preden se začne vzpenjati, usmeri 
k Soči . Po levem bregu hodimo proti toku 
reke do sotočja s potokom Kozjak. Od tu 
naprej nas vodijo markacije. 
Opis: »Svojevrsten je pogled na enoten 
slap, zgoraj ožji in spodaj nekoliko širši 

bel vodni pramen, ki se prikrade v dnu 
poševnega kamnitega svoda in ob ste

ni navpično pada v tolmun čiste zelene 
vode. Oko se kar ne more napasti lepo
te, ki v svoji slikovitosti presega mnoge 
veliko večje vrstnike«, je zapisal o Koz
jaku A. Ramovš. Geister pa slap Kozjak 

opisuje kot »dobesedno z neba padajo
či slap, ki kot svetlobni žarek razsvetlju

je podzemno dvorano iz grafitno črnega 

volčanskega apnenca«. 

Smrekovec 

na cesta k sotočju v Ljubenskih Rastkah. 
Po tej cesti se je mogoče pripeljati do 
koče na Smrekovcu, 1375 m visoko. Do 

vrha pa je mogoče priti tudi po kateri od 

steza, ki pa niso najbolje označene . 

Opis: Od Smrekovca (1577) pa do sosed
njega Komna (1684) se vleče sleme, na 
katerem so poleti pašniki. Kot piše Gei
ster, na tem slemenu »dobiš za slovenska 
tla izjemen občutek, da stojiš na shlaje
nih tleh savinjskih ognjenikov. Danes štr

li le sem ter tja izpod zajetne prepereline 
kakšna velika srebrno črna andezitna ska

la, po domače vulkanski pepel.« Tisto, kar 
vzpon na Smrekovec najbolj poplača, pa 
je izjemen in izredno širok razgled na vse 
strani. Iz zamegljenih Belih vod se dviga 
cerkev sv. Križa, spredaj savinjske globe
li, zadaj mogočna Peca .. . če se po vzpo

nu popeljete na koroško strani, pa lahko 
prečite številne studence, ki po krušljivih 

grapah hitijo v dolino. 

Planina Podstoržec 
Kje? V bližini Ljubnega Kje? V Kamniško-Savinjskih Alpah 

Dostop: sredi Ljubnega se odcepi gozd- Dostop: iz Spodnjega Jezerskega se 
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odpravimo proti gostilni Kanon ir v Podlo

gu, od tam po dolini Reke vse do planine 
Podstoržec. Če pot nadaljujete čez Ja
vorniški preval, boste počasi prisopiha

li na Storžič. 
Opis: Kot pravi Geister, je ta pot najlepša 
ravno po sveže obležanem snegu, ko se 
pot ob potoku na planjavi s pogledom na 
Stegovnik skrči v zasneženo gaz: »Človek 

hodi z nogami po namedeni poti, z mislimi 
pa po sprani vodni cesti. Vsak postavnej
ši kamen v vodi ima visoko belo pokriva

lo, kar daje potoku praznični videz«. Pot 
pelje čez kamnite mostove in se občasno 

seli z desne na levo stran potoka. Zanimi
vo je lehnjakovo mezišče ob poti , ki je po
zimi zapredeno v ledene nitke vodne pah
ljače , in Nedeljski slap na levem pritoku 
Reke (najdete ga, če zavijete levo mimo 
zaselka Dol do mostu, nato desno prek 

reke Reke). Na planini v višini 889 m sto
ji drvarska koča , ki nudi malo zavetja pod 

hladno severno steno Storžiča. 

Mica Kovačič, Eksperimentalna štorklja, 

Idrija 1 

ro +7:. __ _ -----



Smeh, živčki, smeh -le kaj bi bolje opisala voditeljico našega klana Marjetko (Smejočo mravlje). Večkrat se vsi skupaj odpravimo 

na skupne izhode v kino, si pogledamo dober film in uživamo v medsebojnem druženju. Vsako drugo soboto se zberemo v župniš

ču, kjer se ukvarjamo s pripravljanjem maš in različnih programov, ki razveseljujejo tako mlajše kot starejše. Skratka smo nadvse 

vestni in pridni. Glavno podobo pa našemu klanu gotovo daje kitara, ki jo igra Marko (Pojoči jaguar) in ob kateri vedno radi zapo

jemo. 

No, to bi bilo na kratko vse, če pa vas še kaj zanima, nas obiščite na sončni strani Gorjancev. Bi - Pi 

Polona Kraševec, Pametna puma, Metlika 1 

usmerja Ljubezen. 

~OVOLt ~ATE ZiVL\JEH\JE iZliVA! 
IZZIV je nekaj, kar bi rad naredil - Tega še nikoli nisem naredil - Vsaj ne v taki obliki in ne tako dobro - Nisem povsem prepri

čan, ali to res zmorem storiti- Vsekakor pa HOČEM poskusiti! 

Ko skavt vstopi v klan, je takoj na za

četku postavljen na križišče: ali bo po

stal popotnik oziroma popotnica, ali pa 

bo nekje pasivno in brezvoljno občepel. 

Uao, kakšen začetek igre. Tisti, ki se od

ločijo za igro, seveda izberejo izbiro »po

potnik«. Podati se morajo na pot, ki ima 

ovire, izzive, nevarnosti, nagrade in še 

marsikaj drugega. Glavno pravilo igre je, 

da popotnik na začetku ne pozna vseh 

skritih pravil in jih mora med igro šele od

krivati. Premika se lahko naprej, nazaj, 

levo, desno, navzgor ali navzdol. Pazi

ti mora, da se pravočasno izogne vsem 

nevarnostim in da si med igro prisluži čim 

več točk . Največ točk prinesejo seveda 

izzivi. 

Bistvo izziva je, da se zanj odloči popo

tnik sam. Nekaj točk si prisluži že samo 

s tem, da si izziv izbere. če ga poskusi 

uresničiti , dobi nekaj dodatnih točk. če 

pa izziv uspešno izpelje do konca , nje

gov rezultat kar poskoči navzgor. Vas 

že mika? Samo še nekaj kratkih navodil. 

Popotnik lahko izziv izpelje samostojno. 

Lahko pa se poveže z drugimi popotni

ki in izziv izpeljejo skupaj. Število prislu

ženih točk ni odvisno od tega, koliko po

potnikov v izzivu sodeluje. Število točk je 

odvisno od vsakokratnega napora, ki ga 

vsak posamezni popotnik vloži v uresni-

1>0\'0TN\K ~UJE NI.Jt'Rfl 
~M s noJ~ 

čitev izziva. Popotnik torej tekmuje naj

prej sam s seboj! 

Odločitev za izziv pomeni v tgn vse

lej neko tveganje. če se odločiš za več

ji izziv, lahko prislužiš večje število točk, 

vendar je tveganje , da ti ga morda ne bo 
uspelo uresničiti , večje . Polom na izzi

vu sicer ne prinaša minus točk , izgubil si 

pa dragoceni čas. čas je pomemben, saj 

imaš na razpolago omejeno število let -

igro lahko igraš le do konca življenja . če 

se odločiš za zelo majhen izziv, je ver

jetnost, da ga boš uresničil , skoraj sto

odstotna , toda zanj boš prislužil le malo 

točk . Najbolje je torej izbrati izziv, ki je 

malo večji od stvari , ki si jih v svojem živ
ljenju že osvojil. Tveganje za polom je pri 

takem izzivu precej majhno, število točk 

pa je zadovoljivo veliko. 

Izzive lahko izbiraš iz šestih različnih po

dročij, odvisno od tega , kateri del tvo

jih sposobnosti boš v največji meri upo
rabil. Tako lahko izbiraš med izzivi, kjer 



boš moral preizkusiti ali svoje telo, ali ra
zum, ali čustva in voljo, ali tvoj čut za so

človeka, ali tvojo moralno naravnanost 
ali tvoje duhovne zmožnosti. Zanimivo? 
Igra skrbi za spodbujanje tvojega celovi
tega razvoja . Vsakokrat, ko ti uspe ures
ničiti vsaj po en cilj iz vsakega področja, 

dobiš v igri nagradne točke . Uao! 

Da ne boš v igri povsem brez idej , kakš
ne izzive izbirati, je tukaj zbranih nekaj 

predlogov. Več predlogov lahko najdeš 
na spletni strani Skavtiča . Tvoj prvi izziv
ček je lahko preizkus tvojega razuma in 

IH:l VAJ 

sai. Kakšna raziskovalna naloga bi bila 
tudi zanimiva. Samo to je bolj za vztraj
ne. Jaz ne vem, če sem že zadosti vztra

jen. 

Izzivaj svoja čustva in voljo! 
Poiskal bom vsaj deset stvari, ki me v 
življenju resnično spodbujajo. To bi bil 
pa zame res izziv. Meni se zdi, da me 
vsi samo dol tlačijo. Organiziral bom de-
lavnico na temo »Reševanje medseboj-

znanja brskanja po spletu ... Kar pogum- nih konfliktov«. Zame bi bil izziv že samo 

no! udeležiti se te delavnice! Za vsaj sedem 

Izzivaj svoje telo! 
Vsak dan si bom redno umival zobe . Ha, 
ha, ha ... Kdo pa tega v mojih letih ne po

čne? Ta izziv je zame premajhen. Vsako 
jutro bom posvetil 1 O minut jutranji telo
vadbi. Ojej , če se mi pa zmeraj mudi na 

avtobus! Vsak dan bom prehodil dva ki
lometra . Ah ne, to je premalo. Mogoče bi 
pa prehodil kar celo slovensko planinsko 

transverzalo? Jaz bi se pa raje naučil ja
hati konja. Mici je včeraj nekaj omenjala, 

da bo uredila skavtski vrt. Mogoče bi pa 
z ostalo ekipo pripravil progo preživetja 
za izvidnike? 

Izzivaj svoj razumi 
Naučil se bom brati in pisati . Eeee, ta iz
ziv je gotovo za mojega malega nečaka 
pri volčičih. Vestno bom naredil vse do

mače naloge za šolo . Ta bo težka. Na
loge je zmeraj preveč . Raje bi se nau
čil igrati na kitaro. To je vsaj zanimivo . 

Tine bo gotovo izbral kakšen računalni
ški izziv. Menda bi se rad preizkusil v ob

likovanju spletnih strani našega klana. 
No ja, počasi bi lahko začel spoznavati 

kakšne poklice. Drugo leto se bom moral 
odločiti , na katero fakulteto se bom vpi-

različnih čustev bom raziskal , kakšen po

men imajo v mojem življenju . Uf, katera 
pa sploh so čustva? To bi punce verjet

no bolj vedeli od mene. Samo, meni naj
brž tudi ne bi škodilo vedeti nekaj več o 
tem! 

Izzivaj svoj čut za sočloveka! 
Joj, zaljubil se .bom! To bo najboljši izziv. 

Ampak za ta izziv morava biti vsaj dva, 

pa še različnega spola morava biti . Mo
goče bom pa le poiskal vsaj 15 različ

nih možnosti, s katerimi lahko prijatelju 

(ali prijateljici) pokažem, da ga Uo) imam 
rad . Svojim staršem bom vsak teden pri
pravil drobno pozornost. To bi jim najbrž 

kar veliko pomenilo. Kaj pa, če bi obiskal 
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kakega bolnika, starega človeka v domu 
ali sosedovega Frenka, ki je na invalid

skem vozičku? 

