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PRE&VvA~vE 
~RAVE 
... je že v polnem teku, mi pa se 
kar ne moremo zbuditi iz zimskega 
spanja in nas daje pomladna 
utrujenost. Mogoče bo dan Zemlje 

pripomogel, da se naša telesa malo razgibajo, ko se bomo 
odpravili pobirat smeti v naši okolici. Da ne bi imeli preveč 
dela 22. aprila, pa skušajmo naravo varovati celo leto 
in skrbeti zanjo, saj smo del nje in odgovorni za njeno 
propadanje in izumiranje. 
Majska številka Skavtiča je dnevu Zemlje primerno 
obarvana, in že ko ga odprete vas bo po očeh pobožala 
barva narave. V okoljskem kotičku tokrat veliko o tem, kako 
se obnašati v naravi, kaj nam narekuje zakonodaja in kako 
lahko pomagamo naravi in s tem tudi sebi. Kaj se dogaja s 
pomladnim prebujanjem v džungli in nikar ne spreglejte 
lkijevih nalog, ki jih je tokrat pripravil, in si preberite, kako 
so zimo preživeli drugi volkovi in volkuljice. Tudi veliko 
praktičnega dela najdete, izdelavo buta rice, na IV straneh 
pa navodilo, kako izdelati piščalko in kompas, da se ne 
izgubite v naravi. Popotniki in popotnice imajo tokrat le 
eno nalogo, da malo zmigajo možgančke in se sprostijo od 
vsakdanjega šolskega učenja . .. kaj pa ljubezenske težave? 
Ne skrbi, s tabo je teta Klan ka! Spoznajte osebo iz naslovnice 
prejšnje številke in preberite o skavtih v Avstraliji. Zakaj 
je pomembna kondicija za skavtske voditelje, kdo so novi 
imenovani voditelji vej, kako biti dober skavtski voditelj 
in še mnogo več lahko najdete na voditeljskih straneh. 
Bodite pozorni na novo rubriko, S minut za moj navdih, 
kjer lahko pokažete svoje umetniške sposobnosti, nam 
jih pošljete in jih delite s celo Slovenijo. Sonetni venec. .. 
Skavtinji. Res čudovito delo mladega avtorja, vse pohvale 
njemu in naj bo to vzpodbuda za ostale skavte. Veliko se 
je dogajalo po naših stegih, zato se vam zahvaljujem za 
vaš odziv in vašo pošto, in to da svoje vesele in zanimive 
dogodke delite z nami. (epa se sprašujete kam so izginili 
tra či, je odgovor preprost, še vedno so tukaj, pod drugim, 
novim in svežim imenom, Mineštra. 
Vse dogodke, smešne in resne, prispevke in razne ideje pa 
nam pošljite do 

\18. maja 2006 
na že poznane naslove: skavtic@skavt.net ali Skavtič, 

ZSKSS, Zrinjskega cesta 9, 1000 Ljubljana. 
Veselite se skupaj s čisto naravo in v čisti naravi, naredite 
nekaj za njo vsak dan in pazite kako se obnašate do okolja . 
Kar boste dali okolju, to se vam bo vrnilo. Uživajte in veselo 
pomladovanje vam želim. ln čim več zaljubljenih skavtskih 
pogledov. 

Tjaša Knap, Prebrisana lisica, Cerknica 7 

Članki naj vsebujejo največ 3500 
znakov, slike pa naj bodo priložene 
v posebni mapi in ne v wordovih 
dokumentih! 
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ZSKSS 

ZSKSS 

Tiskovine Skavtič izdaja 

Združenje slovenskih 

katoliških skavtmj in 

skavtov 

Glavna urednica: 

Tjaša Knap 

Uredniški odbor: 

Luka Novak, Katja Brečko, Alenka 
Oblak, Petra Pucelj, Simona Jeretina, 
Neža <::erin, Maja Franko, Janja 
Govekar, Darja Stele, Erna Struna, 
Barbara C::epon, Irena Mrak, Marjetka 

Kofol, Aleš <::erin 

Lektoriranje: 

Rok Benčan, Luka Pavlin, Mirjam 
Dani lovič, Barbara Tome, Anita Pernus, 
Tjaša Brinovec, Anja Kaisersberger, 

Darja Penes 

Tehnična urednika: 

$tefan Erman, Jernej Kovač 

Zrinjskega cesta 9, SI - 1000, 

Ljubljana 

tel.: 01/433 21 30 

GSM: 031/ 21 O 944 

040/429 456 

Tisk: 

Tiskarna Povše 

E-pošta: 

skavtic@skavt.net 

internetna stran: 

http://skavtic. skavt.net 

Tvoje pohvale, kritike, pripombe in 

predloge sprejemamo na e-naslov in 

na naslov ZSKSS. 

Veselimo se tvojega odziva - tudi 

zaradi njega lahko Ska vtič 

postane boljši 

Naklada: 3400 izvodov 
Cena izvoda: 300 sit 
Celo/etna naročnina: 1250 sit 
Letnik 10/2 



nBog je videl vse, kar je naredil, ln glej, bilo je zelo dobro.« 

(1Mz1,31) 

Spominjam se svojega prvega skavtskega leta. Skoraj vsako nedeljo smo se skavti podali v naravo ln tam v živo preizkušali, 

kar smo se učili med tednom na naših rednih srečanjih: preizkušali smo vozJe, gradili ognjišča in bivake, pekli hrenovke 

... Kdaj pa kdaj pa smo enostavno šli ven samo zato, da smo bili zunaj, da smo med seboj gradili prijateljske vezi, da smo 

občudovali naravo. ~e danes, po petnajstih letih, grem rad v naravo in uživam, ko jo občudujem. Tudi današnjo s soncem 

ožarjeno nedeljo sem Izkoristil za sprehod v gozd. V bistvu sem šel k neki cerkvlci, kjer je bil najprej križev pot, nato 

pa še maša. Ponekod je na tleh še ležal sneg, drugod pa so že poganjali prvi telohi, zvončki in trobentice. Občudoval 

drugačne cvetke. Pod snegom ni bilo videti samo tr 

se med letošnjo dolgo zimo znašli v snegu, ln ne v 

znova za boli pri srcu, saj sami sebe zasipavam o 

v ozračje. Zemlja, kako dolgo nas boš še pren 

Ti ustvaril? Boš obupal nad nami? 

povzročajo naši grehi, nam 8 

podarja življenje. Postni čas j 

samih d 

že že cvetele. Sprehajal pa s 

Ob tej poti so se b 

z 



Dragi volčič, draga volkuljica! 
V džunglo je že prišla razigrana pomlad, zato na tokratnih volčjih straneh lahko malo obudita spomine 
na prigode v zimski džungli, hkrati pa preizkusita kakšno izmed zanimivih idej, ki so kot nalašč za vesele 
pomladne dni. Kar najbolje! 

Petra Pucelj, Nežna kresnička, Sentjernej 1 in Simona Jeretino, Vztrajna kobra, Homec 1 
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KAKO BOM 
POMAGAL ., 
tiASI 
ZEMLJ\CI! 

V VfLf {fRA CARA - K~fR ~f 
h\O~O{f {fSTO VSE! 
Pogumni volčiči in volkuljice smo se 
odpravili na zimovanje. Vlak nas je pripeljal 
v Kančevce. Ravno na ta dan nam je veliki 
Tha poslal še veliko pošiljko snega, tako 

da se je zimovanje res lahko pričelo. Vas 
zanima, kako je bilo? Najbolje, da vam to 

zaupajo kar volčiči ... 
Bili smo v Kančevcih. Imeli smo se lepo. 
V petek zvečer je prišla Pika Nogavička, 

· zabavali smo se pozno v noč. V soboto zjutraj 
po zajtrku sta lopova Piki ukradla škatlo in 
recepte. Sli smo jih iskat, in ko smo po sledeh 
prišli do knjige, smo se dogovorili, da se 
bomo vrnili, ko bo padel mrak. Naredili smo 
svečke in si narisali rdeče pike. Ko je padel 
mrak, smo se vrnili na isto mesto, kjer ni bilo 
ničesar. Odprli smo pismo in prišli do mesta, 
ki je bilo narisana. Tam so bili listi knjige in 
drug zemljevid. Sli smo do narisanega kraja 
in našli tretji zemljevid, ki nas je pripeljal 
do škatle. Nato smo šli domov in zaspali. 
V nedeljo smo pripravili nahrbtnike in 
pospravili stanovanje. Potem smo imeli še 
mašo in starši so nas nato odpeljali domov. 

Matej P 

Vpeteksmosezvlakom odpeljali v Kančevce. 
Obiskala nas je Pika Nogavička in podali smo 
se na lov za Pikino škatlo. Zamaskirali smo se 

Lot\1.\~Q 
ot)~At,~E~ 

Neža Čerin, Mirna srna, Ljubljana 4 

v Pike. Ko smo končno našli škatlo, smo se 
odpravili spat. V nedeljo smo imeli mašo. 
Dve volkuljici sta obljubili in dobili rutico. 

Julija Bukvič 

Na zimovanju je bila Pika Nogavička, ki 
nas je zabavala. Imeli smo se lepo. Sanka li 
in kepali smo se ter Piki pomagali iskati 
dragocene stvari. 

Vid Valdhuber 

Prvi dan nas je obiskala Pika Nogavička . Ko 
sem se naslednji dan zbudil, sem opazil, da 
zunaj sneži. Nato smo imeli zajtrk. Ko smo 
se najedli, smo se šli sankat. Zvečer smo šli 
na lov. 

Domen Purgaj 

V petek smo srečali Piko. Bila je tako smešna, 
da se nisem mogla prenehati smejati. 
Rekla je, da dela, kar hoče. Popoldne pa sta 
vilo Čira čara vlomila Cene in Blisk, ki sta 
odnesla zaklad in knjigo z recepti. Mi smo 



seveda hitro šli iskat njene ukradene 
stvari, vendar smo iskanje prekinili, ker 
je Pika rekla, da se bolje lovi ponoči. Vsi 
smo se strinjali in tako je tudi bilo. Našli 
smo vse dragocene stvari in Pika nam 
je bila hvaležna. V nedeljo smo Akeli 
povedali, kaj vse se nam je zgodilo, Ake la 
pa ni ničesar vedela. 

Tjaša ~ilar 

V petek, 24. 2., smo odšli na zimovanje. 
Tam smo se predvsem zabavali. Doživeli 
smo tudi veliko pustolovščin. Ko smo se 
v nedeljo zbudili, smo žalostni ugotovili, 
da moramo domov. Zimovanje je minilo 
hitro, a lepo. 

Amadeja Brečko 

V petek, 24. 2., smo se z vlakom peljali 
v Kančevce. Ker je bil pust, smo se 
namaškarali v Pike Nogavičke in odšli na 
lov. Zimovanje je bilo zanimivo, a se je 
hitro končalo. 

Ana Herič 

V petek, 24. 2., smo se z vlakom odpeljali 
v Kančevce. Res, hitro je minil vikend. 
V nedeljo smo imeli še mašo, kjer sem 
obljubila in dobila rutico. Lahko smo se 

tudi sanka li, saj smo imeli veliko snega. 
Jana Jaušovec 

Prvo noč, ko smo spali v hiši, nismo in 
nismo mogli zaspat. Pogovarjali smo se 
in klepetali. Ko smo se zjutraj zbudili, 
smo odšli na odličen zajtrk. Prišla je Pika 
Nogavička, ki se je grdo vedla. 

Klara Lepener 

S skavti smo se 24. 2. odpravili na 
zimovanje. Tam je bila Pika Nogavička 
s svojimi prijatelji. Drugi dan smo šli na 
sprehod in opazili stopinje. Sledili smo jim. 
Kmalu smo se ustavili, ker smo mislili,da 
se stopinje tam razdelijo. Pogledala sem 
na drevo in zagledala zvezek s Pikinimi 
recepti. V njem so manjkali listi, zato smo 
se odločili, da se ob mraku odpravimo za 
stopinjami. Po večerji smo odšli na pot. 
Se prej smo se uredili in naredili svečke. 
Dolgo smo hodili gor in dol, sem in tja. 
Končno smo našli vse liste, ki so manjkali 
v zvezku. Potem smo našli še škatlo, ki 

sta jo Piki izmaknila roparja. 
Glorija Gačnik 

V petek zvečer nas je obiskala Pika 
Nogavička. Veselo nam je pripovedovala, 
kako sta z očetom in ladjo prepotovala vse 
konce sveta. Po plesu smo se še pogovarjali 
in odšli spat. Pika, Anica, Tomaž in duhovnik 
so nas pokrižali. Zjutraj smo našli stopinje. 
Sledili smo jim in našli Pikino knjižico z 
napitki. Pika je videla, da manjkajo strani. 
Predlagala nam je, da ulovimo lopove, ko 
pade mrak. Doma smo nato ugotovili, da 
manjka še Pikina škatla z zlatniki. Naredili 
smo sveče in šli na pot. Na srečo smo našli 
vse liste in škatlo. 