Izzivaj svoje moralne nazore! 
Skavtski zakoni , božje zapovedi, nače
la slovenske ustave, človekove pravice, 
.. . Koliko pravil in zakonov povsod. Kaj 
če bi jih malo bolj spoznal? Mogoče bi 

se pa začel držati prometnih predpisov. 
Zdaj so postale kazni tako grozno viso

ke! Hmmm, čemu pa je sploh potrebno 
upoštevati vsa ta pravila? Kaj če bi po
iskal kakšne pametne razloge, čemu je 

dobro držati se kakšnih pravil? Mogo
če bi pa v klanu sestavili zakonik kla
na. Lahko bi se igrali parlament! Tam so 

vsi tako pametni, ampak meni se zdi, da 
smo mi še bolj. 

Izzivaj svoje duhovne zmožnosti! 
V svoj vsakdanjik bom vključil redno ju
tranjo in večerno molitev. Kako pa naj 
molim? Tisti otroški obrazci me ne na
govarjajo preveč. Zadnjič so eni iz eki
pe govorili, da menda obstaja neka šola 

molitve. Ampak, jaz ne vem. Meni je ta 

duhovnost tako neprivlačna . Kako bi mi 
uspelo srečati tega Boga, ki ga eni tako 

hvalijo? Mogoče je pa to najboljši izziv: 
Poiskati Boga. Uf. Aje res tak, kot ga opi
sujejo drugi? Mogoče me pa zdaj gleda 

in se mi smeji. Pravijo, da je do takih, kot 
sem jaz, še posebej ljubezniv. Najbolje, 
da ga res poiščem . Nejca mi bo pri tem 

gotovo pomagala . Ona pravi, da ga je že 

našla. Mogoče pa res. 

Veliko zabave pri lovljenju izzivov in sreč
no pot! 

Mateja Cvetek, Vztrajna veverica, 

Beltinci 1 



V skupini je zelo pomembno, da se znamo skupaj sprostiti in da znamo skozi igro priti do novih odkritij in spoznanj o osebah, ki 

so okoli nas. Ker vedno manjka zamisli, katere igre bi se lahko šli na sestankih, je tu nekaj predlogov. 

Igra za rast skupine -Tudi če je skupina 

skupaj že zelo dolgo, se člani med seboj 

ne poznajo toliko, da ne bi mogli zvedeti 

drug o drugem kaj novega. 

Pripomočki: listi z napisi (kako koga 

razveselim, hišna popravila, kuhanje, 

umetnost, življenje v naravi ... ) in pisala 

Navodila : Liste razporedimo po prostoru 

in vsak član skupine mora na vsak list 

napisati, kaj zna (v čem je posebno do-

ket obstaja tudi veliko iger, pri katerih to 

naredimo na bolj zabaven način . 

Pripomočki: velik list in nekaj barvic 
Navodila: Voditelj s škatlo barvic 'foto

grafira' skupino. Sliko, ki nastane (pra

zen papir) da v razvijanje skupini. Na

loga posameznika je, da se na ta papir 

nariše tako, kot se v tem trenutku počuti. 

Ko vsi končajo, posameznik razloži, za

kaj je uporabil določeno barvo, zakaj se 

ber) v določeni kategoriji (če je na primer je narisal na tisti kos papirja in zakaj je v 

zelo dober v orientaciji, na list preživetje takšnem položaju. 

v naravi to napiše .. . ). Pomembno je, da 

vsak najde nekaj, kar lahko napiše na 

vsak list. Če se udeleženci na list še pod

pišejo, na ta način lahko zberemo zelo 

koristne informacije za razdeljevanje za

dolžitev. 

Igra, primerna za refleksije - Ko nekdo 

nekaj pripravi, je zelo dobro, če zve, 

kako so se posamezniki med tem počuti

li, kaj so si mislili ... Poleg običajnih an-

Ledolomilec- če je skupina dlje časa pri 

miru (poslušajo predavanje, premišljuje

jo ... ) udeležencem pade koncentracija . 

Takrat je zelo dobro izvesti kratko igro, ki 

nas raztrese in zbudi. 

Pripomočki: časopis 

Navodila: Vsak igralec si izbere žival, ki 

ima več kot tri črke , skupina naredi krog, 

-L...,.a~o\-Ot\\ -.......e.c..-

voditelj pa je v sredini in ima v roki zvit 

časopis. Nekdo začne in pokliče soigral

čevo žival (na primer slon). Igralec v sre

dini mora zdaj s časopisom udariti slona, 

preden on pokliče drugo žival. če igralec 

v sredini zadane slona, gre slon v sredi

no, drugače se živali kličejo toliko časa , 

da mu uspe. Če kdo pokliče žival , ki si jo 

je izbral tisti, ki je v sredini, ali žival , ki je 

ni , mora v sredino. 

Hema Dobravec, Ljubljana 1 

KA\1 6f VP2ASAtf &f-Pf\IA? 
Predstavljajte si, da lahko odpotujete v času nekaj desetletji nazaj in da srečate našega ustanovitelja, Roberta Baden Powella 

... Nekje, nepričakovano ... Kaj bi mu rekli? Kaj bi ga vprašali? Nekaj popotnikov in popotnic iz različnih slovenskih klanov se je 

skušalo vživeti v to situacijo. Tu so njihova vprašanja Bi-Piju. ln ko že pišemo tudi o izzivih - še izziv zate: Kaj misliš, da bi jim 

Bi-Pi odgovoril? Kako dobro poznaš našega ustanovitelja, kako dobro se uspeš vživeti vanj in koliko ti je skavtstvo, o kakršnem 

je govoril in pisal on, z/ezlo pod kožo? Tvojih odgovorov na vprašanja (lahko tudi posamezna) Bi-Piju bomo zelo veseli tudi na 

Prvo leto sem pri skavtih in te šele spo

znavam.Zanima pa me, zakaj si šel v voj

sko in ne za protestantskega pastorja kot 

tvoj oče? 

Nina Mekinda, Cerknica 1 

• • • 

Letos sem prišel v klan . Spoznal sem te 

kot zanimivo in dobro osebo, zato te spra

šujem, kakšen je tvoj življenjski moto? 

Klemen Dovjak, Cerknica 1 

• • • 

Kaj meniš o kajenju med skavti? 

Gorazd Plut, Zbirčni rakun, Novo mesto 1 

naslovu: skavtic@skavt.net 

Kaj misliš o tem, da so se prvotno loče

ni skavti in skavtinje združili? Zakaj si na 

začetku uvedel skavte samo za fante? 

Teja Mirtič, Zlata žirafa, Novo mesto 1 

• • • 

Vprašala bi ga, kako se je v njegovih ča

sih odzvala okol ica na idejo skavtstva in 

če se je zavedal, da se bo skavtstvo raz

širilo še povsod drugje po svetu? 

(Mislim , da je bil velik človek, da je imel 

kar precej poguma, da se je odločil , da 

bo nekaj v svetu spremenil. Potem naj pa 

še kdo reče , da en sam ne more spreme-

niti sveta . Lahko , samo začeti moraš z 

malimi stvarmi :) 

Vanja Strniša, Kranj 1 

••• 

Najprej bi mu čestital. Nato pa bi ga vpra

šal , kakšen je bil njegov namen ustanav

ljanja skavtizma in ali ta namen izpolnju

je. Zanimalo bi me tud i kako si je on za

mislil skavtsko gibanje. Vemo namreč , 

da se skavtske organizacije po svetu 

precej razlikujejo . Katere organizacije so 

tiste prave? 

Urban Stres, Nepopustljivi orel, 

Nova Gorica1 



Bliža se čas volitev v izvršni odbor. Preberete si lahko predstavitve še treh poverjeništev, nekaj strani naprej 
pa boste našli seznam vseh članov in članic 10-ja- bomo imeli pol deklet in pol fantov? Imejte pogum za slu

ženje tudi na ta način! Sredi skavtskega leta smo za vas poiskali nekaj virov moči in spodbud na različnih po
dročjih. Naj ob Dnevu spomina pripomorejo k poletu vam, vašim skavtinjam in skavtom. Zanimivo: ko imamo 
skavti obljube, dneve odprtih vrat, praznovanja ... ,je tam po navadi veliko hrane. Ste vedeli, da oranžna in ru
mena barva spodbujata apetit? 

Alenka Oblak, Brihtna koala, Grosuplje 1 

POVERvEHišTVO ZA O~HOSE 
Z vAVHOSTh\i 

Gre za povsem novo poverjeništvo, ki ga 
bo vodil/a poverjenik/ca za odnose z jav

nostmi, ki ga/jo bomo letos volili prvič . 

Pokazalo se je namreč , da je v ZSKSS

ju precej tropov in posameznikov, ki jih 
druži podoben cilj - če poenostavimo -
oblikovanje podobe o skavtih . Do sedaj 
ni bilo posebne koordinacije med Skav
tičem, Skavtradiem, Skavtnetom, tro
pom za promocijo, tropom za odnose z 
javnostmi oz. tiskovnim predstavništvom 

itd. Poskrbeti bo treba za zunanjo podo
bo skavtstva, ki bo usodno vplivala na 

ljudi , ki se bodo odločali, ali nas bodo 
podpirali , ali bodo poslali svojega otro
ka k volčičem, ali bodo postali naši spon
zorji ipd. Pri tem ne smemo pozabiti tudi 

sežno. K sreči obstajajo že našteti tropi, 
od katerih nekateri dokaj dobro delujejo; 

oseba, ki mora skrbeti za usklajenost tro
pa, in na katero se lahko člani Združenja 

obrnejo, če potrebujejo pomoč, pa je po
verjenik tropa. 

ln kaj konkretno se dogaja na tem po
dročju? Delo nekaterih tropov poznamo. 
V prejšnjem letu se je vzpostavil trop za 
promocijo, ki je že obrodil nekaj sadov 

- skavtski plakat, zloženka, skavtski ko
ledar. Pripraviti bo treba še za različne 

skavtske izdelke, morda oblačila (trop za 
skavtska oblačila še čaka na pobudni

ka ... ). V okviru Skavtneta se že lep čas 
prenavlja spletna stran, z delom pa zače-

na pozitivno podobo skavtstva, skavtske nja tudi prenovljeno tiskovno predstavni-

metode in skavtskih vrednot med skavti. štvo , ki bo skrbelo za prisotnost skavtov 
in ZSKSS-ja v nacionalnih medijih. 

Področje odnosov z javnostmi je zelo ob-

Dela je torej precej . Ker ima vsako nave
deno področje že bolj ali manj zagnane 

ljudi (seveda vedno premalo, zainteresi
rani dobrodošli), je po eni strani potrebna 

predvsem koordinacija. Poleg obstoječih 
tropov se kažejo pomembne naloge tudi 
na novih področjih odnosov z javnostmi 
oziroma podobe skavtov, ki še iščejo naj

boljšo obliko delovanja. Vabljeni, da se 
oglasite vsi , ki ste pripravljeni sodelovati. 

Kadarkoli lahko pišete na matei.cerneti
c@skavt.net. (Opa, zaenkrat še, približu
jejo se namreč tudi volitve novega pover

jenika.) če so ti zgoraj opisane zadeve 

količkaj znane in imaš voljo do dela na 
tem področju, nikar ne odlašaj . Izzivi ča
kajo . 

Matej Cernetič, Marljivi jastreb, 

Brezovica 1 

- Srečni dom, v katerem se otroci 
naučijo služiti drugim, je temelj živ

ljenjske sreče. 



Naslednje vrstice je vredno prebrati, če želiš izvedeti ali obnoviti svoje znanje o tem, kaj je SKVO, kakšen je njegov namen, 

Najprej definicija - Kaj je SKVO? Skup

nost voditeljev je skupina odraslih skav

tov in skavtinj, ki so se prostovoljno od
ločili, da bodo mladim posredovali živ

ljenjske vrednote s skavtsko vzgojo in 
metodo. 