Katja ~oster 

Verjamem, da nam vsaj malo zavidate?! 
Sicer pa -tudi vi ste zagotovo imeli čudovito 
zimovanje ... Dober lov! 

Akela Krdela pogumnih volkov, Maribor 1 

V petek, 17. 2, smo se odpravili na Koprivnik. 
Do tja smo se vozili skoraj pet ur, ker smo 
zašli in je avtobus obtičal v snegu. Ko 
smo končno prispeli, je bila ura že nekaj 
čez devet. Kuharja sta nam hitro skuhala 
okusno večerjo, potem pa nas je Akela že 
spremenila v Snežkote. V soboto zjutraj smo 
ugotovili, da smo brez svoje vasi, zato smo 
si zgradili snežno mesto iz papirja, vate in 
veliko lepila. Tudi valjanje v snegu in dežju 
je bilo zabavno. »Dričkali« smo se po vaški 
skakalnici, in ker smo bili tako hitri, smo 
naredili veliko lukenj. Te so potem fantje in 
Bagira lepo popravili. Tudi popoldne je bilo 
zabavno, saj smo se veliko igrali, ampak 
prehitro je prihajal konec lepega. Prišla je 
nedelja, sveta maša in pospravljanje. Po 
kosilu je Akela imela »majhno pridigo« 
oziroma analizo zimovanja. Dala nam je 
lepe snežinke za spomin na zimovanje. ln 
že smo bili spet na avtobusu, čez tri ure pa 
doma. Ta vikend smo zelo uživali, vendar je 
prehitro minil. 
Saša Koren, Krdelo navihanih tačk, ~kocjan- Turjak 1 

If~OVAN\Jf 
KR~fLA 
Volčiči in volkuljice stega Vir 1 smo se v 
petek, 17. 2, odpravili proti Bodovljam 
pri Skofji Loki. Kaj vse bomo tam doživeli, 
tega dejansko nismo vedeli, saj so nam iz 
detektivske pisarne starih volkov sporočili 
le to, da gremo reševat detektivske 
primere. Zvečer smo izvedeli še nekaj več: 
neka gospa nam je ukradla sliko, ki ima 
veliko vrednost, in to sliko smo želeli dobiti. 
Sherlock Holmes in James Watson sta nam 
pri tem bila v pomoč, a ukradena slika 
je bila še vedno neraziskan primer. Pred 

spanjem so nam ti skrivnostni ljudje odnesli 
naše vezal ke, in ker detektivi nismo kar tako, 
smo se odpravili za njimi. Ugotovili smo, da 
so nas naše vezal ke razdelile v gruče. Zjutraj 
smo delo nadaljevali, saj so ti ljudje po 
vasi raztrosili sestavne dele našega peciva 
za gospo s sliko. Za telovadbo nam ni bilc 
potrebno posebej skrbeti, saj smo je imel 
že dovolj s hojo do vasi in nazaj. Popoldne 
nismo poležavali, ampak smo se odpravil 
raziskovat okolico, se sankali, prepevali ir 
igrali. V delavnicah smo okrasili naše barvice 
in pesmi ponazori li še z gibi. Zvečer pa sme 
vendarle našli tisto, kar smo iskali: sliko 
Njeno vrednost smo spoznali, ko smo uzrl 
podobo na njej. Bil je Robert Baden-Powell 
ustanovitelj skavtov. S tem so bili na 

detektivski primeri rešeni. V nedeljo, 19. 2
1 so nas stari volkovi odpeljali do Skofje Loke 

da smo se udeležili svete maše, nato pa nal 
sredi mesta prepustili nam in našim noga~ 
da poiščemo pot do Doma na strmini. PI 
kosilu in pospravljanju smo počakali našl 
starše, detektivska pisarna pa je ta dan svoj~ 
vrata zaprla do naslednjega primera. 

Urška Gams, Mirna tigrica, Vir 

zth\OVA~~f KO~~~fKE~ 
KR~fLA o.-). 3.1006> 
V petek zjutraj smo se odpravili na Smiht; 
nad Mozirjem. Ko smo prispeli , je Mang še 
pogledat, kje sta Akela in Kaja. Ko je priše 
nazaj, je rekel, da so vrata hiše zaklenjena il 
da je na vratih nek listek. Sli smo pogleda 
vrata, na katerih so bili čudni znaki. Ka 
naenkrat so nekateri volčiči videli zelen 
znake in prazne kozarce marmelade. Sledi 
smo znakom in prišli v gozd do Akele i 
Kaje, ki sta bili zelo čudno oblečeni. Obr 
sta imeli pobarvan zeleno. Povedali sta narr 
da sta z Marsa. Potem sta nam razložili, ka 
delajo na Marsu in kaj vse jedo. Nato s 
nam povedali, kako jima je ime: Aleka i 
Ajak. Nato sta nam razložili, da če želimo i 
na Mars, moramo imeti kode ali tatatatuj 
Naredili smo raketo (postavili smo se v vrste 
in se odpeljali iz gozda ter prišli na travni~ 
Tam so nas pred vstopom na Mars razkuži 
in nam dali marsovska imena (imena s 
se brala nazaj). Nato smo odšli na Mars ( 



hišo), se malo razgledali in nastanili v ka psu le 
(postelje) ter odšli na malico. Po ma lici nam je 
Aleka povedala, da lahko med prostim časom 
rešimo marsikaj. Nato smo našli nekakšne 
znake in zraven so bile črke (marsovska 
abeceda). Reševali smo znake, ki so bili 
skriti po hiši. Dolgo smo iskali in nato so nas 
poklicali na kosilo. Potem smo se razdelili v 
štiri skupine in imeli nalogo, da poiščemo ime 
svojega planeta ter njegove značilnosti. Nato 
smo delali planete iz balonov in časopisnega 
papirja. Po skupinah smo naredili tri planete. 
Po večerji smo odšli v Zvezdna vrata, kjer nam 
je Mang predvajal film E. T. Po E. T.-ju smo se 
umili in odšli spat. Zjutraj, ko smo punce še 
sladko spale, so nas fantje zbudili in prižgali 
luč. Mislile smo, da so nas zbudi le voditeljice. 
Zaspane smo se oblekle in odšle na jutranjo 
telovadbo. Kasneje smo pobarvali male 
planete, po kosilu pa še velike. Po ma lici smo 
se odpravili v Zvezdna vrata in zapeli nekaj 

pečka 

rodi O žarnica 

pesmi. Nato so nam po pošti sporočili, da smo 
zmagali na tekmovanju. Nagrada je bil izlet 
po galaksiji. Zelo smo se razveselili . Ašuram 
in Adranreb sta se igrali z nami. Kar naenkrat 
pa je Ašuram postala zelo razburjena. V roki je 

rumenih puščicah. Sledili smo rumenim 
puščicam in prišli na Sonce, kjer je bila 
Aleka. Prvi so se na pot odpravili Nevidni, 
1 O minut kasneje Rumeni virusi, 20 minut 
za njimi Rdeče tečke in nazadnje Modreci. 
Hodili smo po različnih planetih in jih 
spoznavali. Prvi so na Mars prispeli Rumeni 
virusi, ker so prehiteli Nevidne. Drugi so 
prišli Nevidni, tretji Rdeče tečke in četrti 
Modreci. Zvečer smo imeli zabavni večer. 
Aleka in Ajak sta nas poklicali v jedilnico, 
kjer so nas pripravili na galaktične zabavo 
(pobarvali so nam lase, obraz ... ). Na 
zabavi smo imeli karaoke in različne skeče . 

Naslednji dan smo pospravljali kapsule, 
po kosilu pa so starši s težavo prišli do nas, 
saj je v tistem dnevu zapadlo zelo veliko 
snega. 

držala list papirja, na katerem je pisalo, da nas 
ministrstvo čaka na nekem planetu, saj niso 
mogli prispeti na Mars. Iskati smo jih morali po 

volkulj ica Lucija, Krdelo Slovenske Konjice 1 

Katera človekova 
dobra lastnost 
se pokaže, če 
človek ne porabi 
vel1ko elektrike? 

hladiln k 

Mavgli se je po napornem dnevu na pašniku, 
sedeč na vratu mogočnega bika Rama, vračal 

proti vasi. Ko je v večernem mraku zagledal obrise 
koč, ga je presenetilo skrivnostno svetlikanje v 
sobah ljudi, čudno brnenje in podobni nenavadni 
glasovi, ki jih v človekovih prebivališčih še ni 
poznal. Potem ko je spravil živino nazaj v hleve, 
se je podvizal na vaški trg, kjer so pod figovcem 
vaški možje modrovali o nekakšni elektriki, ki bo 
odslej namesto rdeče rože grela, svetila in krajša la 
večere vaščanov. Naslednji dan je pohitel k Bagiri, 
ki mu življenje vaščanov ni bilo tuje in mu je vselej 
pomagal razvozlati kakšno človeško uganko. Ko 
je Bagira slišal za elektriko, je rekel: »Če bodo 
ljudje znali ohraniti pomembno skavtsko vrlina, 
jim bodo vse te iznajdbe, ki jih oživlja elektrika, 
v korist. Drugače pa .. . no ... drugače bo pa Ha ti 
zelo pogosto oznanjal vodno premirje.« 
Reši elektrokviz in pomagaj Mavgliju odkriti 
pomembno skavtsko vrlin o, ki nam pomaga, da se 
izognemo poletnim sušam! 
Plen (rešitev), ki si ga ulovil, prepiši v kuponček 
in pošlji Skavtiču . Pripiši še svoj naslov. Morda 
boš imel srečo in ti bo Čil prinesel džungelsko 
presenečenje, ki bo te dni razveselilo tudi volčiča 
Danijela Bogataja iz Spodnje Idrije, saj je 
pravilno izpolnil kuponček iz prejšnje številke 
Skavtiča (dan spomina). čestitamo! 

..... .... ..... •.. ............. .............. ..................... .... .. 
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&fLA KO&RA tru KRiJ.~fVf AAKIJ~ Pomagaj beli kobri najti pot do kraljevega ankusa! 
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OKVfR(fK ZA SLfKO 
Veliko je priložnosti, ko lahko obdaruješ 
prijatelje, brate, sestre, starše . . . Kaja 
tokrat predlaga, da narediš darilce, s 
katerim gotovo zelo razveseliš tistega, ki 
ga bo prejel. 

Potrebuješ: 

1. 

karton (velikost je odvisna od 
velikosti slike), 

sliko ali fotografijo, 
vrvice, semena, kamenčke za 

okrasitev okvirčka, 
škarje, lepilo, alfa nož. 

1. Karton razreži na tri dele (enega 
ozkega in dva enako velika) . 
2. Na sredino enega nalepi sliko ali 

z., 

ttREL\ 

'· 

Pavel Menič, Bojeviti delfin, Novo mesto 1 

fotografijo. Iz drugega s pomočjo alfa noža 
izreži okvir in ga okrasi z vrvicami, semeni, 
kamenčki ... 
3. Okvir nato prilepi na karton s 
sliko. 
4. Zgibaj trak kartona v obliki črke 
Z. Na gornjo stran Z-ja nanesi lepilo tel 
ga pritrdi na hrbtno stran okvirja (neka 
centimetrov pod vrhom). 

Vesna Prem ru, Storkla od fare, Sentjernej 1 

4. 



Drage vod nice in izvid niki! 
Zagotovo ste že vsi bili na orientaciji. Toda ali vam je kdaj uspelo zgrešiti pravo smer? Verjetno za to ni bilo 
potrebno veliko truda!:) Za take in podobne slučaje vam bo prišel prav improviziran kompas avtorja Mladi 
MacGyver. Njegov članek vas bo poučil tudi o izdelavi piščali, če se slučajo znajdete v težavah in si potem 
kako zaigrate in zapojete ... Najverjetneje znate tudi vrv zavozlati tako, da nastane uporabni vozel ali pa le en 
zavozlan kupček vrvi. Ja, obnavljanje in pridobivanje skavtskih znanj je zelo koristno in če se boste usedli za 
nekaj minut in med drugim prebrali te strani, ki so namenjene vam, boste izvedeli še o tem, kako sta se nam 
predstavili četi iz Nove Gorice 1 in Slovenskih Konjic l. Izvedeli boste, kako pomembni ste tudi zastavonoše v 
vodu ter se naučili pripraviti spomladansko solato iz nabran ih zeli zunaj ograde vrta. 
V času od objave prejšnjega skavtiča ste nama za IV stran poslali veliko prispevkov, za kar se vam najlepše 
zahvaljujeva. Veliko prispevkov je bilo z vaših zimovanj, ki pa jih zaradi različnih razlogov ni bilo mogoče 
objaviti. V tej številki vam ponujava v branje »spomladanske« teme in vam pri tem želiva veliko užitka!! 

Maja Franko, Zivahni metuljček 5ientjernej 7 in Ema Struna, Rdeče/ična 5ioja Novo mesto 7 
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tETA NOVE GORICE 1 

1. Osebna izkaznica čete 

tETA ZAHODNE STRAŽE
DO KONCA IN NAPREJ!!! 