Kakšen je namen SKVO-ja? Statut Zdru
ženja v 26. členu pravi : »Skupnost vo

diteljev sestavljajo voditelji in voditelji
ce stega , vključno z duhovnimi asisten
ti. SKVO zagotavlja celostno skavtsko 
vzgojo v skladu z usmeritvami ZSKSS 

in vodi steg .« Pojavi se mi vprašanje, 
kakšen je moj SKVO? Ali ta kratica v 
mojem stegu predstavlja Srečanja Kar 
enih Voditeljev? Mogoče Sabotiranje 

Kakovostnih {mlajših) Voditeljev? Za
bavno kratico lahko priredite stanju , ki 

najbolje opisuje vašo SKupnost VOdite
ljev. Vsak SKVO je drugačen in zdi se 
mi dobro, da ga ne poskušamo na silo 
spreminjati v idealen model z idealnimi 
medsebojnimi odnosi . Najpomembneje 

je, da dobro opravlja svoje osnovno po
slanstvo - da skrbi za kvalitetno vzgoj
no in organizacijsko delovanje stega , 

za osebno rast skavtov ter rast v skup
nosti voditeljev. To povzemam v nasled

njih nalogah, ki so : 
• medsebojna pomoč in spodbujanje 

voditeljev pri opravljanju vzgojnega 
dela, 

• zagotavljanje vzgojnega delovanja po 
skavtski metodi in vrednotah Združe

nja (poznavanje naših usmeritev, li

stin, pravilnikov ... ), 
• vzgojno načrtovanje in preverjanje 

kakšne so njegove naloge itn. 

opravljenega dela (s tem zagotovimo 

kakovost in kontinuiranost vzgoje) , 
• skrb za iskanje bodočih voditeljev, kar 

zagotavlja obstoj in delovanje stega, 
• ustvarjanje priložnosti in prostora za 

osebno rast voditeljev, 
• uravnoteženo prevzemanje odgovor

nosti med voditelji, da se izognemo 
njihovemu pregorevanju, 

• povezanost s starši in sodelovanje z 
njimi pri vzgoji otrok in mladih, 

• izmenjava in posredovanje informacij 
znotraj stega, regije , Združenja, žup

nije in krajevne skupnosti. 

Sestava SKVO-ja: 
Stegovodja, ki s pomočjo vzgojnega 

načrta skrbi za osebno rast voditeljev 
in njihovo strokovno izpopolnjevanje 
ter formalno in finančno delovanje ste

ga. 

• Voditelji in voditeljice posameznih vej, 
ki prostovoljno opravljajo vzgojno delo 
z otroki in mladostniki. 

• Pomočniki in pomočnica voditeljev in 
voditeljic, ki so v vzgojno delo vključe
ni, vendar niso še samostojni . 

• Duhovni asistenti, ki skupaj z voditelji 
načrtujejo in pomagajo pri vzgojnem 

delu s posebno skrbjo za duhovno rast 
naših otrok in mladostnikov. Duhovni 

asistent SKVO-ja skupaj s stegovod
jem načrtuje in skrbi za osebno in ver

sko rast voditeljev in voditeljic . 
• Ostali voditelji, ki v SKVO-ju ali stegu 

opravljajo kakšno služenje (tajnik, bla
gajnik, gospodar ... ). 

Delovanje SKVO-ja mora odgovarjati na 

dejanske potrebe članov stega in ima dve 

temeljni razsežnosti: vzgojno in organiza
cijsko. Z njima skuša zagotoviti kakovost 
dela v skupinah in znotraj SKVO-ja ter po
maga članom k osebni rasti . Poleg rednih 
srečanj je za utrjevanje skupnosti (ki omo

goča lažje skupinsko delo, osebno rast 
... ) pomembno, da se udeležujemo skup
nih izhodov in izzivov, na katerih je več po

udarka na medsebojnem druženju. 

Priprava in izvedba srečanj se je do se
daj najbolj obnesla, če so bile upošteva

ni naslednji nasveti : 
• Skupnost sestavljajo odrasli , zato je 

metoda dela prilagojena njim. 

• Vstopna dinamika igra pomembno vlo
go pri celotnem ozračju in sproščeno

sti . 

• Z dnevnim redom naj bodo vsi član i 

seznanjeni vnaprej . 

• Pomembnejše in zahtevnejše vsebi
ne naj bodo zaradi večje zbranosti na 
programu v prvi polovici srečanja . 

• Zahtevnejše projekte stega naj podro

bneje dodelajo trapi , ki so po možnosti 
sestavljeni iz zastopnikov vej . Predla
gano različico naj nato predstavijo na 
SKVO-ju . 

• Vsakemu je treba omogočiti, da spre
govori o svojem počutju in odnosu do 

otrok, mladih in sovoditeljev. 

Jakob Levec, Igrivi j . leopard, 

Loška dolina 1 



V mandatu 2005 - 2008 zadolžen-a za PRAVNE ZADEVE 

To je t.i. ministrstvo brez listnice, ki se 

mu v vsakem mandatu dodeli tisto podro
čje, ki se v ZSKSS izkaže kot potrebno 

posebne pozornosti. Že nekaj časa ugo
tavljamo, da je naše delovanje slabo pra
vno formalno urejeno. Manjkajo različni 
pravilniki, ki bi nam v določenih situaci
jah povedali, kaj in kako moramo ukre
pati, s čimer bi pripomogli k večji učinko

vitosti. To seveda ne pomeni, da bomo 
pravno formalizirali vsak naš korak in s 

tem zadušili duha. 

Poverjenik/ca potrebuje solidno pravno 
znanje, poznavanje zakonodaje o dru

štvih oz. pripravljenost, da se v to uve

de, ter občutek za jasno in razumljivo 
pravno formulacija. 

Področje odpira izziv načrtnega in si
stematičnega urejanja zakonodaje v 

ZSKSS, iskanje prave mere med potreb
nim formalizmom in duhom skavtstva in 
iskanje možnosti za sooblikovanje držav

ne zakonodaje tako, da bo bolj ustrezala 

Poverjeništvo za mednarodne 

odnose 

Ko pomislimo na besedo poverjeništvo za 
mednarodne odnose, nam pade na misel 

kar nekaj zanimivih stvari, npr. medna
rodno sodelovanje, meddržavni ali med
regijski projekti, izmenjave, mednarod
ni tabori, WAGGGS, WOSM, Saden Po

well, Olave, svetovni centri, Unicef itd. 
Nekateri pripisujejo temu poverjeništvu 
tudi več eksotičnosti, kot so poverjeni

štvo za turizem, potovalna agencija, vi
soka politika ... 

našim potrebam in zmožnostim. Dejan- Poverjeništvo za MEDO je v vseh organi-
Naloge poverjenika so sledeče: 
• spremljanje in analiza stanja na podro

čju aktov in pravilnikov v ZSKSS, 

• priprava potrebnih pravnih aktov 
ZSKSS, 

• spremljanje zakonodaje, ki zadeva 
naše delovanje in potrebno odzivanje 

ob morebitnih spremembah, 
• pravna podpora odločitvam v 10 in pi

sarni, 
• oblikovanje in koordinacija potrebnih 

trapov znotraj poverjeništva. 

sko gre za oranje ledine na področju, ki 
je bilo vedno rahlo zapostavljeno in v za
dnjem času smo to že lahko začutili. 

če ti je pravo resen hobi ali celo služba, 
če rad/a sprejemaš izzive in želiš v dina

mični in ustvarjalni skupini izvršnega od
bora voditi delovanje ene največjih mla
dinskih organizacij v Sloveniji, si povab

ljen-a, da kandidiraš. 

Danilo Kozoderc, Ustrežljivi delfin, Rače 1 

~O~Ro 
SO rr ~-rJAR\ 
~AtA ~~e ... 

zacijah posebno, saj navzven predstav
lja združenje v malem. Sestavljata ga 
dva poverjenika, dekle in fant, ki vodita 
trop MEDO. To je skupina mednarodnih 
navdušencev, ki pomaga izpeljati pro
jekte, organizirati mednarodne odprave, 

predstavljati pomen in vlogo mednarod
ne razsežnosti na usposabljanjih doma 

itd. Trop sestavljajo člani našega Zdru
ženja in če se vidiš med nami, kar pridi, 

dobrodošel. 

Naloge poverjeništva so posredovanje 
programa in projektov svetovne skavt
ske organizacije WAGGGS, katere člani 

smo, skrb, da se ta vključi v naš program 

ter posredovanje izkušenj in koristnih 
praks drugih organizacij kot pomoč k iz
vajanju programa in usposabljanju vodi
teljev doma. Na kratko - pobiranje infor
macij zunaj in prenašanje le-teh noter. 

Poverjeništvo je zadolženo tudi za pred
stavljanje našega Združenja in načina 

skavtstva širši evropski in mednarodni 
skavtski javnosti ter aktivno vključeva

nje le-tega v različne projekte, seminar
je in konference, ki potekajo na medna

rodni ravni. 

če povzamemo, MEDO skrbi za vnaša
nje mednarodne dimenzije ter uzavešča

nje članov o njeni vlogi in pomenu, hkrati 
pa zastopa in vključuje našo organizacijo 
v mednarodnih skavtskih tokovih. 



Da ne bo zvenelo tako komplicirane- ve

liko je praktičnih stvari, pri katerih vam je 

MEDO na voljo. Na poverjenika se lahko 

obrnete za kakršen koli nasvet s tega po

dročja in za vse informacije glede 

• 4-ih svetovnih skavtskih centrov, 

• mladinske politike, 

• nasvetov, ko se odpravljate z nahrbtni

kom okoli sveta. 

• mladinskih in skavtskih izmenjav, Delo poverjenika za MEDO je pestro in 

• mednarodnih taborov, obsega veliko področij. Za vsakega se 

• skavtskih projektov in partnerstev v najde nekaj. Na mednarodni ravni pa 

drugih državah, 

• partnerstev in projektov z organizaci

jami OZN, 

se zadeve premikajo polžje počasi, tako 

da sta vztrajnost in dobri živci nujna za 

uspešno vodenje. Konferenci, evropska 

in svetovna, potekata na vsake 3 leta, 

zato je proces odločanja tako dolg . 

Ne pozabimo - če ne bi Saden Powell 

želel ustvariti svetovnega bratstva in raz
širiti skavtstva izven meja Anglije, tudi 

nas danes tukaj ne bi bilo. Tako je naša 

dolžnost, da ga širimo še dlje in dlje . 

Korana Kovačevič, Spretna veverica, 

Postojna 1 

KAKO S Fi~A~<M\i? 
Tudi letos smo v veji PP začeli z meseč

nimi delavnicami za voditelje. Novembr

ska delavnica je nosila naslov »Pridobi

vanje finančnih sredstev v veji PP«. Tomi 

Tomšič je povedal veliko zanimivega o 

projektih, Movitu, mladinskih izmenjavah, 
razpisni dokumentaciji itd., pri čemer je 

izhajal predvsem iz lastnih izkušenj. V 

drugi delavnici nas je Klemen Gruden 

seznanil predvsem z razpisi in podal ve

liko praktičnih namigov za uspešno pri

dobivanje sredstev, v tretji delavnici pa 

smo se vprašali, kako z lastnimi talenti 

pridobiti denar in ne boste verjeli, ugoto

vili smo, da je možnosti neskončno. 

Za vse, ki vas ni bilo na delavnici, smo naj

pomembnejše strnili v nekaj odstavkov. 

Na KAJ biti pozoren pri ))boju« za 
sredstva? 
• Zelo pomemben je protokol. 

• Pogaja naj se ODGOVORNA oseba 

(neodgovorna lahko samo poslabša 
stanje). 