Razlaga imena in klica: 
Zahodne-nahajamo se na zahodu 
Slovenije 
straže-hočemo biti pozorni do okolice in 
tako tudi straži mo dobre vrednote 
Do konca in naprej- vedno hočemo 

priti do cilja, a skavtski duh nas žene še 
naprej 
Voditelji:Kristina Kovačič- Igrivi aligator 

Primož Skubin- Plemeniti orel 
Mojca Abram- Vseveda panda 
Matevž Kovačič- Govoreči orel 

DA: Boštjan Toplikar 

Dekliški vodi: ALIGATORJI, PANDE. 
KENGURUJKE 
Fantovski vodi: ORLI, MEDVEDI, 
TARANTELE 
$tevilo IV: 38 
Starost čete: Naša četa je še mlad ja, ja ... 
stara komaj 1 O let. 
3. IV,ki se ukvarja s čim zanimivim 
Ogromno je zanimivih stvari s katerimi 
se ukvarjajmo, a najlepše je, ko nam 
skupaj kaj uspe. Npr. ko smo pripravili 
zdravo slovensko zabavo še za štiri druge 
čete, ko smo na Sibasti skupaj pripravili 
koreografijo na pesem Ubila si del mene 
od Game over, ko smo dramatizirali 
zgodbo o Robinu Hoodu ali ko zapišemo 

kakšno pesem, kot je ta spodnja, kije nastala 
na letošnjem zimovanju, ko smo spoznavali 
pesniško veščino in opisuje petkov pohod. 

O, TA PETEK 
Z vlaka izstopili, 

JOJ, snežke pozabili. 
Zakaj bi se jokali, 

naprej smo se podali. 
S kompasom v roki, 
končali pa u potoki. 
Tko čevlje premočili 

in sami se krstili. 
V strm hrib hodili, 

ase tud spočil i. 
Se ves čas smejali 

in si šale pripovedovali. 
Lucija preverjala je člane, 
a nas to sploh ne gane. 

Mi cimet smo vohali, 
še Kristino odkopali. 

Naprej se skup podali, 
še bakle v temi prižgali. 
Končno pa bili smo tam, 
kjer je bil res pravi raj. 

Na zabavnem večeru se igrali, 
do ušes se nasmejali. 
5e Saro smo zmečkali, 
potem pa kmal zaspali. 

pst, prej smo še fruc pili, 
a nismo ga polili. 
Raje smo zmoli li 

in se odpočili. 
4. 1 O razlogov, zakaj je lepo biti skavt 
v naši četi 

er vedno počnemo zanimive in 
nenavadne stvari! 
_nergije in smeha nikoli ne zmanjka! 
_adi se imamo in se res dobro razumemo! 

_a, ful fajn voditelji! 
_n kup lepih punc! 

_ahod branimo! 
_ha, ugotavljamo, da smo talenti! 
_er pridemo od vsakega srečanja dore 
volje! 
_krog vratu nosimo najlepšo rutko! 
_ikoli nam ni dolgčas! 
... in še bi lahko naštevali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ................................................. 
tETA SLOVENSKIH KONJIC 1 

VIP tETA- Slovenske Kujince1 

1.VODITLI 
-*Katarinca*- četovodkinja (lepa & pametna 
+ Zoisova štipendija) 
-*Andrej*- četovodja (prikupen in higiensko 
neoporečen > AFRODITA s Zoisovo 
štipendijo!) 
-*Klara*- pomocmca četovodkinja 

(zaljubljena ***, ... cvetoča .... Klara: Yugo nije 
za dugo ako nije drugo Yugo može biti za 
dugo) 
VODI 
-Grizliji (Žiga & Žiga verzija..... > vod s 
posebnimi potrebami) 
-Mroži (Jernej & Luka verzija ..... vod, odvisen 

od deklic) 
-Pikapolonice (beri: Pikapolon'ce) (And 
& Petra & Neža različica ..... nove in fine) 
-Siončice (Eva & Tea različica ..... friends 
(nikoli skregane) LEPE in postavne .. . do 
ton ........ in še in še) 
-Kengorujke (Tadeja & Janja & 
različica..... vod s posebnimi 
efekti) 

$T. POPOLNIH SKAVTOV V tETI: 
41 + 3 izbrisani (voditelji) 
STAROST tETE: 
V pubrteti - 121et; začasna kriza (tetj 
Katarinca svetuje!) 
3. ANEKDOTA IZ ŽIVLJENJA NA$E tETE 
TABOR 200S 
Vrli fantje, mišice in špeh naše čete, so na 
hajku po klečeplazenju in moledovanju p~ 
naporni poti končno naleteli na prijazn~ 

domačine in dobili streho nad glavo. Ko se 
lačni že skoraj začeli z večerjo in so ravnoka1 
začeli z molitvijo (BTW ravnokar so SE 

zahvaljevali za prenočišče) ... je na senik nac 
štalo prikobacal primerno hranjen možičel 
in od naših vrlih mišičnjakov zahteva 
osebne izkaznice, češ da so ilegalci! Njih01 
moto: LAHKO Bl SE UPRLI, A SE NISMO, KEF 
SMO ........ (ime voda ne bomo izdalil)!l) 
Tema pogovorov na taboru 200S: ja ti mAl; 
mAla zajčica l)!l DURACELL- traja dlje) 
VIP četa- Slov. Konjice1 je zelo pripravljen; 
za razredčevanje goše ... drugi dan tabor; 
smo se pridno zagnali v žaganje drevesa 
s premerom štora 3Scm! Žagali smo že 4~ 
minut in se hudo namučili. .. , a na žalos· 
prepozno ugotovili, da bi bilo drevc 
pretežko, da bi ga odnesli v tabor ... 
POSLEDICE SO BILE ..... 50KANTNE! 
4. IV, KI SE UKVARJA S tiM ZANIMIVIM7 
-spanje (ampak ne ponoči) 
-straženje 
-sanjanje 
- prehranjevanje 
- kuhanje 
- kurjenje ognja (pomoč med vodi) 
-žaganje 



- »osvajanje« 
-prepevanje ob ognju 
-in še ... mnogo zaupnih zadev 
S. 1 O RAZLOGOV, ZAKAJ JE LEPO BITI 
SKAVT V VIP lETI SLOV. KONJICE1: 
l .... ker se imamo radi 
2 .... ker ostajamo optimisti, tudi ko nam 
blato zalije sleherni delček našega telesa 
3 .... ker imamo mišice, vodoodporni make
up in trivremenski taft 
4 .... ker imamo voditelje s »posluhom«, sploh 
zjutraj za budnico 
5 .... ker imamo čas 
6 .... ker smo povprečneži nad nivojem 

7 .... ker ima Katarinca bančno kartico, Klara 
Yugota, Andrej pa moralne vrednote 
8 .... ker poznamo TUNO na 1000 in 1 način 
9 . ... ker znamo reči R kot voda je mrzla 
mmmmmmmmmmmm 
1 O .... ker vas imamo radi!!! 
6. NEKAJ PO LASTNI IZBIRI: 
Či vam še slučajno ke ni jasnu??? 
> POKLIČI ( na 031 ****** ali 041 ****** ali 
051******) >Cenzura 

V tej številki vam bova opisala dve novi pogruntavščini za v zbirko domislic in izumov. Tudi tokrat še ne bova posegla po kakšnih 
nevarnih izum ih, tako da boste morali (verjetno predvsem fantje) še za kakšna dva meseca poteptati svoj uničevalski nagon. Seveda pa 

to še ne pomeni, da sta izuma namenjena le vsem katapultom, samostrelom, pištolam, lokom in podobnim rečem nenaklonjenemu spolu 
(beri: ženskam). 

časih, ko so naši dedje ali celo očetje 
redno pasli vse vrste vimenastih živali 

> domačih travnikih, ga skoraj ni bilo 
1stirčka, ki ne bi znal izdelati piščalke, s 
1tero si je krajšal čas. Ker ne pasem o več (v 
ko velikem številu), želja po lastni piščal ki 
1 se pri marsikaterem skavtu ali skavtinji 
pojavi, sva se odločila za zapis navodil za 

:lelavo le-te. 

tstavine: 
•otta paličica 
Jaličica, ki se tesno prilega luknji v votli 
dičici 

del ava: 
'Jajbolje, da za votlo paličico uporabimo 
dičico iz trstičevja (uporabimo lahko tudi 
1mbus), debelo približno 1 cm. 
'Ja razdalji 1 cm od začetka paličice 

1redimo z nožem ali žagico (motorka 
!pade) navpično zarezo, ki naj sega do 
>lovice paličice . 

lačetek druge zareze naj bo od začetka 
ve oddaljen za 1 cm. Druga za reza naj bo 
>ševna in ne navpična, konča pa naj se pri 
'neu prve. 
ilzamemo drugo paličico in jo z nožem 
rajšamo na 1 cm. To paličico nato po 
>lžini prekoljemo na pol (še vedno je 
>Iga 1 cm). Novonastali čepek vstavimo 
votlo paličico na vrhu, to je pri obeh 
rezah, pravokotna na prvo zarezo. 
!)o raba: 
ščalko lahko na spodnjem 
mašimo, lahko pa vzdolž 
1vrtamo luknjice, tako da 
~čtonski inštrument. 

koncu 
paličice 

dobimo 

Kompas, ki bo nastal iz teh navodil, se seveda 
nikakor ne bo mogel kosati z tistimi iz trgovine 
in vsekakor ni za resno uporabo. Služil vam bo 
le kot igrača oziroma kot učni pripomoček za 
spoznavanje principa njegovega delovanja, 
primeren pa je tudi za improvizacijo v 
primeru izgube pravega kompasa. Upam, 
da na Bolfenka ali Jakca nihče ne bo prišel 
s to skledo in iglo, če pa komu vseeno uspe 
zmagati s tem, mu izrekava iskrene čestitke. 

Sestavine: 
-zamašek iz plute 
-dolga šivan ka 
-skleda (krožnik, menažka) z vodo 
Izdelava: 
l.Šivanko obrnemo z ušesom navzdol in po 
njej od zgoraj navzdol nekajkrat podrgnemo 
z magnetom. 
2.Z žepnim nožem previdno odrežemo 
kolobarček zamaška iz plute. 
3.Konico šivanke potisnemo skozi kolobarček 
plute. 
4.Na pluto narišemo puščico proti šivankini 
konici. To je smer proti severu. Ob robu 
zamaška narišemo še pike za jug, vzhod in 
zahod. 
Uporaba: 
Skledo do polovice napolnimo z vodo in jo 
postavimo na ravno površino. Kolobarček iz 
plute položimo na gladino. Konica igle bo 
pokazala proti severu, ko se bo voda umirila. 

Za vas po delavnici in glavi razbijava : 

Mirko Silan, Pripravljeni kozorog in Marjan Moderc, 
Fi/o-skirca kozorog 



Pomlad se je že prevesila v drugo 
polovico. Narava se je prebudila in 
povsod se poraja novo življenje. Ravno 
pravi čas, da jo mahnemo na potep. V 
nahrbtnik zložim o nekaj rezervne obleke, 
topografsko karto, kako pijačo, nekaj 
hrenovk in moke. Po nekaj urnem potepu 
po gozdovih se nam začnejo oglašati 
želodčki in hrenovke komaj čakajo, da jih 
nataknemo na palico. Z malo domišljije 
si že predstavljamo vonj lepo zapečene 
hrenovke in twista. Odlično, vendar nekaj 
manjka? Seveda nekaj zelenega- solata, 
ki si jo lahko na beremo kar spotoma. 

Prva se nam ponudi navadna zvezdica 
(Stellaria media). Naše mame jo gotovo 
poznajo po imenu kurja črevca, saj ta 
prikupna rastlinica začne poganjati na 
naših vrtovih kmalu, ko odleze sneg. 
Navadna zvezdica je enoletnica. Okrogla 
stebla so prilegla in močno razrasla, tako 
da rastlina izgleda kot kupček. Listi so 
celorobi, nasprotni in ošiljeno jajčasti. 

Zgornji listi so sedeči, spodnji pa imajo 
dolge peclje. Rastlinica ima majhne bele, 
včasih komaj opazne cvetove. Venčni listi 
so globoko razcepljeni. 
Najpogosteje raste na njivah in vrtovih, 
ter s tem povzroča sive lase vrtičkarjem, 
saj jo imajo za nadležen plevel. 
Uporabljamo vse nadzemske dele. Mlada 
rastli na je krhka in sočna, okus pa ima po 
mlečni koruzi. Navadna zvezdica vsebuje 
vitam ina Cin A ter veliko kalija in kalcija. 
V zdravilne namene jo je priporočal tudi 
nemški zdravnik in duhovnik Kneipp. 
Učinkovala naj bi pri zdravljenju kašlja, 
pljučnih bolezni, celjenju ran in vnetjih 
oči. Nabiramo vedno le mlade in mehke 

poganjke, ki jih lahko jemo surove ali 
dodajamo v juhe in enolončnice. 
Prvi se nam ponudi čemaž (AIIium 
ursinum). Kdor zna latinsko, bo takoj 
pomislil na česen. Res je, da čemaž 

močno diši po česnu, vendar brez skrbi, 
nima tako ostrega okusa. čemaž je trajna 
zelenika, ki zraste do 25 cm visoko. Ima 
podolgovato, z belo prozorno kožico 
ovito čebulo in navadno dva prizemna 
lista, ki sta ploska in suličasta. Steblo 
je pokončno in robato. Bogato cvetoči 
pakobuli z belimi zvezdastimi cvetovi 

nikdar zarodnih čebulic. 