• Predstavljajte se v pozitivni luči glede 

na bralca (prilagodite pisanje njegove

mu mišljenju in vrednotam, a ne pre

tiravajte!). 

• Beseda KLAN ima v slovenskem pros

toru negativen prizvok (npr. »Kučanov 

klan«), zato raje uporabljamo izraz 

skavtska skupina. 

• Pokažite, da imate ravno tisto, kar po

trebujejo oni. 

• Izpolnite obljubljeno. 

Kako se lotimo pisanja PROŠENJ? 
• Prej pokličite. 

• lzdelajte čim bolj enostavno besedilo, 
ki vsebuje predstavitev, prošnjo in za-

hvalo. 

• Preden jo oddate, naj jo prebere vsaj 5 

ljudi (izkoristite odrasle). 

• Pokažite, da je uradnik najsposobnejši 

na svojem področju (administracija), vi 

pa na svojem. 

• Predlagajte, kaj želite imeti (predra

čun, utemeljitev, argumentacija s pro

gramom). 

• če vas zavrnejo, recite, da je bil to 

tako ali tako samo predlog. 

Kaj je MOVIT? 
Je mladinska agencija za pospeševanje 

projektov mladinskih izmenjav, usposab

ljanj, prostovoljnih služb itd . Po navadi 

se nanjo obračamo, kadar želimo s kla

nem izvesti mednarodni projekt oz. izme

njavo (velja za 18-25 let). 

Kontakt: 
MOVIT NA MLADINA 
Trg Mladinskih delovnih brigad 12 

1000 Ljubljana 

Tel.: 01/4265-269, faks: 01/4268-558 

E-pošta: program.mladina@mladina.mo

vit.si 

Splet: http://mladina.movit.si 

Obrazec za prijavo projekta je objavljen 

na zgoraj navedeni internetni strani , tam 

pa lahko najdete tudi obrazec za končno 

poročilo. Morda vam bo v pomoč tudi po

datek, da na Movitu vsaj 1 x na dva me

seca pripravljajo delavnico za izpolnje

vanje projektne dokumentacije. 

. .. ko DENAR pade z NEBA ... 
• koledar klana, 
• tombola (rabljeni skavtski predmeti , 

darila sponzorjev), 

• izdelava adventnih venčkov, 

• izdelava voščilnic za božič in veliko 

noč, 

• prodaja mahu (baje se zelo splača), 

• darilca ob večjih župnijskih praznikih 
(tudi birmi , obhajilu): rožni venčki iz 

naravnih materialov, svečke , križci , 

verižice itd., 

• zbiranje starega papirja, 

• dramska igra, lutkovna igra ... (pobi

ramo lahko prostovoljne prispevke ali 

prodajamo vstopnice), 

• pomoč v občini (čistilna akcija, druge 

delovne akcije - markiranje poti, čiš

čenje gozdnih učnih poti ... ), 

• žive jaslice, jaslice iz (medenega/sla

nega) testa, 

• skavtski koncert itd. 

Vse to in mnogo več si lahko preberete 

v biltenčku , ki je nastal kot rezultat pou

čne in zabavne delavnice, še bolj rado

vednim pa priporočamo v branje knjiži

co z naslovom »Finančni priročnik« , ki jo 

najdete v knjižnici pisarne ZSKSS, ali po

govor z Mojco Čuk, strokovno sodelavka 

za finance. 

Voditelji PP širom Sloveni-h 
je vljudno vabljeni, da se 

nam pridružite vsako tret-
1 

jo sredo v mesecu ob 20. 
uri na sedežu Združenja. 

Pa srečno pot (brez ne
zgod), 

Katja Brečko, Sladka veverica, 

Celje 1 



... , pojdi in popravi mojo razpadajoča hišo 
Naša življenja so zgodbe. Poslušanje zgodbe 
iz drugega časa nas vodi pri nenehnem tka nju 
tapiserije lastne zgodbe. Zgodbe nebeških za
vetnikov so pri tkanju naših voditeljskih zgodb 
še posebej pomembne, zato bomo zdajle pri
sluhnili zgodbi zavetnika veje volčičev in vol

kuljic. 
Frančišek je bil rojen 1181/82 v Assisiju, 1205 
se je spreobrnil , 1206 je odšel od doma , 1208 
na god sv. Matije, je v grobi halji oznanjal po
koro, 1209 je poroml k papežu lnocencu in ga 
prosil za dovoljenje ustanovitve reda , 1211 se 
je preoblekel v spokornico Klaro. 1219 v Kai
ru pri sultanu, 1224 je na gori La Verna spre
jel Kristusove rane, 1225 je zbolel in sestavil 

Sončno pesem, 1226 je umrl. 
Za tvojo tapiserijo zadoščala že dve nitki -

Frančišek je začel katehizirati svet, ko se je 
dokopal do dveh spoznanj : kaj je katehet in 
kaj je Cerkev. 
Ko je molil v cerkvi , je zaslišal glas: " Franči

šek, pojdi in popravi mojo razpadajoče hišo!" 
Posvetilo se mu je, da ne gre za cerkveno 
stavbo, ampak za živo božjo hišo, Cerkev iz 
ljudi. 
Kdo smo torej katehisti - zidarji Cerkve? Lju
dem pomagamo vzpostaviti odnos med člove-

kom in Stvarnikom. Nismo predavatelji neke 
teorije, ampak posredovalci življenja (mame). 
Vzgajancu ne slikamo Boga, kakršnega po
znamo, temveč mu pomagamo, da začne sam 
pogovor z njim. Zavezani smo zvestobi Boga 
in človeka. Prvo dosežemo z molitvenim živ
ljenjem in zakramenti , drugo pa z dobrim po
znavanjem skavtske metode. 
Sožitje načrtovanih in izkopanih katehez, 
zgled starejših in duh skupnosti lahko ustva
ri okolje, kjer volčič izkusi življenje kristjana. 
Neki italijanski DA Don Romano Nicolini trdi, 
da je življenje v džungli samo po sebi kate

heza v desetih besedah: džungla (družina), 
džungelska postava (Božje zapovedi), Ake
la (avtoriteta Cerkve), Mama Rakša (nese
bična ljubezen), Širkan (rušilnost greha), re
šitev iz Bandrlogovih šap (odpuščanje), Balu 
(služenje bližnjemu), Bagira (pogum pričevati 
za Kristusa), modra kača Kaja (poglabljanje v 
skrivnost vere) in Pomladni tek (samovgradi
tev v Cerkev). Pot osebnega napredovanja je 

pot poslušanja osebe, je povabilo skavtskega 
voditelja otroku: bodi ti sam. Pri tem se vodi
telj trudi, da mu najde prostor, kjer se bo otrok 
lahko umestil kot oseba in kot od Boga po
klicani. 
Cerkev s(m)o torej troje božjih ustnic, ki pol
jubljajo svet, in božje roke, ki ga objemajo. 
Cerkev nismo, ker mi ljubimo Boga, temveč 
ker nas Bog ljubi. Frančiškova zgodba pripo
veduje, da Bog vsako stvar in vsakega člove-

ka ljubi s posebno ljubeznijo: ker je bil čist, 

ubog in ponižen je znal razbirati te Božje be
sede iz stvarstva. 
Ni se navduševal le nad lepoto, ki je nasta
la ob stvarjenju, ampak tudi nad tisto, ki se je 
svetu ponovno v neokrnjeni čistosti prikaza
la z učlovečenjem božjega Sina. O Bogu nam 
je Jezus prišel povedat veselo novico, da smo 
Božji otroci in da je naše življenje zaslonski 
dar, ter nam prinesel možnost, da spet zaži
vimo v Bogu . 
Sonce me spominja na Njega, ki je smel reči: 

"Jaz sem luč sveta.". To je luč ljubezni, ki je v 
vstajenju premagala smrt in je z nami do kon
ca sveta. Luna in zvezde so znamenje te ob
ljube. Voda je znamenje krsta, v katerem smo 
prejeli življenje iz neskončnosti Božjega živ
ljenja. Ogenj je znamenje močne, nesebične 
ljubezni, ki edina lahko prinese toploto v ved
no hladnejši svet. Zemlja je znamenje Božje 
moči, ki daje rast, obliko in lepoto stvarem in 
živim bitjem. 
Ko se je Frančišek oklenil Kristusa, je njegov 

obraz zadobil nedolžnost prvotne lepote. To 
pomeni biti v Kristusu nova stvar. Trudi se, da 
boš nov, sodeluj pri stvarjenju novega neba in 
nove Zemlje in živi svoj »Kar najbolje!«. 
Bi bil rad tudi ti kitica Frančiškove "Hvalnice 
stvarstva"? Vzemi v roke svinčnik in na tri pik
ce v naslovu članka napiši svoje ime! 

Bogdan Magajna, Brihtni lubadar, Sežana 1 

SPOSlt\lfV OPlV05 PO lVA2AVt 
Obkroži vse trditve, ki veljajo zate. 

1. V naravi se rekreiram 
a. redno vsak teden 2-krat. 
b. parkrat na mesec. 
c. redko. 

2. Varujem in ohranjam naravo tako, da 
a. varčujem pri uporabi vode in elektrike 

ter ločeno zbiram odpadke. 
b. pazim na porabo goriva v avtomobilu 

(vozim varčno). 
c .. .. hm, nič od zgoraj naštetega. 

3. Moj prispevek v družbi k varovanju 
narave je, da 

a. organiziram (vodim) okoljevarstveno 
delavnico ali aktivnost. 

b. pripravim srečanje veje na to temo. 
c. skavte opozorim naj po skavtski aktiv

nosti za seboj pospravijo odpadke. 

4. Sem v gozdu ali na travniku in 
a. raziskujem naravo in ji prisluhnem. 
b. opazujem naravo. 

c. tam se lahko umirim in sprostim. 
5. Naravo sprejemam in občudujem 

kot Božje delo, 
a. saj preko narave poglabljam svoj od

nos z Bogom. 
b. ker je tako edinstvena. 
c. ker tako pravi 6. skavtski zakon. 

Preštej , kolikokrat si obkrožil vsako od črk. 

Največ trditev pod a: 
Si pravi skavt (skavtinja) s spoštljivim od
nosom do narave. Bravo. Premisli , kateri 
bi bili tvoji nadaljni koraki v tej smeri. 

Največ trditev pod b: 
Zavedaš se pomena narave, vendar to 
ni dovolj. Zavzemi bolj aktivno vlogo pri 
varovanju narave. Vzemi si več časa za 
spoznavanje narave in kot voditelj (vodi
teljica) pripravi več dejavnosti v naravi. 

Največ trditev pod c: 
Premalo časa preživiš v naravi. Pouči se, 
kaj vse lahko storiš za ohranjanje nara-

ve, in to začni živeti. Z zgledom, zamis
limi in pripravo različnih dejavnosti tudi 
druge spodbujaj k varovanju narave. 

»Človek, ki je slep za lepoto narave, je iz
gubil polovico volje do življenja,« so be
sede Bi-Pija. Lepoto narave lahko doži
vimo le takrat, ko smo del nje. Tu ne gre 
samo za veličastne sončne zahode in 
jasne razglede z gora. Če smo resnično 
del nje, lahko občudujemo vsak košček 
narave, pa naj bo to podnevi ali pono
či, pozimi ali poleti. Hitro lahko spozna
mo, da nam to ne vliva samo veselja do 
življenja, ampak da nas narava vzgaja k 
preprostosti in bistvenosti. Spoznavamo 
samega sebe in Boga. Skavtska metoda 
nam ne nalaga zaman, da svoje skavt
ske dejavnosti izvajamo na prostem. 
Vrednoto spoštljivega odnosa do nara
ve lahko mladim posredujemo le, če je ta 
vrednota tudi del našega življenja. 