Razmnožuje 
se s čebulami, 

ki nastanejo v 
zemlji in s črnim 
semenom, ki ga 
največ raznašajo 
mravlje. 
Na čemaž 

naletimo v 
senčnatih bukovih 
gozdovih, kjer je 
globoka humozna 
zemlja, ker mu 
prija vlaga. Pri 
nabiranju čemaža 

pa moramo biti 
pozorni. čemažu 
je namreč zelo 

podobna šmarn ica, ki pa ima liste zvite v 
steblo in raste na suhih rastiščih. Pa tudi 
listi šmarnice so trši. Potem moramo biti 
pozorni tudi na rastline, ki rastejo na istih 
rastiščih kot čemaž. Te strupene rastline so 
bela čmerika,jesenski podlesek in pegasti 

kačnik. Nabirajmo počasi in si oglejmo 
list posebej. Če smo še vedno v dvomi 
povohajmo list in vonj po česnu nas prepri 
o pravilnosti izbire. čemaž lahko ponudim 
poleg hrenovke ali kuhanega krompi 
lahko pa ga razrezanega potresemo poj 
Možnosti so res neizmerne, le domišljijo 
potrebno uporabiti. 
Poleg omenjenih dveh 
za okrasitev solate naberemo 
navadnega jegliča (Pri mula vulgaris). Za 
strokovnim botaničnim imenom se skri 
nam vsem poznana trobentica. Poleg solat 
lahko uporabimo tudi za čaj. Kako 
izgleda, ni potrebno posebej 
zato si raje oglejmo, kako jo uporab 
Nabiramo le mlade liste in cvetova. Sta 
listi so trdi in zateglega okusa ter tako n 
več uporabni za prehrano. Listi 
vsebujejo veliko vitamina C. Za d 
potrebe zadošča, če pojemo 30g listov. Li 
vsebujejo tudi provitamin A in sapon 
Saponini so najpomembnejša zdravil 
učinkovina v trobentici, vendar pa 
zaradi njih ne smemo pretiravati s količi 
pozobanih listov. 
Narava nam spomladi ponuja še 
užitno zelenjavo. Naberemo si 
navadno marjetico, rman, koprivo, m 
koprivo, plešec, navadno smrdlj 
navadno regačico in še bi lahko našteval 
Naj bo za tokrat dovolj. Sedaj pa le hitre 
nahrbtnik na rame in pot pod noge, sa 
zunaj okusne rastline že čakajo na nas. P< 
okusno divjo malico vam želim! 

Luka Močni 

Iznajdljivi lisja 



Bi-Pi! 

Končni je prišla pomlad v deželo Slovensko. V današnji rubriki bomo govorili o ljubezni, Dnevu Zemlje, 
predstavil se nam bo klan iz stega Ajdovščina-šturje 1 in še kaj. Za kakršne koli zanimive članek se toplo 
priporočamo. Prispevajte tudi svoj košček v pisani mozaik skavtskega sveta. Do naslednjič vam želiva čim 
več skavtskih dogodivščin in drugih uspehov v življenju. 

edim pred praznim monitorjem 
3čunalnika in razmišljam, kaj bi vam napisal 
1 sporočil. Vsake toliko časa pogledam ven 
1 opazujem, kako v vetru plešejo snežinke. 
neg sredi marca in to v Ljubljani. Počasi 
mo ga že vsi siti. Morda je to učinek 

3Znih klimatskih sprememb. Kdo bi vedel? 
1orda samo ljubi Bog? Ali ima kdo kakšno 
onkretno idejo, kako bi pomagali materi 
aravi? 

Znanstveniki imajo cel kup 
nanstveno-fantastičnih idej. Pa bodo 
elovale? še sami niso prepričani v uspeh. 
aj pa lahko naredim jaz? Možnosti je 
ešteto mnogo. Kot skavti smo se zavezali 
obljubo, da bomo izpolnjevali skavtske 

akone. Tudi VI. zakon, ki pravi: »Skavt/inja 
poštuje naravo in v njej vidi božje delo«. 
lpam, da do tega ne pride samo ob dnevu 
emlje. Razumeti morate, da je že majhen 
'apirček, ki ga vržete v koš veliko, vendar 
krati ne dovolj za rešitev Zemlje. Vendar 
'a je ravno pravi začetek, da preidemo na 
ečje stvari. 

Ne bom vas učil, kako morate 
3vnati, kajti verjamem, da imate vsi dovolj 
ko loške zavesti. Ločeno zbiranje odpadkov 
e že počasi prijemlje v zavest naroda. 
'ohvalno je tudi ravnanje šol, ki organizirajo 
azlične akcije, ki so pomembne predvsem 
a izgradnjo otroške zavesti glede narave. 
u se lahko vključimo tudi skavti. To pa ne 
>Omeni, da bi samo govorili na en samcat 
loločen dan, ampak bi to tudi aktivno kazali 
sak dan v svojem življenju. Mali skavti se 
1itro naučijo, kajti zgledi vlečejo in kar se 
anezek nauči, to Janez zna. 

Vi mladi ste upanje za naš planet. 
tarejšim bi pokazali, da vam ni vseeno, 
1lajše pa bi potegnili s seboj z zgledom. 
'erjetno se počasi že sprašujete zakaj toliko 
menjam mlade. 

Vzemimo za primer nekaj resnično 
'analnega. V zavesti nekaterih ljudi je, da je 

Marjetka Kofol, Cerkno 1 in Luka Novak, Pozorni ris, Ljubljana 2 

potrebno rdeče mušnice brcati in uničevati. 
Obrazložitev: ker so gobe strupene in jih 
večina ljudi ne loči, jih je najbolje uničiti, 
preden se nekdo zastrupi z njimi ali celo, 
Bog ne daj, umre. Tako prepričanje je 
zmotno in z naravovarstvenega stališča 

popolnoma zgrešeno. Predstavljajte si 
nekega volčiča, ki tako »teorijo<< sliši ali celo 
vidi. Otrok se najhitreje nauči ravno slabih 
navad. Otroka moramo naučiti, da so gobe 
nevarne, vendar to še ne pomeni, da jih ne 
smemo brezobzirno uničevati. Naučiti jih 
moramo, da so gobe prav tako kot oni, božja 
stvaritev in vredne njihovega občudovanja, 
ne pa prezira. 

Verjamem, da je dosti lažje 
pripraviti otroke do uničeval ne stopnje, kot 
pa jih naučiti, da so nekatere gobe strupene 
in nevarne, vendar jih lahko vseeno pustimo 
na miru. Gobe niso krive, da so strupene. 
Strupene so iz zelo preprostega razloga. 
Niso zavistne ali škodoželjne. Želijo samo 
preživeti in pač ni v njihovem interesu, da 
bi se pustile pojesti živali ali gobarju, ki bi 
jo/ga prineslo v njeno bližino. 

Skratka na srce vam polagam, 
da ravnate po zdravi pameti in čim bolj 
ekološko in narava nam bo hvaležna. Naj 
vam v slovo in v opomin zapišem misel, 
ki se stalno ponavlja, a izgleda, da je ni še 
nihče vzel za svojo: 

»Narave nismo podedovali od svojih dedov in 
očetov. 

Dobili smo je le v varstvo od svojih otrok in 
vnukov.« 

Želim vam, da bi čim dlje živeli 
v lepem in čistem okolju in bi bili zanj 
pripravljeni tudi žrtvovati del svojega 
dragocenega časa. Verjemite izplačalo se 
vam bo. ln začnite danes, ne jutri. Jutri je 
lahko že prepozno. 

Luka Novak, Pozorni ris, Ljubljana 2 

SKAV11( VM PEWE NA 
POliP NA POREZE~ 

Le so po zimskem spanju vaše mišice 
izgubile na vzdržljivosti in raztegljivosti, 
telo pa rabi prvo pravo nekoliko boj 
zahtevno spomladansko telovadbo, potem 
je Porezen, hrib -za hribovce- ali malo 
nižja gora -za tiste »bolj ravninske fante in 
dekleta«- pravi cilj za vas. 

1630 metrov nadmorske višine in več 

možnih smeri za dostop: 
• Iz Jesenice čez planino Otavnik 
2.30h, 
• iz Cerkna skozi Poče 3.30h, 
• iz Cerkna skozi Labinje 4h, 
• iz So rice čez Petrovo Brdo 4h, 
• iz Gorenjih Novakov 2.30h, 
• in več poti iz Baške grape 
(Hudajužna, Podbrdo ... ). 

Le boste imeli srečo se vam na vrhu obeta 
razgled vse do Tržaškega zaliva, pa srečno 
pot! 

Marjetka Kofol, Cerkno 1 



KOlf(tiC. ltlt KtAlVI<-t 
Teta Klanka! 

Mislim, da sem za ljubljen v punco iz našega klana. No, pravzaprav kar vem. Je dve leti starejša (jaz jih imam 17) in pojma nimam, kaj si 
misli o meni. Nisva se še nikoli kaj več pogovarjala, nimam pa tudi občutka, da bi ji bil zoprn ... preprosto ne vem, ali bi ji lahko sploh 
bil všeč in kako naj to izvem. Predvsem pa nočem, da prej izvedo vsi drugi. Kaj mi svetuješ? 

Dragi, Romantični hrček! 

Posrečeno ime, ni kaj! Drugače pa najprej 
tole: hvala Bogu, da si skavt!!! Se sploh 
zavedaš, kakšna prednost je to za mlade 
zaljubljence in pa za tiste, ki bi to šele 
hoteli postati? Simpatičnih punc se med 
skavtinjami kar tare (zdaj se neskromno 

uvrščam mednje, ko pa sem bila res še 
bolj rasnih let, sem imela občutek, 
da imam s simpatičnostjo toliko 
skupnega kot sekira s pajčevino) 
in poleg tega, da so simpatične, 
imajo tudi marsikaj v srčku, v 
glavi in v rokah. ln kar je še 
pomembno - ne smemo 

pozabiti romantičnega 

potenciala večerov ob 
ognju, ležanja v travi 
pod zvezdnim nebom, 

izgubljanja v gozdu 
(vede ali nevede) v dvoje, 
velikodušnega nudenja 
pomoč pri postavljanju šotora, 
roka, ki jo ponudiš dekletu, da 
jo potegneš iz blata (ali pa vanj 
spraviš), preskrbovanje izbranke z 

gozdnimi jagodami ... Ni mogoče, 
da se človek (in še toliko bolj skavt) 

ob vsem tem ne bi ogrel, če že ne 
stopil -če je v njem vsaj en odstotek 
romantika (in vedi, da se ta odstotek pri 
dekletih vedno množi vsaj s sedem). 
No, ampak s tem sentimentalnim opeva njem 
romantičnega skavtskega življenja ti do 
sedaj še nisem pretirano pomagala .. . Torej, 

kako se lotiti projekta »Moja bo!«? Pa najprej 
poglejva morebitne ovire: 

1.) že ima fanta 
2.) se ji zdiš premlad 
3.) te sploh še ni opazila 
4.) si ji zoprn 

Ce najprej pog ledava morebitno oviro številka 
1, ti lahko rečem samo: »Veliko je še lepih 
deklet na temle našem skavtskem svet'!«. 
Morda se z njim sicer ne bo poročila, ampak 

čakati na to, da ugotovi, da nista za skupaj 

in da si samo ti njen pravi ... hm, no, tega ti 

ravno ne priporočam . Zna se zgoditi, da tega 
ne bo ugotovila in se bo res poročila z njim. 

Da si premlad? Tu je precej odvisno od tebe. 
Ce ji boš znal pokazati, da si že velik fant in da 
si pravi vitez (posvetuj se z Bi-Pijem!}, je leta 

kar naenkrat ne bodo več pretirano motila. 
Poznaš tisto pesmico: »Moj mali je 

opasan ... «?Ce boš stal za svojimi 
dejanji in besedami, se pogumno 

loteval plemenitih dejanj, skrbel 
za druge (in zanjo) in tudi v 
pogovoru znotraj klana kazal 

neverjetno zrelost, potem bo 
ob tebi počasi dobila občutek 

varnosti, začela ti bo zaupati 
in postajal ji boš vedno bolj 

zanimiv . .. ne glede na 
leta. Morda jo boš o tem 
prepričal z vodenjem 

kakega drznega projekta, s 
kakšno plemenito pobudo, z 

velikodušno skrbjo za druge, 
s kakšnim presenečenjem, 

ki ga pripraviš za vaš klan 

... Pretežko? Ah, daj no, za 
nagrado se je pa že treba 

malo potruditi. A tudi če ne dobiš 
prve nagrade (saj veva, o čem 

govorim), boš videl, da si veliko 
pridobil! S tem mislim, da sva 

obdelala tudi 3. točko (upam, da si razumel, 
da ti zato, da bi te opazila, ni treba kroja 
prebarvati v fluorescentno roza, las pa v 
zeleno ... ). 

Ce si ji zoprn .. . Pa saj ji nisi, kaj ne? Ce si, 
premisli zakaj, kako se obnašaš do nje in 
kako do drugih, ter skušaj to popraviti. Da 
pa ji pri svojih napreza njih, da bi te končno 
opazila in se vate nesmrtna zaljubila, ne 
postaneš zoprn, upoštevaj par nasvetov 

dobre stare tete Klan ke: 
- naj ji ob tvojih prizadevanjih ne bo 
nerodno, ne spravljaj je v zadrego pred 
drugimi 
- ne zasleduj je na vsakem koraku, izkoristi 

pa priložnosti, ko sta lahko skupaj 

Romantični hrček 

(še enkrat priporočam skupen projekt, ti vodja, 

ona tvoja pomočnica ... in tri pike) 
- ne bodi v svojih ljubezenskih izlivih (na 
papirju ali na kitari) izumetničen, patetičen 

ali pretirano sladak . .. bodi predvsem iskren 
glede svojih občutkov in glede tega, kaj na 
njej res ceniš (to vse neskončno rade slišimo) 
-pa tudi če boš v tem neroden ali ne pretirano 

romantičen: punce (mlajše in starejše) padamo 
na iskrenost 
- bodi pozoren do nje, pomagaj ji, počakaj jo, 
pokaži ji kaj lepega v naravi, vprašaj jo za kak 
nasvet .. . a ne za suj je s pozornostmi 
- bodi zabaven, duhovit, pošali se tudi na svoj 
račun, skušaj jo spraviti v smeh (to prinese 
427849 točk bon usa) ... 
Ce bi tale seznam prignala do konca, bi 
zapolnila vse strani Skavtiča in tudi v hipu bi 

bil razgrabljen, zato upam, da se boš lahko 
zadovoljil s par nasveti .. . 
Kako ugotoviti, ali si ji sploh zanimiv? Nekoliko 
več (diskretnega) truda vloži v to, da opazi 
tvojo naklonjenost, predvsem pa, da opazi vse 
tvoje številne kvalitete .. . ja, potem pa počasi 
vprašaj! A koga? Ja, njo vendar! Mogoče ni 
pametno začeti z vprašanjem, ali bi se poročila 

s tabo ... a sproščeno in iskreno vprašanje, ali 
bi šla nekega lepega deževnega popoldneva 
s teboj na sprehod (pod tisto lepo sončno 
rumeno marelo), ali bi bila s teboj na stojnici 

ob dnevu Zemlje ali pa kaj podobnega ... s 
tem boš povedal ravno prav! Držim pesti!!! 
Pa še to: molitev nikoli ne škodi ... 

Tvoja (in vaša) teta K/anka 

(ki še vedno čaka vaša vprašanja na skavtic@ 
skavt.net) 
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V tej črkovni mreži se skrivajo vse spodaj 
zapisane besede, če jih najdeš in izpišeš 
črke, ki jih nisi uporabil, boš dobil rešitev. 
Crke izpisuj vodoravno od zgoraj navzdol. 

ODPADKI 
MATI SONCE 

NEBO SILA 

PRST VODA 

OZON ZRAK 

STVARSTVO TOPLA GREDA 

NAFTA TELOH 

DAN ČOP 

RAST STAR PAPIR 
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EKOAKCIJA NARAVA 
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Slavni idrijski škrat Berkmandlc je 8. aprila 
letos že sedmič zapovrstjo zapustil temne 
rove rudnika živega srebra in se priplazil v 
nepozabno lep sončen dan zgolj zato, da bi 
lahko opazoval skavte in taborni ke, kako se 
potijo in podijo po parketu Modre dvorane 
v Idriji ... Poročilo dogajanja sledi. 
Brezovica 1, Cerkno 1, po dve ekipi iz Nove 
Gorice in iz Vrhnike, Železniki 1, $kofja Loka 
1, Rod kranjskega jegliča iz Spodnje Idrije, 
Ljubljana 3, Ljubljana 4 in Idrija 1 so ekipe, 
ki so se letos trudile, da bi osvojile veliki 
prehodni pokal Berkmandlc 2006. ln kdo se 
je najbolj izkazal? Odgovor lahko izveste na 
koncu tega kratkega sestavka. 
Letošnji turnir je potekal predvsem v 
znamenju spremenjenih pravil. Prvič so 
se namreč fantje in dekleta pomerili v 
mešanih ekipah, in ne v dveh ločenih 

tekmovanjih kakor prejšnja leta. Nežnejši 
spol je dokazal, da je lahko ravno tako ali 
pa še bolj borben kakor fantje. Tekmovanje 
se je odvijalo v dveh skupinah po sistemu: 
Vsak igra z vsakim, najboljši dve ekipi pa se 
uvrstita naprej v polfinale. 
Poleg košarkarskih tekem pa smo izbirali 
tudi Ostrostrelca turnirja in Mirno roko 
turnirja. Za prvim nazivom se skriva 
tekmovanje v metih trojk za fante, za drugim 
pa izbiranje dekleta, ki s črte za proste 
mete največkrat zadene koš. Najboljši 
ostrostrelec med slovenskimi skavti je 
postal Primož Vrbinc iz stega Ljubljana 4, 
med dekleti pa je suvereno zmagala Urška 
Cigale iz stega Idrija 1. Za najlepše narisane 
sliko pa je nagrado prejela Jasna Rupnik iz 
stega Idrija 1. Dan so nam popestrile tudi 
plesalke iz Idrije, poskusi, da bi zadeli v 

polno iz sredine igrišča, ki so se žal izkazali 
za neuspešne, prevelike količine skavtske 
hrane (brez makaronov pač ne gre), tehnika 
ki rada ponagaja takrat ko res ni treba, 
predvsem pa druženje okrog 200 skavtov 
in tabornikov iz vse Slovenije. 
ln rezultati? Tretje mesto je osvojil steg 
Železniki 1, drugo ekipa A iz Nove Gorice, 
skavti iz stega Ljubljana 4 pa so dokazali, 
da je košarka področje, ki jim res ni tuje, in 
ponovili uspeh iz lanskega leta. 
Prelep dan smo zaključili ob son čnem 

zahodu s podelitvijo nagrad. Sicer na 
podelitvi ni bilo vseh prisotnih ob podelitvi, 
a nič za to. Na koncu je idrijski steg od 
tekmovlacev prejel en zelo zelo glasen 
zigi-zigi-zaj, mi pa smo jim odgovorili z 
zigi-zigi -čav. 

Bodite pripravljeni, vedno in povsod, tudi na 
naslednji košarkarski turnir Berkmandlc. 

Jerica Poljanec, Zanesljiva vidra, in Jure Cigale, 

Skrbni tiger, Idrija 1 



KPO vE LAHKO {LA~ ZSKSS? 
(!anstvo, kot ga ureja statut ZSKSS, je vse 
pogosteje predmet debat, saj se pojavlja 
vse več članov, ki niso aktivni voditelji 
in niso vključeni v lokalno enoto. S tem 
se pojavljajo tudi čisto praktične dileme 
vodenja in organiziranja v ZSKSS. Namen 
članka ni podati končnih rešitev, ampak 
zgolj izpostaviti dejstva in morebitne 
probleme ter razmišljati o nadaljnji viziji. 
Verjetno nam je vsem jasno, da lahko 
nekdo uveljavlja pravice in dolžnosti v 
okviru nekega društva samo, če je član 

tega društva, s tem pa za svoja ravnanja 
prevzema tudi odgovornost in posledice. 
V času ko se v našem društvu sprejemajo 
pomembne kratkoročne in dolgoročne 

odločitve (nova vizija, strateški načrt, tabor 
voditeljev, prenova usposabljanja, evropske 
skavtske konference itd.), je vprašanje 
članstva eden bistvenih elementov. 
Z vprašanjem članstva smo se najbolj 
kompleksno srečali v Poverjeništvu za 
začasne naloge (PoZN), kjer pripravljamo 
v luči nove vizije in strateškega načrta 

statutarne spremembe in ostale pravne 
akte društva. Seveda želimo, da ti pravni 
akti ne bi bili samo črka na papirju, ampak 
da bi odražali vizijo društva in da bodo 
ogrodje za čim bolj učinkovito in uspešno 
izvajanje našega poslanstva. 
Vsi člani nekega društva so člani pod 
enakimi pogoji. Tako je tudi v ZSKSS in te 
pogoje določa Statut ZSKSS: 
- 11. člen -(lan ZSKSS lahko postane vsak, 
ki ima stalno ali začasno prebivališče v 
Republiki Sloveniji / .. ./, ki sprejema načela 
in izvaja program ZSKSS, se ravna po statutu 
in pravilnikih, se vključi v eno izmed enot in 
plačuje članarino. 

- 13. člen - (lani ZSKSS so mladi in odrasli 
/ .. ./Odrasli člani in članice so stari 21 let in 
več. 

- 14. člen -Voditeljice, voditelji in duhovni 
asistenti so odrasli člani ZSKSS 
- 16. člen - (lani ZSKSS morajo redno 
plačevati članarino 

- 17. člen - Dolžnosti članov: / .. ./ da so 
vključeni v eno izmed krajevnih enot ZSKSS; 
da izrečejo skavtsko obljubo 
- 26. člen - Skupnost voditeljev sestavljajo 
voditelji in voditeljice stega, vključno z 
duhovnimi asistenti ... 

Ključne točke so tako: članarina, vključenost 
v lokalno enoto, skavtska obljuba. 
Mimogrede naj samo razjasnim pogost 
nesporazum - članarina ni dolžnost ali 
obveznost člana, ampak privilegij. 
Problem se izkristalizira šele v luči 

sprejetega strateškega načrta in novih 

razmer, v katerih živimo- tako v ZSKSS kot v 
širših družbi. Statut, ki trenutno velja, je bil 
sprejet v drugačnih okoliščinah in z nekoliko 
drugačnimi izhodišči. Danes je razvejanost 
skavtstva, številčnost, vpetost v okolje 
in kompleksnost delovanja mnogo večja 
kot na začetku devetdesetih let. Skupni 
imenovalec uspešnosti uresničevanja 

poslanstva je vloga članov društva oziroma 
še natančneje voditeljev. Voditelji so 
ključni za vzgojo in za oblikovanje smernic 
delovanja celotnega Združenja. 
Fenomenalnost našega Združenja je prav v 
tem, da imamo mladi (mlajši odrasli) ključno 
vlogo pri oblikovanju dinamike celotnega 
ZSKSS. Vendar ne smemo pozabiti, da so bili 
v to dinamiko vedno vključeni tudi odrasli. 
Morda bolj neopazno, a vseeno mislim, da 
je bil njihov prispevek od samega začetka 
v ključnih trenutkih zelo pomemben. Sedaj, 
ko smo priča novim izzivom na poti razvoja 
našega Združenja, se dogaja, da je v delo 
na regijski in nacionalni ravni vključenih 
vse več voditeljev, ki niso člani stegov kot 
predvideva statut, s tem pa se postavlja 
tudi vprašanje, kje plačati članarino. 

Morda so se taki primeri že dogajali tudi 
v preteklosti, vendar je z rastjo članstva in 
razvojem ZSKSS možno pričakovati vse več 
takih primerov. 
Za ureditev teh odnosov v ZSKSS je več 
možnosti: 

razvoju članov in 
-da so otroci in mladi, predvsem pa voditelji 
(SKVO) ključni akterji. 

(e želimo dinamično, odprto organizacijo, v 
kateri bo možno uresničevati zgoraj našteto, 
je zelo verjetno potrebno vzpostaviti odnos 
vključenosti med voditelji. To pomeni, da 
bo dovolj mest za vse aktivne voditelje, ki 
bodo lahko na poti oblikovanja voditelja 
napredovali do različnih položajev. S 
tem se posameznik osebno razvija in 
pridobiva pomembna znanja in izkušnje 
tako za profesionalno življenjsko pot kot 
tudi za osebno rast. Na tem področju je 
kultura organizacije (v veliki meri) na strani 
vključenosti. Z razvojem organizacije pa bo 
potrebno poiskati ustrezne rešitve tudi na 
strani najvišjega menedžmenta. 
Rešitve so seveda odvisne tudi od rasti 
članstva in števila lokalnih enot. Vsekakor pa 
mora biti cilj ohraniti dimamko, omogočiti 
aktivno vlogo, omogočiti participacijo 
v odločevalskih procesih vsem, ki imajo 
interes, ter razvijati solidarnost med 
generacijami. 

Primož Ferjančič, Odločni sokol, Ljubljana 3 

Več o dokumentih na: http://bogdan.skavt. 
net/pravilniki 

UREDITEV PREDNOSTI SLABOSTI 
V stegih se vzpostavi nova veja motraj Samostojno delo in program motraj 
stegov, kjer bi se združevali voditelj~ ki niso programa st ega ... 
aktivni voditelji in niso člani SKVO. 
Voditelji ostajajo prijavljeni v stegih, čeprav Asistenca aktivnim voditeljem, ki 
niso akthni oz. imajo vlogo projektnih imajo več ambicij na višjih ravneh 
voditeljev. ZSKSS ... 
Oblikuje se posebna nadstegovska sekcija Preglednost, zbran velik kapital 
članov motraj ZSKSS - vmesna stopnja do znanja in izkušenj .. . 
ZBOKSS-a. 