Matej Hozjan, Marljivi jelen, 
Brezovica 1 



Kot morda veste, ali pa tudi ne, je rdeča nit letošnjega praznovanja Dneva Zemlje gozd. 

Trop za okoljsko vzgojo ne miruje in je pripravil nekaj zanimivosti. 

Načrtovane gozdne delavnice čakajo na 

boljše čase , več energije in številčno več
je moštvo TOV-a. Namesto tega se boste 

gozdni navdušenci morali zadovoljiti z gra
divom, ki ga bomo v kratkem (do konca 
februarja) poslali v obtok. Gradivo bo prak
tične narave in v pomoč pri izpeljavi gozd
nih delavnic vsem navdušenim voditeljem. 

Razglašamo pa , da vsekakor bo seminar 

o okoljski vzgoji. Letos seveda v takšni 

fini gozdni preobleki. Seminar bo zrasel 
in obrodil sadove 15. in 16. 4. v okolici 
Lipoglava pri Ljubljani. Nekaj eminentnih 
predavateljev lanskega leta je prisotnost 
že potrdilo. Seminar bo potekal sočasno 

Si predstavljaš, da se dekle, ki se niti malo 
ne spozna na avtomobilizem-razen tega 
kar je nujno (natočiti gorivo in peljati na 
servis, .. . © ), začne zanimati za avtomobile 
in brati revijo Avto magazin? No, da ti na

mignem ... je skavti nja in čuti , da je zato še 
bolj povezana in odgovorna za Stvarstvo. 

Pa še nekaj me zanima pri avtomobilih-koli
ko goriva porabijo! Ugotoviš kateri avto (Audi 
A4 1,9 TOl , BMW 320 d ali Mercedes - Benz 
C 220 CDl Avantgarde) porabi najmanj gori
va? To bi morala ti kot skavtinja vedeti! (Pri 
mestni vožnji zmaga Audi, kajti za 1 OO km po
rabi samo 5,5 1 vir: Avto magazin , št.12 , 14 ju
nij 2001 , str.25) Morda se ti zdi , spoštovani 
skavt, da je tako ali tako vseeno, ker se skav
ti vozimo z vlaki, ki so povečini elektrificiran i. 
Skavtu ne sme biti nikoli vseeno , kaj se dogaja 
na našem planetu , še posebno, če gre za one
snaževanje! Vedno nas mora brigati, vedno! 

~ 

ZSKSS , f 
j. 

z aktivnostmi Bodi pripravljen!, zato bo 

tudi del seminarja nudil predvsem prak
tično in nadvse uporabno znanje. Name
sto suhoparnega teoretiziranja o okoljski 
vzgoj i obljubljamo predvsem spoznava
nje z njo v praksi. 

že naš B.P. je mislil na okoljsko vzgojo, 
za okus pa ena od njegovih priljubljenih 

dejavnosti : 

Tekma z rastlinami 
Vodnik razpošlje izvidnike na kolesih ali 
peš in jim naroči , naj prinesejo vsak po 
en primerek neke rastline; to je lahko 
npr. vejica jesena, mladika kostanja , cvet 
šipka ali kaj podobnega. 

Avto je postal množično prevozno sredstvo, 
ki za seboj pušča okolju neprijazne izpušne 
dime. Tako klimatologi že ugotavljajo, da se 
zaradi učinka tople grede spreminja globalna 
klima. Prav zaradi negativnih učinkov avtomo
bila si nekatera avtomobilska podjetja priza

devajo narediti avto prijazen okolju . 

Na Japonskem so razvili prvi hibridni avtomobil 
na svetu , ki ga proizvajajo serijsko in je dosto
pen vsakemu smrtniku z malo več denarja. To 
je Toyota Prius Hybrid. Gre za znana poganska 
elementa, klasični bencinski motor in elektro
motor, ki sta združena v homogeno celoto . 

»Kinetična energija, ki se pri zaviranju ali po
jemkih sicer izgublja, se v Priusu s pomočjo 
elektromotorja , ki se prelevi v generator, spet 

pretvarja in shranjuje . Shranjuje se v obliki 
elektr ične energije, ki se nato spet porablja. 
Tako prihrani kar nekaj energije, ki bi sicer šla 
v nič! Na semaforju stojite z ugasnjenim mo-

Rastline zbiramo, da preizkušamo po
znavanje le-teh in spomin izvidnikov, kje 

so opazili najdeno vrsto. 
Tekma postane živahnejša , če prvega, 
srečnega izvidnika, proglasimo za zma

govalca igre . 

Vse, ki vas okoljska vzgoja zanima ali pa 
ne veste kaj to je, vabimo , da se nam v 
aprilu pridružite . V kolikor je kdo že po 

tem pisanju odločen za udeležbo na se

minarju , lahko mirno piše na peter.zelez
nik@skavt.net in se prijavi ter si zagotovi 

svoj štor. 

Za trop za okoljsko vzgojo, 

Peter Železnik, Hitri medved, Ce/jet 

torjem (brez tresljajev) , potem pohodite sto
palko za pl in (še vedno brez tresljajev, kmalu 
začutite rahle tresljaje, ki dejansko pomen ijo 
zagon bencinskega motorja .« vir: Avto maga
zin, št.12, 14 junij 2001 ,str. 16-18 

Izredno zan imiv članek tako za punce kot fan
te . Ma preskočimo tisto, kar ne razumemo, 
fantje pa bodo našli tudi veliko shem, skic in 
tehničnih podatkov. 

Torej , skavtinje in skavti nismo predpotopna 
bitja . 2ivimo v letu 2004. Tudi mi se obnašaj
mo, kot visoko civilizirani in okoljsko osveš
čeni. Veliko prijetnih trenutkov na kolesu , pri 
hoji, na elektrificiranemu vlaku ali v okolju pri
jaznem avtomobilu . 

Katarina Demšar, Zgovorna lisica, 
$kofja Loka 1 



Ob katastrofi, ki jo je povzročil cunami na podrocju JV Azije, že od samega začetka prebivalcem pomagajo številne sveto
vne humanitarne organizacije . Tudi WAGGGS se je ob tem nesebično vključila ter organizirala akcijo zbiranja sredstev 

na svetovni ravni. 

Mnoge organizacije članice so na poziv 
WAGGGS-a začele akcije pomoči v svo

jih lokalnih enotah ali na državni ravni. 

tem si lahko prebereš na www.wagggs

world.org pod Tsunami Relief Fund. 

Zbirajo predvsem sanitetni material , ob- MEDO- AKCIJA, 2. del ... v skavtski so-

le ke in denar. Skavtske organizacije na bici, na vrtu ali v tvoji dnevni sobi ... 

prizadetih območjih pomagajo po svojih 
močeh- tako npr. zbirajo hrano in nudijo Predlagamo vam še dve zabavni igri, 
svoje prostore mnogim ponesrečencem ki se ju boste, če ste osvojili prvi dve iz 
kot začasno namestitev. prejšnje številke, z veseljem lotili in obo-

gatili svoje mednarodne izkušnje. Pri-
Ljudje na prizadetih področjih bodo tudi merna za vse veje in starosti. Gremo! 

v bodoče potrebovali veliko sredstev za 

preživetje in povrnitev v vsakdanjik, zato Tretja igra- razišči, pleši, poj 

se akcija nadaljuje. Prispela so številna 
pisma podpore in pozivi organizacijam o Otroci se razdelijo v manjše skupine. 
k pomoci. Tudi predsednica WAGGGS- Po teh med raziskovanjem informacij 
a Kirsty Gray je pozvala nas vse, naj se o kulturah izberejo po en ples, pesem 
združimo v pomoči in molitvi. ali legendo iz vsaj treh različnih delov 

sveta in se ga Uo) naučijo. WAGGGS 

Pomoči se lahko priključiš z nakazilom 
sredstev v skupni WAGGGS-ov fond za 

pomoč (vse potrebne informacije dobiš 

na uradni strani). 

WAGGGS je v preteklosti že velikokrat 
sodelovala v zahtevnejših humanitar
nih projektih in je pomemben element 
v nudenju pomoči. Trenutno je vključe
na v partnerske projekte z organizacija

mi OZN, ki potekajo v Indiji, J Afriki in J 
Ameriki, aktivno sodeluje tudi pri zbiranju 

pomoči za ponesrečene v JV Aziji . Več o 

deli svet na 5 regij, zakaj ne iz vsake 
regije po enega. © 

o Dobro natrenirajo zadevo in naučeno 

predstavijo ostalim skupinam, gručam, 
vodom ... Tudi obleči naj se skušajo v 
stilu predstavljene kulture. 

o Vsi se potem ob obilici smeha in 
spretnih nog skušajo naučiti vsaj 
en ples, pesem in legendo od druge 
skupine. 

o Voditelji naj skušajo uskladiti, da se 

plesi, pesmi in legende v skupinah ne 

bodo podvajali. 

Četrta igra- razmisli, zberi, podeli 

Slišimo in vidimo, da se iz dneva v dan 
okrog nas dogajajo katastrofe, in bi se
veda kot pravi skavti radi pomagali. Sve

tovni dan spomina, 22. februar, je pravi 
čas za takšno akcijo. (Seveda moramo 
biti skavti pozorni na druge vse leto, ven

dar ob tem dnevu bodimo še posebej.) 
Zato predlagamo akcijo Razmišljaj glo
balno, ukrepaj lokalno ... To pomeni, da 

se v skupini pogovorite o problemih in te
žavah ljudi, o tistih v svetu in o tistih, ki 
jih poznate v svojih skupnostih . (Letos 

se bomo osredotočili na denarne teža
ve.) Kaj mi lahko naredimo, kako jim lah
ko pomagamo ... 
o V skupini skušajte poiskati čimveč raz

ličnih načinov, kako bi zbrali potrebna 

sredstva in komu so v vaši okolici ta 
sredstva najpotrebnejša. 

o Naredite plan akcije in jo izvedite. Ne 

pozabite o tem obvestiti tudi Združe
nja. Saj veste: Zgledi vlečejo! 

o če niste v skupini ravno sami idejni 

vodje, povprašajte voditelje. Najdite 
pošto o praznovanju svetovnega Dne
va spomina za leto 2004 (s paketom 

predstavitve in idej zbiranja sredstev). 

Uspešno akcijo, dobrega skavtskega slu
ženja in veliko podeljenega veselja že

lim! 

Trop za mednarodne odnose 



Mislim, da se prvič vidimo na tehle straneh. Z novim letom mi je namreč pripadla čast, da skrbim za predsta
vitve stegov in skavtskih skupin. Vabljeni, da vesoljni Sloveniji pokažete obraz svojega stega, najsibo mlad ali 
pa že nekoliko v letih ©, kot je tokrat predstavljeni steg Grosuplje 1. Pišite mi na naslov katja.brecko@skavt.net. 
Zanimivo branje in srečno pot vam želim! 