Določi se zgornjo mejo starosti članov. Sprostitev mest za prihajajoče 
voditelje, vključevanje v ZBOKS .. , 

Situacija ostane taka, kot je, in se voditelje Dinamičnost, vključenost ... 
tehnično evidentira kot člane stegov, čeprav 
niso več aktivni v st egih. 

Pri tem se postavi temeljno vprašanje, 
kakšno naj bo naše Združenje. Okvir 
možnih rešitev se izriše že, če pogledamo 
poslanstvo ZSKSS in vizijo ZSKSS do leta 
2008. V obeh primerih bomo našli: 

- da želimo vzgajati dejavne skavte in tudi 
državljane, 
-da je poudarek na sklad nem osebnostnem 

))konkurenca« ZBOKSS-u ... 

Pasivnost, prevzemanje iniciative in 
omejevanje prihajajočih voditeljev 
. .. 
Nejasna vloga, >>konkurenca« 
ZBOKSS-u, omejevanje 
napredovanja prihajajočim 
voditeljem ... 
Dezintegracija, prenos izkušenj, 
nesodelovanje generacij, ostro 
ločevanje, problem vloge duhovnih 
asistentov .. . 
Ne ve se, kakšna je dejansko njihova 
vloga, nepreglednost, omejevanje 
napredovanja prihajajočim 
voditeljem .. . 
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Prijave na tabor voditeljev so pobrane, tehnična ekipa je oblikovana. Kaj nas čaka sedaj? Priprava na tabor 
in veselo odštevanje ... 

Asi bom lahko na Glej daleč napolnil baterije? 
O tem sploh ni dvoma. Si lahko predstavljaš skavtsko druž.enje brez tistega, kar je vir energije? Brez veselja, 
smeha, radosti, srčnosti ... Skavtstvo brez veselja, energije in druženja bi bilo kot kosilo brez sladice. Ane? 
Se da preživeti brez ... ampak ej, kako paše. 

A se bom lahko kaj novega naučil? 
Absolutno. Kolikokrat se ti je Že zgodilo, da bi šel dan rn:i;rno tebe iQ. se nisi nič novega naučil? Nič o sebi, 
o svetu, o drugih. aučil, spoznal, odkril. Kaj bo šele potem na taboru, kjer bo veliko različnih dejavnosti, 
delavnic, iger, zabavnih večerov, druženj, praznovanja ... 

Ase bom lahko do solz nasmejal? 
Vsekakor. Samo predstavlja' si srečanja, udeležencev TŠ Pota iz leta 2 41 ki si imajo ogromno za povedat. 
Predstav ljaj si zaba~ne več,ere in klepet ob urniv~lnikih. Predstav ljaj si prerivanje pri roverčku ... 

A bom lahko jaz, resnično iaz? 
Seveda. O tem ni dvoma. Ce si v svojem življenju do sedaj ugotovil, da si za skavte in da so skavti zate, 
potem boš lahko tudi na tem taboru sigurno tt ti. 

Bom odšel domov drugačen? 
Zagotovo. Dornov boš odšel zagotovo bolj utru"en, kot si prišel, malce bolj umazan, kot si prišel in vsaj za 6 
dni starejši. Da ne govorimo o skavtskem uhu ... 

Kaj, če med taborom ugotovim, da mi je neK.do ful všeč? 
Bog ti požegnaj, da bi bilo obojestransko. 

Poglobljeni Viharnik - Andreja 

ENA P&lf'&VALNA SKUPH ll' ~ EN ELEMENlf' MElf'&l»E. 
Z ~ZE? 

Na taboru Glej daleč2006 bomo voditeljice 
in voditelji razdeljeni v 11 potovalnih 
skupnosti. Vsaka potovalna skupnost se 
bo posvetila enemu elementu skavtske 
metode (teh je osem) ali vzgojni izbiri 
ZSKSS (v pripravljalnem tropu smo 
izbrali tri). Potovalne skupnosti bodo 
izbrane glede na označbo elementov na 
prijavnicah 
Skavtska metoda je naša najdebelejša 
korenina . Iz nje črpamo tako intenzivno, 
da se tega, kot je to pri samoumevnih 
rečeh v življenju pogosto, ponavadi niti 
ne zavedamo. 
Če zbledi naš odnos do skavtske metode, 
ne bomo več skavti. Zamislimo si na 
primer le duhovno bogastvo obljube 
in zakonov, vse naše simbole, pomen 
služenja družbi ali naš dom - naravo. To 
je to, zaradi česar imamo identiteto. To je 

način, ki ga radi živimo in ki bi ga radi 
pokazali tudi mlajšim. 
Svet okoli nas pa na prvi pogled pogosto 
ni naklonjen skavtskemu načinu življenja. 
Ko kdo kaj obljubi, to ne velja kaj dosti, 
dejavnosti v naravi nam omejuje vse več 
zakonov, v času individualizacije je tudi 
roke, ki bi dajale ali sprejemale služenje, 
vse teže najti. Vendar le na prvi pogled. 
V resnici so vsi sodobni pedagoški in 
andragoški pristopi neverjetno podobni 
naši, 100 let stari skavtski metodi! Če 
postanemo nekoliko prevzetni, lahko 
celo rečemo, da smo skavti 100 let pred 
ostalimi! 
Nekaj primerov (izrazi v nadaljevanju so 
nalašč zapisani v angleškem jeziku - da 
izgledajo bolj sodobno!) V poslovnem 
svetu se vedno bolj uveljavljajo 
teambuildingi, ki jim mi pravimo kar 

delo v majhnih skupinah. Privoščimo si 
lahko tudi kakšno dejavnost adventure 
learning-a, čemur pri skavtih rečemo 
dejavnosti na prostem. Vedno bolj 
se uveljavlja koncept community 
education-a (mi mu recimo kar dejaven 
odnos med mladimi in odraslimi), pa 
nevrolingvistično programiranje, neke 
vrste učenje, ki ga možgani hitreje 
zapopadejo oz. razsu1ena varianta 
naše simbolne govorice. Moderno si je 
zastavljati osebne cilje in jih uresničevati 
z osebnim trenerjem, psihologom in 
ostalimi plačanimi spremljevalci. Temu 
v nekoliko bolj preprosti različici pri 
skavtih pravimo samovzgoja. In še bi 
lahko naštevali. 
Skavtska metoda je torej še kako aktualna 
tudi v današnjem času. Njenih elementov 
se poslužuje vse več vzgojnih in 



izobraževalnih institucij, le mi, skavtski 
voditelji, pogosto namesto po >>stari 
dobri metodi« posegamo po metodah od 
drugod - iz animatorstva, šole ali faksa 
ali iz poslovnih okolij . Prav v globljem 
razumevanju skavtske metode imamo v 
ZSKSS še ogromno potenciala! 
Izvršni odbor ZSKSS je tudi zato v 
strateškem načrtu za leta 2005 do 
2008 med 5 strateških izzivov zapisal 
naslednjega: »Voditelji spoznavajo 
idejo skavtstva in z uporabo skavtske 
metode spodbujajo člane k prevzemanju 
odgovornosti. << 
Opažamo namreč, da se priročnik 

Dvigni peruti nekaterim voditeljem zdi 
premalo privlačen, na tabornih šolah 
pa se temi »skavtska metoda << nameni 
komaj kakšno uro časa. Pogosto nam je 

bliže metoda posamezne veje in s tem 
konkretne dejavnosti v veji, kot pa da 
bi se spraševali o elementih skavtske 
metode. Voditelj, ki pripravi celoten 
program, ne ve pa, zakaj tako dela, ne 
more biti uspešen. 
Na Glej daleč bomo skušali odgovoriti 
prav na potrebe po spoznavanju in 
aktualizaciji skavtske metode. Vsaka 
potovalna skupnost si bo izbrala enega 
od elementov ali eno vzgojno izbiro 
(sovzgoja, mednarodna razsežnost in 
katoliška duhovnost). V vsaki potovalni 
skupnosti bomo izbrani element 
dodobra doživeli in preizkusili, o njem 
razpravljali, nato pa še napisali kratko 
poglavje o njem. Vseh 11 poglavij 
bomo zdruzili v .knjižico, ki bo izšla še 
na taboru ali pa kmalu po n'em. Vsaka 

potovalna skupnost bo pripravila tudi 
uro in pol dolgo delavnico, ki jo bodo 
posamezniki za člane drugih potovalnih 
skupnosti izvedli tudi na stacionarnem 
delu. 
Tako bo vsak udeleženec tabora en 
element aktivno pripravljal, prisostvoval 
na dveh delavnicah, o ostalih pa bo lahko 
prebral v knjižici. 
Seveda pri vseh SKVOjih ne bomo mogli 
upoštevati ravno njihove prve izbire. 
Zato je na prijavnici prostor za tri izbire. 
Če ne bomo mogli upoštevati prve, 
bomo morda drugo, za tretjo pa upamo, 
da prav gotovo! 

Matej- Plemeniti čuk 

:DegajaJtje. v zve.zi s skavtske Me.'tede Jtct GJe.j dale.č: 

l. SKVOji na prijavnici izberejo vsak svoj element ali vzgojno izbiro ZSKSS. 
2. SKVOji, ki izberejo enako (upoštevamo tudi drugo ali tretjo izbiro), so uvrščeni v isto potovalno skupnost. 
3. Vsaka potovalna skupnost se posveti določenemu elementu skavtske metode ali vzgojni izbiri. 
4. Na podlagi priročnika Dvigni peruti in osebnih izkušenj bo vsaka potovalna skupnost na poti napisala kratek sestavek 
z ugotovitvami o svojem elementu. Sestavki bodo na taboru zbrani in razdeljeni udeležencem. 
5. Vsaka potovalna skupnost pripravi delavnico, ki jo nekaj posameznikov iz te potovalne skupnosti izvede na 
stacionarnem delu tabora. 
6. Na stacionarnem delu se vsak (kdor ne bo izvajal delavnice) udeleži dveh uro in pol dolgih delavnic (o dveh elementih 
skavtske metode). 

Izkopavanje skavtskih korenin bo bolj 
temeljito, če začnemo že zdaj! 
December, april in maj so že po tradiciji 
meseci, ko pri skavtih ni miru. Letos 
vsak SKVO poleg priprav na dan zemlje, 
skavtske izpite, obljube in podobne 
dokaj redne dogodke, tudi izkopava 
svojo korenino. 
Lahko si mislimo, da marsikateremu 
SKVOju to dodatno, papirnato delo prav 
nič ne diši. K skavtom prav gotovo nismo 
prišli zato, da bi tu pisali seminarske 
naloge. 
Res je, vendar se splača nekoliko 
potruditi. Septembra ali oktobra, ko 

bomo načrtovali dejavnosti novega 
skavtskega leta, bo trud gotovo;poplačan. 
Predstavljajte si! V rokah bomo držali 
okoli 50 knjižic, vsako z naslovom ene 
od korenin. Na SKVO vikendu bomo 
tuhtali, kateri dve, tri ali štiri bi bilo v 
našem stegu ali skavtski skupini najboJ' 
modro poglobiti, da bo naš način življenJa 
in delovanja še bolj skavtski. Odločili se 
bomo, odprli pripadajočo knjižico in v 
njej nam bo SKVO, ki ga sicer sploh ne 
poznamo, pustil sledove svojega dela. 
Našli bomo opis te korenine, kakšno 
zgodbico iz preteklosti, izvedeli, kako 
je na to kor ino gledal BP, kar pa bo 

najpomembneje, spoznali bomo kar 
nekaj pr,imerov dobre prakse, ki jih 
bodo na delavnicah na taboru voditeljev 
prisp vali tudi udeleženci iz drugih 
stegov. 
Si predstavljate? Naložba je enkratna 
in tveganje je minimalno! Narediš en 
dokument, poleti ali jeseni pa jih dobiš 
petdeset! Pa naj še kdo reče, da se ne 
splača! 

Ma tej- Plemeniti čuk 

:DegajaJtje. v zve.zi s ker-e.JtiJtctMi Jtct Gle.j dale.č: 

l. SKVOji izberejo vsak svojo korenino preko http://korenine.skavt.net. 
2. Korenini posvetijo dve srečanji voditeljev in kakšno urico individualnega dela doma. 
3. Vsak SKVO napiše dokument o svoji korenini. V njem se dotaknejo preteklosti te korenine, BP-jevega pogleda nanjo, 
pomena korenine v skavtstvu in v ZSKSS ter natrosijo nekaj idej drugim SKVOjem za njihovo delo s to korenino. 
Navodila za pripravo dokumenta in primer dokumenta za korenino »dobro delo« najdete na strani http://korenine. 
skavt.net 
4. Vsak SKVO pripravi tudi eno uro dolgo delavnico na temo svoje korenine. Prvič jo bo izvedel za svojo potovalno 
skupnost na potovalnem delu tabora, nato pa isto delavnico še za druge udeležence na stacionarnem delu tabora. 
5. Po izvedenih delavnicah SKVO tudi popravi svoj dokument. Popravljeno verzijo še na taboru odda organizatorjem 
(za računalnike bo poskrbljeno, elektronsko verzijo dokumenta pa morate imeti s seboj na taboru). 
6. Ob koncu tabora bo vsak SKVO dobil dokumente vseh drugih SKVO-jev, do jeseni pa jih bomo izdali še v obliki 
knjižic in razdelili udeležencem. 
7. Če sta dva SKVOja izbrala enako korenino, jo lahko pripravljata skupaj, vendar ni nujno, da jo bosta lahko skupaj 

tudi predstavljala na taboru. Ni namreč nujno, da bosta pristala v isti potovalni skupnosti. 



Kako lahko pridem na tabor le za malo časa? 
Imaš več možnosti: se udeležiš le enega dela tabora (ali stacionarnega ali potovalnega), vodiš kakšno delavnico ali pa prideš na 
popoldan odprtih vrat, ki bo 4. 8. 2006 (natančnejše informacije o tem še sledijo). 

Potovalna skupnost, kaj in kako? 
Ni še natančno določeno, ključa sta dva: ali po izbiri elementov skavtske metode ali pa podobnosti korenin. Vse je odvisno od 
prijav in izbire SKVO-jev. 

Ali bo parkirišče na tabornem prostoru? 
Za parkirišče bo poskrbljeno nedaleč stran od samega tabornega prostora, po sili razmer pa se bo lahko avto pustilo tudi v sami 
vasi, ki je minutko oddaljena od samega dogajanja. 

Oh, ta korenina koreninasta ... 
Ni pomembno, ali bo vaša korenina "odrešila svet" ali pa se vam zdi delo s koreninami nepotrebno. Pomembno je, da delate 
toliko, kot mislite, da je prav in s tem pridete na tabor! Res pa je, da bo vsak SKVO kmalu po taboru dobil skripto vseh korenin, 
ki mu bo odličen pripomoček za izvajanje vzgojnega namena v prihodnjih dveh letih. 

Kako bo treba predstaviti k orenino? 
Na potovalnem delu boste svojo korenino .8 :e stavili drugim SK 0- 'em, poiskali nove ideje, dodali kaj novega, si izmenjali 
dodelano ... Kako bo iz gledala predstavitev.,fio prepuščeno vam. V se to l:ioste prinesli na skupni del tabora. Tam pa bo za korenino 
rezerviran poseben čas . Vsi SKVO-ji bo 6 hkrati predstavili svojo korenino v obliki nekakšnih delavJ;lic, ki niso nujno frontalno 
vodene. Voditelji bodo prehajali OJ en korenine k drugi, vmes malo debatira · čem, kje kaj izdelali, kaj narisali, zapisali kakšno 
idejo .. . Vsak bo prispeval sv j dele z tam, :kjer b ·n: vsak bo dal tisto, kar zmore in zna. 

Simona- Razumevajoča koala 

Zdaj s re zares i 

Potekal bo v Retečah pri Škofji Loki, na travniku ob reki, obdan z gozdovi, ob prelepih večerih in v popolnosti dneva. V 
tehničnem tropu smo že v februarju sklenili dogovor o uporabi zemljišč z vsemi lastniki, kjer bo potekal tabor. Na voljo 
bomo imeli 25.000 m2 velik taborni prostor, prek katerega teče bister potoček iJ;! ga obdaja čudovita skrivnostna narava. 

je prijavljen tudi pred pristojnim državnim organom, tako da ni več formalnih ovir za izvedbo tabora. 
Veseli smo za odziv tehničnega osebja, s pomočjo katerih bomo ta tabor lahko vpisali v zgodovino ZSKSS. Veselimo se 
novih izzivov in nalog, ki jih bo iz dneva v dan več. Vse to samo za vas, za vaše dobro počutje in rast ZSKSS. 

S služenjem, 
tehnični trop 

V nama še vedno odmeva pesem iz skupnega tabora, 
prekipevajoče navdušenje, številni smboli npr. skrinja zaveze. Za 
Preudarnega gamsa je bil Vihar upanja še poseben izziv zaradi 
vodenja skupine na temo izobraževanja. Poseben pečat so pustili 
gosti na potovalnem delu tabora: zakonski par, učitelj Valdorfske 
pedagogike in profesor iz škofijske gimnazije. Naju je Vihar 
Upanja še posebno zaznamoval, saj je Božja previdnost hotela, 
da sva takrat pričela najino skupno pot ... Torej, na videz sva se 
poznala že od prej, ker sva bila pred leti skupaj na tečaju retorike. 
Ko smo voditelji v Slovenski Bistrici imeli praznovanje žetve, 
smo dobili navodila, da zamižimo, se zavrtimo in primerno eno 
roko. Verjameva, da ni bilo zgolj naključje, da sta v množici prišli 
skupaj ravno najini roki. Po navodilu organizatorja sva si morala 
izmenjati naslova in se kasneje še enkrat srečati. Skupni dnevi na 
Viharju so postali še bolj zanimivi, saj sva iskala priložnosti, da 
poklepetava in preveriva zakaj sva bila poslana drug drugemu. 
Nekaj dni po zaključju Viharja upanja sva si poslala pismo na isti 
dan . Dober mesec dni kasneje, po temeljiti kolesarski preizkušnji, 
sva pričela hoditi, dve leti kasneje sva se zaročila in še leto kasneje 
poročila. Še vedno sva srečno poročena in se veseliva skavtskega 
srečanja Glej daleč. 

Ivka- Veseva čbeva in Jože- Preudarni gams 

Dobra volja, smeh, spoznavanje, pripravljenost, 
različnost, ideje, pot, zabava .. .. Glavne besede, ki se 
mi porodijo ob spominu na Vihar upanja leta 1999. 
Doživeti skupnost tistih, ki se pri skavtih vsak 
dan trudimo za ideje, program, cilje mladih, ki jih 
srečujemo na skavtskih srečanjih. Energija mladih 
za mlade na enem mestu. Enostavno čudovito! 

Bojana, Cerkno 1 



ZA PRIPRAV6l 
V6l:Dl'I'EL.JEV· Kde 

Trop za pripravo tabora voditeljev Glej 
daleč sestavlja 8 voditeljev. Taborovodji 
sta Simona Mušedinovič iz Železnikov 
in Grega Grom iz Brezovice. Duhovni 
asistent je Slavko Rebec iz stega 
Ajdovščina- Šturje l. Vsi trije skrbijo, 
da naša srečanja potekajo efektivna, 
produktivno in zabavno. Ostali člani 

smo vodje podtropov. Vsak od nas ima 
svoj podtrop, v katerem se ukvarjamo s 
svojim delom organizacije tabora. Tako 
tehnični podtrop, ki skrbi za taborni 
prostor in njegovo tehnično opremo, 
vodi Tomaž Paulus,iz stega Škofja Loka 
2. Denar, prošnje in iskanje sponzorjev 

je v rokah Urbana Zorca iz Brezovice 
Podtrop za zabavo in izobraževanje 
pripravlja del programa tabora, vodi 
pa ga Andreja Grašič iz Maribora 2. 
Drugi programski podtrop- strateški 
podtrop- vodi Matej Cepin iz Ljubljane 
4. Komunikacijski pod trop, ki se ukvarja 
z obveščanjem voditeljev in javnosti 
vodim Katarina Škufca iz Kranja. 
V sak pod trop sestavlja več voditeljev. 
Kateri, si lahko preberete na http:/ 
glej-dalec.skavt.net, kjer lahko tudi 
redno spremljate dogajanje in priprave 
na tabor, vsa pomembna obvestila za 
SKVO-je in zastavlja te vprašanja. 

Katarina Škufca, Kranj 1 

Moji spomini na Vihar upanja so zaviti v tančico nejasnih spominov. To je bil čas, ko sem stopal na pot 
skavtskega voditelja. Res nekoliko mlad, a situacija je narekovaJa tako. Nekako sem se otepal dejstvu, 
da sovoditelji želijo, da se tabora udeležim. Ni jim uspelo, da bi me prepričali v udeležbo na celotnem 
taboru. Udeležil sem se stacionarnega dela tabora. Ko se ozrem nazaj ne vem zakaj je bilo tako. Morda 
strah popotnika pred neznanim oz. novopečenega voditelja, ki prihaja med množico voditeljev in 
nikogar ne pozna in občuduje njihove zmožnosti ter se sprašuje: »Bom tudi sam zmog~l?«. Spomnim 
se, kako smo bili veseli, da smo končno dobili prvo skavtsko pesmarico Rad bi svet naučil pesem, naša 
naloga pa je, da smo v kopico listov vstavili še špiralo. Če se ne motim je takrat imel SkavtNET svoj 
zagon, vsi z ekipe so imeli naši tke in to se mi je zdelo tako občudovanja vredno. Ni pa mi bilo jasno kaj 
pravzaprav to pomeni, zdeli so se mi pomembni. V spominu so mi ostali sproščeni večeri s pesmijo, 
himno, ki mi se danes spravi nasmeh na obraz, obisk dveh Belorusinj, njihov ples in skeč, v katerem so se 
ironično pošalili iz naših takratnih kletnih prostorov na Metelkovi. Program je bil pester, poln delavnic. 
Katere sem se udeležil, se ne spominjam. Zapomnil pa sem si tudi, da je kot gost prišel podpredsednik 
takratne slovenske vlade Marjan Podobnik in kako mi ni bilo všeč, da so mu organizatorji dali kroj, ki 
ga je nosil celo slovesnost. Kajti to, da ni skavt in nosi kroj me je zmotila. No, nisem bil edini, da ne bo 
pomote. Vsekakor pa so nam polepšale dneve zagorske voditeljice, ki so nam venomer ponujale škrince 
(to so po naše napolitanke). Vihar upanja je bil moja odskočna deske na poti voditeljstva in vedno se nanj 
spominjam z veseljem in nostalgijo. Ko zgodbe stare oživijo, srce nostalgično nardijo . 

Sandi, Grosuplje 1 



Naj skavtski duh kraljuje sredi srca ... No, 
tako si velikokrat pojema na skavtskih 
aktivnostih. Pa se kot voditelj resnično 

zavedam, kaj pomeni, da ti skavtski duh 
kraljuje sredi srca? Približno? Mogoče se 
odgovor skriva, naj pogledam malo globlje, 
v samem srčku skavtskega voditelja. 
Da pa srce voditelja lahko pravilno bije 
(preventiva aritmije), moramo upoštevati 
nekaj zdravih napotkov. 

Sodelovanje med voditelji je velik izziv 
in včasih pravi napor za srce, zato je 
potrebno, da se dobro poslušamo. 
Poslušamo do konca sogovornika in šele 
nato odgovorimo. Ne oblikujmo svojega 
govora, še preden sogovornik konča svojo 
misel. 

Poslušati moramo znati tudi otroke, ki so 
nam zaupani na srečanjih. To je šele napor 
za srce! Vendar se splača. Lažje potem 
gradiš na zaupanju. 

Zaupanje otrok se še bolj poveča, če si 
iskren do njih in dosleden. Dosleden do 
obljub, ki jih daješ otrokom, in do pravil, 
ki jih postaviš na prvih srečanjih . Tako 
pridobivaš na avtoriteti. Avtoriteto si 

lahko pridobiš na različne načine. Mogoče 
skavtski voditelji prevečkrat posegamo 
po zastrahovanju in izsiljevanju (če ne 
boš tiho, bom poklical/a tvoje starše). Ta 
avtoriteta je lažna avtoriteta. 

Srce voditelja bije tudi za smeh. Saj smeh 
je pol zdravja! Bodimo veseli in povejmo 
kakšno anekdoto tudi na srečanjih. 

Spodbujajmo smeh, vendar pazimo, 
da se ne posmehujemo. Skavtski duh 
bo z veseljem prebival v takem srcu. ln 
nenazadnje, bodo otroci z veseljem sledili 
takemu srcu, ki nosi pravega skavtskega 
duha. 

Vanja Požun, Pozorna mravlja, Litija 1 

"Predvsem bi vse tiste, ki si prizadevajo 
postati vodje, spodbudil in jim razpršil 
razširjene predsodke, da bi moral - kdor 
hoče biti dober vodja - biti dovršen kot 
posameznik ali pravi vodnjak znanosti. To 
sploh ni res. 
Biti mora preprosto "mož- deček"; to je: 
1. v njem mora živeti duh deštva, 
sposoben mora biti postaviti se že čisto od 
začetka na raven, ki je pravšnja za otroke; 
2. zavedati se mora potreb, 

perspektiv in želja v različnih obdobjih 
otrokol(ega življenja; 
3. bolje je, da se z vsakim od svojih 
otrok ukvarja posamezno, kot pa da se z 
njim ukvarja skupinsko; 
4. končno, da bi dosegel kar najboljše 
rezultate, je nujno, da v posameznih 
osebnostih svojih otrok prebudi duha 
skupnosti. ... 
Nujno je, da se vodja postavi v položaj 
starejšega brata; to je, da vidi stvari iz 
gledišča otrok .... 
Tudi v najtežjem značaju je So/o dobrega. 
Igra je v tem, da to najdemo in razvijamo 
- do razmerja 80 ali 90%:' 

Baden-Powe/1: Priročnik za skavtske vzgojitelje 

TA&OR~E ~OLE 2006 
Dragi voditelji in bodoči voditelji, 
pred nami je obdobje intenzivnega 
usposabljanja za voditeljstvo - obdobje 
TABORNIH ŠOL! 