Katka Brečko, Sladka veverica, Celje 1 

STE6 6ROSVPL~E 1 - TOPOLi 
ZGODOVINA 
Začetki skavtstva v Grosuplju segajo v 
leto nastanka naše države Slovenije, to
rej v leto 1991. Skavti so bili že takrat 
na pohodu in tako se je ta koristna ide
ja usidrala tudi pri nas. Zbrala se je sku
pina osmih mladih , pripravljenih na ak
cijo in ob podpori takratnega župnika je 
počasi zaživela grosupeljska skavtska 
skupina. Skavtsko modrost so naši usta
novitelji nabirali predvsem na Brezovici , 
znanemu skavtskemu središču , in tam 
so dali tudi obljube naši prvi trije voditelji 
Martina , Maja in Aleš. No, že čez kratek 
čas pa so sledile tudi obljube za preosta
lo petorico (Alenka, Simona, Iztok, San
di , Miha) in to že kar doma v Grosuplju . 
Tako štejemo naša skavtska leta od no
vembra 1991 in smo pravkar dopolni
li 13 let. Za svoj simbol s(m)o vzeli to
pol in enega tudi posadili pred župnijsko 
cerkev v Grosuplju, kjer raste v skladu z 
našo skavtsko rastjo. V bližini tega dre
vesa se odvija večina naših rednih dejav
nosti od srečanj v veroučnih učilnicah do 
skladišča v bivšem WC-ju ... Vse zahvale 
gredo naši matični župniji - Grosuplje. 

RUTKA je unikatna v slovenskem skavt
skem prostoru (imamo pa občudovalce 
oziroma posnemovalce nekje v južni Afri
ki - imamo slike za dokaz). 
Desna polovica rutke je v celoti oranžna , 
leva polovica pa rumena in rutka nima 
roba . Predstavlja sonce od vzhoda do 
zahoda. Zjutraj , ob zarji , je sonce oranž
no, čez dan rumeno, zvečer, pred zaho
dom, pa zopet postane oranžno. Bodimo 
skavti kot sonce, ki razsvetljuje dan. 

STEG je počasi, a vztrajno rasel in se 
prebil do današnjega stanja, ko ima steg 
okoli 87 članov z vsemi pripadajočimi 

skupinami. Od nadebudnega krdela Pod 
Topoli , ki ga imamo sicer šele 2 leti , z 
neugotovljenim številom volčičev (pač 

vedno jih je veliko, pa še se kje kakšen 

" •n 
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najde) .. . potem je tu četa Kralji hoste z 
vodi : Pume, Orke, Kobilce, Bobri in se
veda obsežen klan. Na koncu je tukaj še 
skvo s solidnim številom voditeljev. 

DELOVANJE 
Naši skavti prihajajo ne samo iz Grosup
lja , ampak predvsem iz bližnje in daljne 
okolice (Sp. Slivnica, Medvedica, Višnja 
Gora ... vse tja do V. Češnjic - to je res 
daleč) in tako je tudi naše delo raznoli
ko in razgibano. Seveda se redno dela 
in srečuje po vejah . Organizira se tudi 
kakšno večjo stvar, kot jo je pred krat
kim pripravil klan : Žogažur - en športno 
vesel dan za mlade Grosupljega in oko
lice. Potem so tukaj stiki z drugimi skav
ti (Novo mesto, Brezovica ... ). Seveda je 
steg dejaven v regiji (načelnik LJ regije 
je hkrati tudi naš stegovodja), v ZSKSS
gostili smo letošnji jesenski Svet združe
nja, steg je upravnik Skavtskega doma v 
Kočevskem Rogu in vodi njegovo obno
vitev in oživitev. 

NAJ ... NAJ ... 
Najbolj simpatičena voditeljica - No, mr
bit ja mrbit ne, ima pa zagotovo najbolj 
nenavadno ime: Pr 'zajcnanjivi praš 'č 

(zloguj pridevnik). 

Najdaljši potovalni tabor - Grosuplje
Praga- Ž'dar (Češka) leta 2002 in to v 
času katastrofalnih poplav v tistih krajih . 
Bilo je lepo .. . No, tam je tudi zgoraj ome
njena oseba dobila skavtsko ime. 

Najvišja nadmorska višina tabora IV -
Vojsko nad Idrijo pa levo pa še par ovin
kov naprej in si pri Gačniku, skupni tabor 
s Kamnikom l. 2003. Res daleč, daleč in 
tudi visoko, zraven pa še kanjon. 

Najbolj priden volčič - Ta pojem ne ob
staja. 

Najmlajši skavt - Ana, rojena 28 . 6. 
1996. 

Oseba z najdaljšo skavtsko zgodovino -
Miha, ga najdete bolj na začetku članka , 

no potem pa še par besed nazaj in naj
dete tudi Alenko, ki je strokovna sodelav
ka ZSKSS. 

Najbolj nenavaden dogodek v naši skavt
ski zgodovini - Na ustanovni listini stega 
ni datuma, ampak piše samo »november 
1991 «; ustanovni člani pa se ne spomni
jo točnega datuma. 

Najbolj simpatična nerodnost - Skavtski 
izpit pred obljubo, tretje- poljubno vpra
šanje, bolj za razvedrilo kot zares: »Al i 
skavt lahko gre na sladoled?« Odgovor 
kot iz topa »Ne, ker je skavt deloven in 
varčen!« 

Najbolj aktivna veja v stegu - Seveda 
brez ugovora skvo. 

Najmisli našega stegovodja - »Ko imaš, 
ne veš kaj imaš. Ko nimaš, se tega zave
daš. »NEKJE SO PA MEJE! « 

Najštevilka in naj e-mail- Steg lahko po
kličeš na 040-787-865 oziroma še bolj
pošlješ SMS ali pa mu pišeš na topoli
@simobil.net. 

Lep skavtski pozdrav in bodite pridni! 

Toni Gruden, Modri bober, Grosuplje 1 



Dragi moji! Zopet je pred vami zanimivo pričevanje še ene skavtinje, ki je služila v Adelbodnu, kjer se nahaja 
svetovni skavtski center WAGGGS. Pa lep skavtski pozdrav do prihodnjič. 

Luka Novak, Pozorni ris, Ljubljana 2 

SLVlf~\)f V SI<AVTSKfh\ (f~TRV 
Tako kot naša urednica Darja (njeno pričevanje je v okotobrski številki) se je na služenje v Adelboden odpravila tudi Marija Br

lažnik in nam bo predstavila njen pogled na dvomesečno služenje. 

• Torej za začetek, da prebijeva led, kaj 
je sploh Our Chalet in kje se nahaja? 
Our Chalet je prvi izmed štirih svetovnih 
skavtskih centrov. Leži v osrčju Bernskih 

Alp, v Adelbodnu v Švici 

• Kako si sploh prišla tja? 

• Kakšni so bili prvi vtisi? 
Prvi vtisi so bili rahlo zmedeni. Po eni 
strani me je popolnoma prevzela nara
va, ki je obdaja la center; in tiste gore ... 
Sami dvainpoltisočaki okoli tebe ... Res 

neverjetno, prava gorska idila. Po drugi 
strani pa sem se nahajala v neki novi si-

Nekega dne mi je moj voditelj Slavko tuaciji in z novimi ljudmi in si čisto na za-

omenil nekaj glede prostovoljnega dela četku še nisem predstavljala, kaj pravza-
v tujini in da imam možnost se ga ude- prev počnem tam. 
ležiti. Čeprav tisti hip ni imel bolj po-
drobnih informacij, me je stvar pritegni- • Kakšne so bile naloge, kaj si sploh 
la. Dal mi je internetni naslov, kjer sem počela tam? 
pravzaprav prvič dobila informacije o Prvzaprav sem počela vse, kar se je kot 

Our Chaletu in o ostalih svetovnih cen- prostovolka početi dalo. Kuhala večerje 
trih. Preko interneta sem tako dobila pri- za 50 ljudi, čistila prostore, hodila na gor-
javnico in vse potrebne informacije. Vso ske ture in izlete, vodila večerne progra-

stvar sem sprva vzela bolj "kar bo pa me, opravljala drobna opravila zunaj in 
bo," a ko sem po e-pošti dobila njihov znotraj ... 

odgovor, da so me sprejeli kot njihovo •Kakšen je bil tipičen delovni dan? 
prostovoljko, se mi je zvrtelo v glavi. V Zjutraj sem si pripravila zajtk (z ostalimi 
mislih so se mi porajali novi izzivi in iz- prostovoljci sem živela v posebni hiši za 
kušnje, ki me čakajo. prostovoljce, kjer smo spali, zajtrkovali in 

preživljali proste trenutke) in nato zače-

• Kolika časa si bila tam? la z svojo zadolžitvijo, ki mi je bila dade-
Tam sem bila v jesenskem terminu, torej ljena; le te so se namreč dnevno menja-
dva meseca, od septembra do oktobra. vale. Od 12. do 14. je bil odmor za ko-

silo in počitek, nato pa sem nadaljevala 
svojo delo do večerje . Večerjali smo sku
paj z gosti in po večerji je sledil večer
ni program. 

• Je bilo težko? 
Seveda pridejo tudi težki trenutki, a te 
kar hitro pozabiš. 

• Si kdaj pomislila, da bi vse skupaj 
pustila in odšla? 
Tako krizno ni bilo nikoli . 

• Pa vendar so bili tudi prijetni trenut
ki. Bi morda lahko opisala kakšen tak 
dogodek? 
Bilo jih je ogromno in trenutno ne bi mo

gla izpostaviti samo enega. A že to, da 
živiš in delaš skupaj z ljudni od drugod in 
preko njih spoznavaš tudi njihovo kultu

ro, je nekaj neverjetnega. 

• Morda je med bralci tudi kdo, ki bi šel 
tja, tako kot ti. Kaj bi mu svetovala oz. 
na kaj bi ga opozorila? Ali bolje - kaj 
bi mu zaželela? 
če bi rad spoznal ljudi od drugod in ti 
prostovoljno delo ni tuje, izrabi vse pri
ložnosti, ki so ti na voljo. Doživiš zanimi
ve izkušnje in si pridobiš nove prijatelje 

iz drugih držav. Nikoli ti ne bo žal. 

Chris in jaz ob odhodu 



Prispevek o uokoljanju v prejšnji številki Skavtiča me je spodbudil k razmišljanju. Pravzaprav tisti del, ki govori o razliki med sim

bolno govorico in uokoljanjem. Odločil sem se, da to svoje razmišljanje tudi zapišem. 

Osnovna razlika med simbolno govori

co in uokoljanjem se mi zdi dejstvo, da 

simbolna govorica spada med elemente 

skavtske metode, medtem ko uokoljanja 

tam ne zasledimo. Srečamo ga med me

todološkimi prip~očki. Zakaj je to tako 

pomembno? Elementi skavtske metode 

so nujno prisotni v skavtskih aktivnostih, 

torej so nujen del taborov, izhodov, let

nega programa. Neprisotnost posamez

nega elementa skavtske metode pome

ni, da ne delamo več po skavtski metodi. 

Metodološki pripomočki so načini uresni

čevanja elementov skavtske metode. Za

nje je značilno, da so prilagojeni starosti 

in da preko njih zagotavljamo prisotnost 

skavtske metode v svojem programu. 

Preko različnih metodoloških pripomoč

kov lahko zagotavljamo prisotnost posa

meznega elementa skavtske metode in 

preko enega metodološkega pripomoč

ka lahko v različnih situacijah zagotovi

mo prisotnost različnih elementov skavt-

ske metode. Simbolna govorica je tako 

lahko prisotna preko skavtskega pozdra

va, uokoljanja, simbolov voda, taborne

ga ognja ... Preko izhoda lahko zagoto

vimo aktivnost na prostem, samovzgojo 

. . . Posamezen metodološki pripomoček 

po lastni presoji vključujemo v posamez

no aktivnost. Vključimo ga takrat, ko oce

nimo, da je najbolj učinkovit. 

Simbolna govorica je torej nujen del na-

lja neko stvar, pojem, dogodek ipd., po

tem je simbolna govorica prisotna na 

vsakem koraku. Posamezne načine sim

bolne govorice sem skušal združiti v ne

kaj skupin. 

1. Kako naj se vedem? 

Baden Powell je rekel, da morajo skav

ti vedeti, kdaj lahko počnejo, kar želijo, 

in kdaj morajo biti disciplinirani in se ve

sti na točno določen način. Pri skavtih 

imamo celo vrsto znakov (simbolov), ki 

usmerjajo vedenje skavtov. Tako že sam 

pisk za zbor določi vedenje do trenutka, 

ko se zbor razdre. Dvignjen prst ima toč

no določen pomen, čeprav ni v nikakrš

ni povezavi s tišino. Tu je pomembna do

slednost. Tako je povsem neprimerno, 

da se voditelji v zboru dogovarjamo, kaj 

bomo povedali, se dopolnjujemo, smo 

neurejeni, se smejimo domislicam skav

tov. V tem primeru zbor ni več slovesen 

dogodek, ampak zgolj trenutek, ko pač 

pridemo skupaj in se nato spet vrnemo k 

svoji aktivnosti. 

2. Komu pripadam? 

Ta vidik simbolne govorice je najobsež

nejši. V priročniku Dvigni peruti je zapi

san le ta vidik. Sem spadajo simboli pri

padnosti skavtom (pozdrav), ZSKSS 

(npr. kroj, zastava, himna), krščanstvu 

(npr. križ na rutki), državi (npr. zastava, 

himna), stegu (npr. rutka), manjši skupini 

(npr. ime gruče, voda, klana, klic, zasta

vica ... ). Prav je, da ima osnovna (manj

ša skupina) največ simbolov, saj je tu pri

padnost najmočnejša. Pomembno je, da 

ima posameznik do teh simbolov tudi ču

stven odnos, saj pripadnost nujno vsebu

je tudi ta vidik. Pomembno je, da je pono

sen na tisto, kar ti simboli predstavljajo, 
saj jih bo le tako z veseljem sprejemal. 

ših skavtskih aktivnosti. Mogoče se komu 3. Moja skavtska pot. 

zdi težko zagotoviti prisotnost tega ele- Simboli, ki predstavljajo mojo skavtsko 

menta v različnih aktivnostih. Vendar če pot, so obeski na rutki, našitki raznih 

vzamemo simbol kot nekaj. kar brez ka- dogodkov, simboli, ki prikazujejo mojo 

kršnekoli resnične podobnosti predstav- usposobljenost (npr. našitki veščin), sim-

boli ob prehodih in odhodih ter pomemb

nih odločitvah. Morda bi sem lahko šte

li tudi skavtsko ime. Množica našitkov, 

obeskov ne pove veliko. Ti simboli so 

priložnost, da skavt ne razmišlja, kje je 

bil, ampak kam gre. Zato ne more biti 

cilj poln kroj starih našitkov, ampak ved

no novi. Skavt, ki bo dosledno spoštoval 

pravilo, da na kroju ni simbolov pradav

nih zaslug (razen, če je to res zaslužil), 

bo želel pridobiti nove simbole. Skavt, ki 

bo za vsak obesek na rutki znal pove

dati, kaj predstavlja, bo razumel bistvo 

obeskov v večji meri kakor tisti, ki bo na 

rutko dajal vse, kar mu je všeč in zame
njeval obeske z drugimi kakor sličice v 

albumu. Posebno mesto pa imajo sim

boli ob pomembnih razpotjih na skavtski 

poti (npr. prehodi med vejami, odločitev 

za voditelja ... ).Ti simboli so lahko stal

no prisotni, saj skavta spominjajo na bi

stven korak na njegovi poti. 

4. Simbolna govorica posameznega 
dogodka. 
Sem spadajo vsi simboli, ki so poveza

ni zgolj z enim dogodkom, npr. taborom, 

skavtskim letom, katehezo ... Tak sim

bol je npr. Luč miru iz Betlehema (go-
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duhovnega asistenta ZSKSS 
poverjenika/poverjenico za program 

poverjenika/poverjenico za usposabljanje voditeljev 
poverjenika za mednarodne odnose 
poverjenico za mednarodne odnose 

poverjenika/poverjenico za odnose z javnostmi 
poverjenika/poverjenico za gospodarstvo 

poverjenika/poverjenico za začasne naloge (v tem mandatu za pravne zadeve) 



A 5' (JPAS? 
Se še spomnite leta 1991? Koliko lepih in 
manj lepih dogodkov. As' upate pomisliti, kaj 
vse je bilo? Postali smo samostojna država, 
vse se je začelo graditi na novo, nove naloge, 
nova pričakovanja, novo upanje. 

V Cerknici se je pred 14 leti dogajalo še nekaj 
pomembnega. Zbirati so se začeli istomisle
či domoljubi , ki so bili radi v naravi in so iskali 
pot, po kateri bi hodili. Tako so začeli s skavt
stvom in z vzgojo, ki jo je učil Baden Powell. 
Za kraj, ki danes šteje približno 3.500 prebi
valcev, so takrat naredili velik in odločilen ko
rak. Najprej smo bili v ZSKSS-ju skupaj z Lo
ško dolino, kasneje pa smo stopili na samo
stojno pot. 

Naš prvi tabor se je odvijal na Koprivniku leta 
1993. Učili smo se osnov skavtstva, kako po
staviti šotor, da stoji dlje kot 1 minuto, in kako 
prepričati ogenj. da zagori in nas greje. Pri
pravljali smo se na prve obljube, ki smo jih 
slovesno obhajali 12. junija 1994 v župnijski 
cerkvi. Od vsega začetka smo tesno poveza
ni z župnijo, ki nam nudi svoje prostore in vse 
ostalo, kar potrebujemo za uspešno in kvali
tetno skavtsko delo. Da pa gospodu župniku 
pokažemo, da smo res veseli in hvaležni za 
vse, kar nam nudi, pa poprimemo za dela, ki 
so v župnijsko dobro. Tako vsako leto pripra
vimo blagoslov ognja za veliko noč , postav
ljamo jaslice, organiziramo novoletni ples za 
starše in še mnogo drugih stvari. 

Do leta 1997 smo imeli tabore v župniščih in 
kočah, tega leta pa smo se skupaj s stegom 
Loška dolina 1 odpravili v Besnico pri Kranju, 
kjer smo prvič taborili v šotorih. To je bila za 
večino nas prva in neposredna izkušnja z na
ravo in življenjem v njej. Veliko smo se nauči
li, tudi to, da največjo lakoto lahko preženeš s 
tem, da si spečeš kobilice (so zelo hrustljave 
©). Tabor smo si postavili sredi močvirnatega 
polja, tako da smo imeli blatno kopel zastonj . 

Počasi smo postajali tako močni, da smo šli 

na svoje in ustanovili skavtsko skupino Cerk
nica 1. Posebno zadnja leta si voditelji priza
devamo, da bi se povezovali tudi z drugimi 
stegi in se udeleževali izobraževanj in držav
nih srečanj . Nekaj let se že udeležujemo Jak
ca, bili smo na :Lmohtariji, na tabornih šolah 
se tudi že pojavljamo, ravno tako na državnih 
srečanjih in na delavnicah za veje. Po dolgih 
letih smo stopili v stik z Loško dolino 1, ime
li smo skupni skvovikend, na katerem smo se 
dogovarjali o možnostih sodelovanja. 

Naša letošnja tema je »A s· upaš?« . S tem 
želimo svojim in drugim skavtom povedati , da 
naj si upajo pokazati, da so skavti in so na to 
ponosni. Tekom leta pa imamo tudi različne iz
zive, na katerih krepimo svoj pogum in utrjuje
mo našo osebnost. 

Doslej navečji projekt je sodelovanje s cerkni
škimi taborniki pri LMB. Imeli smo skupno pri
reditev, na kateri smo želeli lučko približati na
šim krajanom. 

Še nekaj številk . Vseh nas je 119. 
VV - 28, IV - 65 (5 fantovskih in 5 dekliških 
vodov, četa se imenuje Utopljena riba), PP-
1 O (klan Tjnstan krampjr), SKVO- 8 voditeljev 
in 9 članov tropa ter 2 duhovna asistenta. 
Ime skavtske skupine je še v izbiranju, tako da 
je trenutno še »top secret James Bond .« 

Najbolj simpatična nerodnost? Ha ha ha ... A 
veste, kako se najbolj učinkovito peče koru
zo? Na lesenem roštilju! © Na prvem letoš
njem skvoju smo načrtovali in se pogovarja
li v zelo romatičnem okolju . Ob jezeru, ognju , 
pred nami pa lesen roštilj. na njem pa koru
za. Med debato pa se nenadoma v ogenj zru
ši cela naša pozna večerja. Roštilj nam je zgo
rel- kdo bi si mislil, da se tudi kaj takega lah
ko zgodi. 

Pa bi ob tej priložnosti izkoristila gužvo in vam 
vsem zaželela res najlepše leto 2005, polno 
veselja, uspehov, Božjega blagoslova, pred
vsem pa obilo skavtskega duha in razigrano
sti. 

Tjaša Knap, 
Prebrisana lisica, Cerkno 1 

PRVO SRECAHvE &LA~AvHiKOV 
V četrtek 13. 1. 2005 se je na sedežu Zdru
ženja zbralo petnajst blagajnikov, ena žena 
in ena čistilka. Poizkušali smo pozdraviti žu
lje, poiskati rešitve in izmenjati izkušnje. Uči
li smo se prijavljati na razpise in korakali po 
osnovah blagajniškega poslovanja. Med drob
nimi novičkami tistim, ki ste manjkali, sporo
čamo, da se je začela nagradna tekma v zbi
ranju podpornih članov. SKVO stega, ki do 1. 
5. 2005 zbere največ podpornih članov, bo po
vabljen na češnje v Vipavsko dolino ali za vi-

kend na morje. Klepet in druženje bomo na
daljevali po elektronski pošti in na delavnicah, 
ki bodo izbrane po vaših željah in potrebah 
in bodo, če bo dovolj prijavljenih, »odpotova
le« tudi iz Ljubljane. Vedno ste dobrodošli na 
mojca.cuk@skavt.net, 041/960-300 ali v živo 
ob ponedeljkih in četrtkih 8.00-17.00 na Zrinj
skega cesti 9 v Ljubljani. 

Mojca Čuk, 
strokovna sodelavka za področje financ 

51A2f vot~f 
Ko želite pomagati svojim volčičem napredo
vati čim višje ob reki Vejngangi , si lahko po
magate tudi z zbirko plenov v Spletni džungli 
http://veja-vv.skavt.net. Kako? 
Najprej pomislite, za katero stopnjo se volčič 
poteguje (volčič obljube, pečinski volčič , vol
čič odhoda), nato pa področje , na katerem bi 
bilo dobro zanj. da ujame kak plen. Ta podro
čja so štiri glede na področja otrokovega raz
voja : telesno, družbeno, spoznavno&moral
no&čustveno-motivacijsko in duhovno. Zatem 
se odprejo pleni, razvrščeni po šestih vredno
tah, h katerim teži skavtska metoda. Te vred
note so: 
1. povezanost s svetom, 
2. čut do domovine in odnos do družbe, 
3. ustvarjalnost in pobudništvo, 
4. čut za drugega, prijateljstvo in ljubezen, 
5. optimizem in veselje do življenja, 
6. vera in pripadnost Cerkvi. 

Možno je pregledovati tudi celotno zbirko ple
nov, a taka razporeditev iskanja je namenjena 
prav temu, da najlaže najdete nekaj primer
nega ravno za vašega volčiča © - ne pa ne
kaj, kar je sicer domiselno, njemu pa ne bo 
pomagalo. 

Ker pa številka plenov, ki jih lahko najdete v 
brlogu, še zdaleč ni dokončna in so naše vr
stice še marsikje prazne - npr. pod duhovnim 
področjem za volčiče odhoda skorajda ni naj
ti plena - vas pozivam, da vpisujte tudi svo
je plene in prispevajte v zbirko! Glede raz
porejanja (kam pašejo vaši pleni) naj vas ne 
skrbi, saj je nekaj starih volkov že izurjenih v 
tem , pomembno pa je, da zberemo čim več 
ple nov! 
Več glav več ve in skavti smo si vedno pri 
pravljeni kar najbolje pomagati! 

Anja Kaisersberger, Srčna pelikanka 

še, ko sem jih opazoval, kot pa ko sem 

se podal vanje. Na koncu sem precej 

več pridobil, kot pa izgubil. 



Sveži podatki o hišah za izhode sedaj tudi na internetu - tabori.skavt.netl 

Ojoj, smo že konec januarja, sredi izpitnih ro
kov, ko bi se moral učiti od jutra do večera, se 
zapreti v kakšen vikend daleč stran od civili
zacije in izklopiti vse telefone in moteče dejav
nike urbanega okolja, da bi se ti uspelo nauči
ti vsaj približno tisto, kar pričakujejo od tebe, 
ti se pa spomniš , da še nisi rezerviral hiše za 
zimovanje naslednji mesec, po možnosti celo 
za cel steg. 

Sovoditelj se ti ne oglasi, ker se je prav tako 
zabubil v vikend in izklopil vse telefone, ti po
kl i češ na dve standardni lokaciji , kjer izveš, da 
imajo zasedene že vse vikende do aprila in 
skoraj ne veš več , kaj bi. 

Rešitev je, da vprašaš po voditelji listi za na
svet, ali pogledaš v katerega od seznamov s 
hišami, ki krožijo po listi. Tam ugotoviš, da pol
ovica hiš niti nima napisane številke lastnika, 
za tiste , ki jo imajo, pa slišiš prvič in se ti še 
sanja ne, ali bo v njej sploh dovolj prostora in 
ali moraš mulcem naročiti , naj poleg običajne 
opreme vsak prinese s seboj tudi še tri pole
na, da boste imeli kaj za podkurit. 
Se tak scenarij sliši znano? 

Sedaj obstaja rešitev za to zagato! 
Na strani http://tabori.skavt.net smo začeli 

delati veliko bazo podatkov o tabornih pros
torih in prenočiščih, primernih za naša krdela , 
čete , kla ne ali kar za cele stege. Poleg prave-

Čisto običajno decembrsko popoldne. 
Sonce je skrito nekje daleč za oblaki, ki 
grozijo, da bodo na zemljo poslali svo

je presežke vlage. Prav nič nenavadne
ga ni v tem popoldnevu, razen ... V bli
žini naše prestolnice, v kraju, ki je znan 

kot Podlipoglav, se na prvi dan meseca 
decembra nekaj premika, in sicer pro
ti travniku ob gozdu gomazi manjša sku

pina skavtov, ki so pripravljeni na akci

jo v malem. 
Znano je že, da skavti na svo

jih taborih in drugih aktivnostih po potre
bi ali za hec postavimo kakšno zgradbo 
iz lesa in vrvi. Tokrat smo se srečali, da 
bi postavili mostič čez potok. Pa ne zato, 

ker se tega potočka ne bi dalo preskoči
ti, temveč zato, da bi se skavtski vodite

lji, za katere je bila organizirana tehnič-

ga kontakta, cene in velikosti hiše, bo na vo
ljo še cel kup ostalih podatkov, o katerih smo 
do sedaj le ugibali, ko smo šli prvič v neko 
hišo: dostopnost, javni prevoz, kakšno kuhinj
sko opremo moramo prinesti s sabo, način 
ogrevanja, najbližja nedeljska sv. maša, trgo
vina, pekarna, igrišče, gozdovi , travniki , stva
ri v okolici vredne ogleda, celo fotografije ... 
omogočeno pa je tudi ocenjevanje hiš in nji
hovo komentiranje , kar bo še olajšalo našo 
izbiro. 

Nove hiše, ki smo jih kot prvi še sveže preiz
kusili , lahko vnašamo v bazo, če pa ugotovi
mo, da podatki za kakšno hišo manjkajo ali ne 
držijo, na to opozorimo oskrbnika strani, ki bo 
podatke brž popravil, ali pa to napišemo v ko
mentarju hiše. 

Skratka stvar, na katero smo čakali že leta, 
medtemko smo vsi penasti od jeze, klicali na 
15 različnih koncev, da smo dobili »frej« hišo, 
ki se je kasneje izkazala za čisto loterijo- lah
ko da smo zadeli ali pa pač izgubili. 

Pri tem pa gre opozoriti tudi na to, da je baza 
podatkov od nas vseh in da je naša skup
na odgovornost zanjo, da jo izpopolnjujemo 
in ažuriramo. Stran se je odprla ravno v teh 
dneh, ko je tale Skavtič prišel iz tiskarne, in 
podatki, ki se trenutno nahajajo v njej, nika
kor ne morejo biti boljši kot ti, ki smo jih imeli 

na delavnica, malce preizkusili v znanju 
in spretnosti. En dva tri je vse završalo in 
udeleženci so že žagali, vezali ter prena

šali naokoli lesene kole in količke ter se
stavljali most. 

Ker pa skavtu nenehno grozi 

možnost, da postane lačen, smo se od
ločili za preventivni ukrep. V glino smo 
zavili piščančja bedrca ter jih položili v 

žerjavico že prej zakurjenega ognja. Ko 
je bil most čez potok postavljen, skavtski 

želodčki pa pošteno prepredeni s pajče
vino, smo iz žerjavice izbezali naše pe
kovske stvaritve in .. . Ja, žal se je meso 
"malce" predolgo peklo, da bi imelo pravi 
okus oz. da bi sploh kaj od njega ostalo 

in pristnemu skavtu omogočilo pregnati 
lakoto! Pa ni bilo panike. Vsaj ne preveli

ke. Kosti smo obirali po dolgem in počez, 

na razpolago do sedaj . To pa se bo, upam da, 
zelo hitro spremenilo . 

Večina se vas najbrž ni izognila anketi, ki je 
prišla na voditelji list in v pošti na stege, dobi
te pa jo lahko tudi na tej strani. Njen namen bo 
izpolnjen, če si boste na tem zimovanju vze
li samo 5 minut časa (ali zato zadolžili enega 
klanovca na služenju) in jo na licu mesta izpol
nili. Vaših 5 minut bo pomenilo neprecenljivo 
vrednost za vse (vključno z vami :)), ko boste 
naslednjič iskali primerno hišo za izhod. 

Anketo pošljite na naslov Tomi.Tomsic@
Skavt.Net, ali vnesite podatke na spletni stra
ni, saj bomo le tako lahko prišli do dobrih in
formacij o hišah. ln ko bomo isti postopek 
ponovili še po spomladanskih izhodih in ob
ljubah, bo naša baza kar prekipevala od prvo
vrstnih podatkov in nikoli več nam ne bo tre
ba, ko bomo prvič prišli v hišo čisto na drugem 
koncu Slovenije, klicati domov, naj hitro nekdo 
prinese lonce, piskre in plinsko jeklenko, ker 
sicer bomo morali imeti cel vikend preživetje v 
naravi. Po možnosti v snegu . 

Stran http://tabori.skavt.net vas torej že ne
strpno čaka, še bolj nestrpno pa vaše male 
prispevke - anketice o hišah, kjer boste preži
veli zimovanje . Veliko zimskih užitkov! 

Tomi Tomšič, Napredni sokol, 
Kamnik 1 

po večerji pa smo se že tako zelo moč
no približali zaključku srečanja, da smo 
se morali raziti. Seveda pa je bilo še prej 
potrebno otvoriti novogradnjo ter jo tudi 
prečkati. Mostič smo v duhu večerje in 
njene priprave poimenovali v Kurji most, 
ki nas je ne preveč sit(n)e, zelo blatne in 

zagrete za nadaljnje (skavtske) pustolov
ščine ponesel v temno noč ... 

Tako nekako je izgledala naša prva teh
nična delavnica. V prihodnosti se obetajo 
še nova podobna srečanja voditeljev, na 
katerih se bo mogoče tudi kaj uporabne
ga naučiti, da bomo svoje znanje preda
jali naprej našim IV. 

Nataša Kovačič, Cuteča čebela, 

$kofljica 1 
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Ker so prazniki tako hitro minili, vam domžalski klan Huda kura pošilja še nekaj utrinkov iz časa obdarovanja. 
Skupaj so pisali Svetemu Miklavžu. Dobri možje bil sigurno vesel njihove iskrenosti in posebnega žargona. Avto
rji pa nam žal niso povedali, koliko želja se jim je izpolnilo. 

PRELJUBI SV. MIKLAUŠ! 

Moje ime je punčka Darinka. 
No, nekateri prijatelji me vča
sih kličejo kar Tončka . Ker si ti 
moj prijatelj, tudi tebi dovolim, 

da me kličeš tako . 
če boš priden, ti bom mogoče 
enkrat tudi dovolila , da me ti
kaš. No jst mam jutr rojstn 
dan, zato ti ukazujem, da mi 

poleg aviona z roza pikcami 
kupiš še peč za peko kra
ških pic brez pršuta . 

Lepo te pozdravlja in ti želi 
veliko simbioze - tvoja 
Darinka. 

SVETO PISMO 
Na preverbi taborne šole vsak 
pove koliko mu je uspelo ures

ničiti stvar, ki si jo je izbral za 

osebno napredovanje. 

Dragi Miklavž! 
še nikol mi nis prnesu daril, tko da 
jih tud letos ni treba. Lohk pa mi bi 
neki prnesu, sam ti ni treba, k itak 

Hvala za vse! 

Maja Bertoncelj, Eko vidra, Domžale 1 

DRAGI MIKLAVŽ! 
Letos sem bila zelo pridna. 

Sosedovih koz nisem nadlegovala , 
tudi umivala sem se vsak teden . 

Rada bi imela: 
1. denar 

4. same 1 O-ke na faksu 
5. fanta, ki naj bo lep, pameten, 

zabaven , modrook, 180 cm, pra

vnik ali ekonomist, pozoren, lju
beč, nežen, naj ima jahto in hišo v 

Franciji in na Portugalskem in naj 

zna masirat. 

To mi prinesi še letos!!!! 
Tvoja x, 23 let (Ja , sem 

Skavt: "J's sem sklenil, da 
bom vsak večer 15 min bral 

Sveto pismo. Zaenkrat mi se 
ne gre tako dobro. čez dan 
se sicer večkrat spomnim na 

to zvečer pa pozabim." 
S~avtinja : "Potem pa beri 
Sveto pismo zjutraj ko se zbu

diš, pa ne bos pozabil." 
Skavt: "Če pa piše, da bom 

ilVSTKi fl Slt6~ K020SI<.~ 1 Pogovor v četi 
:Zdravo Preh nanese 

zvečer!" 

OVEN All OVCA? 

Krdelo se odpravi na sprehod v bližnjo okolico. Zagledajo trop 
ovac, ki se pasejo. 

Kača Kaja : "A kdo ve kakšna je razlika med ovco in ovnom? " 
Nadebudni volčič : "Oven ima bolj moško postavo!" 

č rano. 
etovodia . "F· . 1 • I:Zo/ · 

Zdrav. A Sp/oh Je :zeto 
buje Veliko • 1 veste da vse-

. :ze eza?• 
Izvidnik · "J · 

· a, :zato p 
Prdiš ko' tež ki" a Potem e . 



predamo se, sam ne nas več 

LMB pri upokojenem nadškofu 
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