Tabomašola Datum 

VODI SEBE, DA BOŠ LAHKO VODIL DRUGE 
je misel, ki me spremlja na skavtski poti že 
dolgo. Upam, da nagovarja tudi vas, saj je 
lahko le tisti voditelj, ki osebno raste, ki se 

Odgovorni voditelji 

Pota 1 27. 4.-2. 5. 2006 Bojan Pirnat, Kristina Lepen, Štefan Pav li 

izobražuje po skavtski in drugi plati, dober 
skavtski voditelj. 
ln tukaj vam je ponujenih nekaj možnosti 
za formalno skavtsko izobraževanje: 

Rok prijave 

25.marec 

Pota 2 16.-20. 8. 2006 Tadej Pintar, Sandra Kirbiš, Marko Veršič 5. julij 

Pota3 Filip Janžekovič, Maja Pejovnik 

Pota 4 

MetodaW 10.-17. 7. 2006 JanaČampa 29.maj 

Metoda IV 8.-14. 8. 2006 Sandi Hribar, Ana Justinek 27.junij 

MetodaPP 21.-27. 8. 2006 Simon Mlekuž, Katka Brečko, Branko Cestnik 10. julij 

Združenja Verjetno 2 vikenda 



Nekaj navodil: 
• Prijavite se 6 tednov pred taborno šolo, 
prijavnico pošljete ali prinesete na sedež 
ZSKSS, dobite pa jo na sedežu Združenja ali 
na usposabljanje.skavt.net. 
• Celoten znesek plačate do 14 dni po 
obvestilu, da ste sprejeti. 
• Prosimo vas, da ste pri prijavljanju 
dosledni, in če se pripeti, da kdo ne more 
na prijavljeno T$, o tem obvestite določen 
SVOD vsaj 3 dni pred pričetkom T$. V tem 
primeru vam je vrnjenih 80% prijavnine. V 
primeru, da ne obvestite SVOD-a, se vam 
prijavnina NE vrne. 
·Na Pota se prijavijo tisti, ki so se že odločili, 
da bodo pričeli stopati po voditeljski poti, 
so stari vsaj 19 let in bodo naslednje leto 
intenzivno služili v eni izmed vej (kot 
pomoč in v osebno rast, ne kot samostojni 
odgovorni voditelji!). TaT$ ponuja vpogled 
v to, kaj skavtsko voditeljstvo sploh je in 
prelet voditeljstva čez vse veje. 
• Na Metodo se prijavijo tisti, ki so že 
odločeni, v kateri veji bodo samostojni, 
odgovorni voditelji, in so stari vsaj 20 let. 
Ta T$ uči, kako biti voditelj neke veje in 
poglabljanje v metodo določene veje. 

Konec februarja je potekala delavnica na 
temo duhovnost v veji IV, na kateri smo se 
nekoliko bolj poglobili v katehezo. ln kaj 
pravzaprav je kateheza? 
Bi-Pi je v eni svojih knjig citiral C. Stelzla, 
ki pravi, da si včasih tako prizadevamo 
vplesti vero v svoje delo z otroki, da pri 

načrtovanju pozabljamo dovolj upoštevati 
samo naravo otrok. ln kateheza je prav to 
-vpletanje duhovnosti v vsakdan mladih, 
v dogodke, ki se pripetijo na (skavtskih) 

• Na Združenja se prijavijo tisti, ki so že 
imenovani voditelji veje. Udeleženci na njej 
odkrivajo in prepoznavajo svoje poslanstvo 
kot skavtski voditelji v ZSKSS, v družbi, v 
Cerkvi, v državi ter v svetu. Tu dobijo širši 
vpogled v skavtsko poslanstvo, se urijo v 
samostojnem načrtovaju in če želijo, lahko 
že prevzemajo večje naloge v stegu ali na 
Združenju. Starost- vsaj 21 let. 
• Pridite na T$ vsaj osnovno tehnično 
usposobljeni, da ne boste imeli problemov 
z osnovno orientacijo, prižiganjem tabornih 
ognjev, z vozli in vezavami za osnovne 
zgradbe. Kdor šepa na tem področju, ima 
še čas za samoučenje ali vikend BODI 
PRIPRAVLJEN 6.-7. S. 2006 (prijave 15. april 
2006). 
• Ne pričakujte od T$, da vam bo dala 
konkretne rešitve in »recepte« za konkretne 
primere in probleme. Naučila vas bo 
razmišljati kot skavtski voditelj, »recepte<< 
pa boste s tem znanjem in izkušnjami 
potuhtali sami. 
• Stegi, preudarno in pravočasno načrtujte, 
kdo bo v naslednjih letih kje voditelj, da 
lahko svoje voditelje pravočasno primerno 
usposobite, da lahko naredijo pravočasno 

KAlt\ftZA \It ... 
dogodke z nečim, kar so že pred tem 
doživeli, slišali, videli ... 
Ob vsem tem pa voditelj ne sme pozabiti, 
da je on tisti, ki je prvi odgovoren za 
duhovnost, da s jo načrtuje in izvede, da 
mlade vodi po pravi poti (beseda voditelj 
konec koncev pomeni tisti, ki vodi). Pomoč 

pri tem vodenju pa sta mu dve knjigi: 
Sveto pismo, ki naj se ne praši na polici, 
ter knjiga narave. Gre za dve knjigi, ki 

dejavnostih. ,..,..------

Seveda pa to ne pomeni, 

da duhovnosti kot voditelji 
ne načrtujemo, temveč da 
znamo stvari, ki bi jih radi 

posredovali otrokom oz. 
mladostnikom, povedati 
preko konkretnih dogodkov 
oz. izkušenj, do katerih mlade 
pripeljemo. Temelj kateheze 
je namreč ravno izkušnja, 
ki v mladostniku povzroči, 
da začne razmišljati in 
raziskovati; sadovi kateheze 
pa se navadno ne pokažejo 

takoj, ampak je potreben 
čas. Mladi potrebujejo neko 
obdobje, da misli dozorijo, 

korake in projekte ter da bodo lahko 
primerno imenovani. S tem si zagotovite 
kvalitetno delovanje stega in bodočnost 
stega. Dobro je tudi, da vsak voditelj pri 
sebi naredi načrt, za koliko časa se daje na 
razpolago kot voditelj. 

VESELO UDEJSTVOVANJE, VELIKO 
RADOVEDNOSTI, ODPRTE GLAVE IN VELIKO 
SKAVTSKEGA DUHA VAM PRIVOSČIIN lELI 

Poverjeništvo za usposabljanje voditeljev 

OB~EZNA 

OPRE /'lA 
ZA TŠ 

dajeta neskončno veliko možnosti in idej, 
kako mlade usmeriti na pravo pot. 
Skavtstvo ima mnogo vzporednic v 
viteštvu in Bi-Pi nam poroča, da so bili 
vitezi ljudje, ki so bili pripravljeni celo z 
mečem braniti evangelij, in da so svojo 

vero živeli tudi izven cerkva, saj so jo živeli 
v občudovanju božjega stvarstva, v naravi 
- tako kot naj bi to počeli sodobni vitezi, 
ki se imenujemo skavti ... 

Nataša Kovalič, Cu tela lebela, Skof/jica 1 

Za tiste, ki bi radi izvedeli več: daljši članek 
o katehezi izpod peresa Avantgardnega 
orla je bil objavljen v Skavtiču oktobra 
2004 (kako pripraviti katehezo). 

da povežejo določene ""------------""'""----....__......_--""'....:..J...:...~c....1""""...-
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Azija. Izrael. Stiri sveta judovska mesta: 
glavno mesto Jeruzalem, Tiberija, Hebron 
ln Safad. Dvojno mesto ob sredozemski 
obali Tel Aviv-Jafa. Betlehem, kraj z baziliko 
Jezusovega rojstva in Nazaret, kjer je Kristus 
preživel mladost. Eno najstarejših mest 
na svetu Jeriho. Avtonomno palestinsko 
mesto Gaza in Betanija, mesto z Lazarjevim 
grobom. Deset mest, deset skupin, v katere 
se je razdelilo 40 voditeljev pod budnim 
organizatorskim očesom Mira Pavška in 
Robija Friškovca. 
Vse se je začelo in končalo z naslovnimi 
besedami: »Poslušaj, Izrael! Gospod je 
naš Bog, Gospod je edini. Ljubi Gospoda, 

dežela, izhod iz Egipta (Eksodus), deset 
nadlog, ki jih pošlje Bog, izgnanstvo v 
Babilonu in različni današnji judovski 
običaji, vse to lahko postane na moč 
zamm1va ambientacija na zimovanjih in 
taborih. Je pa tudi res, da se vračamo h 
koreninam. ln verjeli ali ne, tudi judovstvo 
se skriva med njimi. Torej poslušanje, 
judovstvo in korenine .. . 

Obdelali smo osebne, družbene, krščanske 
in skavtske korenine. Naslednja vprašanja 
si morda lahko zastavite sami zase, lahko 
se o njih pogovorite na SKVO-ju v okviru 
kateheze ali pa na njihovi podlagi zastavite 

..... ...._._..._ ____ ._ _ __J lastne duhovne vaje. 

svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z 
vso močjo!« (S Mz 6, 4-5). ln smo poslušali. 
Robi nam je govoril o zgodovini judovstva. 
Nomadsko izvoljeno ljudstvo, obljubljena 

Vedno pomislim na to, kako težko je zjutraj 
vstati, se obleči, iti ven in kar začeti teči, pa 
!e dežuje po možnosti ali sem pa na smrt 
lačna. Skrb za telesno kondicijo je lahko 
nekaj čisto naravnega, sproščujočega in 
prijetnega: sankanje z otroki, igra s psom, 
sprehod s prijateljem ali pa večurni trening. 
Pomembno je, da uživamo. Potem je tudi 
laže vztrajati. Ce vztrajam, pa krepim tudi 
duha. Kot skavtska voditeljica skrbim za 
kondicijo predvsem zato, da laže prenesem 
pomanjkanje spanca na taboru. Pa saj 
poznate tisto: »Le ti tečeš, te bodo oni 
prehiteli.« 

Jana Podržaj, Prizajcnanjivi praš 'č, Grosuplje 1 

Pregovor pravi »Zdrav duh v zdravem 
telesu«. Telesna kondicija je za voditelja 
samo eden od gradnikov na skavtskih 

Kaj sem dobrega že storil, pa sem to potem 
opustil? 
Katere dobre ideje nisem izpeljal? 

aktivnostih (vzpon na vrhove, nošenje 
polnega nahrbtnika, občudovanje ženske 
in moške konstrukcije telesa itd.). Seveda je 
pri vseh naštetih aktivnosti največji uspeh, 
da lahko premagaš samega sebe. 

Matjaž Tabak, Marljivi jež, Dobrepolje 1 

Mislim, da dovolj skrbim za to, da vsak 
izmed nas v veji poskuša čim bolj prem igati 
svoje zakrnele kosti. Hkrati spodbujam tudi 
druge voditelje, naj v svoj program vključijo 
tudi telesno dejavnost. Do sedaj je za to 
pri nas poskrbljeno. Vendar se kljub temu 
kdaj pa kdaj zgodi, da na to pozabimo. 
Predvsem pozabimo na to, kako je telesna 
dejavnost dobra za vsakega izmed nas. Le
ta nas bogati z močjo, da skupaj potujemo 
skozi življenje v dobrem in zdravem 
razpoloženju . Voditelji smo tisti, ki skrbimo, 

Spodnaša nas pri KONKRETNOSTI pri 
načrtovanju. Bodi podroben pri svojih 
ciljih! 
Kako drugi gledajo name in kaj sporočam 
drugim s svojim obnašanjem? 
Kakšne vrednote prinašam v družbo? 
Ne dovoli, da je tvoja sreča odvisna od 
drugih! 

Za konec pa še stavek, ki mi je ostal v 
spominu, in se mi zdi ključen za vse 
voditelje, ki se sprašujejo o koreninah. 
Prihaja pa iz Robijevih ust: »Pozabljamo, da 
smo bili tudi mi otroci. Bodimo otroški, ne 
pa otročji!« 

Barbara Seničar, Družabno srna, Brezovica 1 

da ima skavt možnost za telesno dejavnost, 
saj s tem želimo samo dobro. 

Dejan Pavlin, Pošlihtan zajček, !>enjernej 1 

>> Zdrav duh, v zdravem telesu!« 
Mislim, da se bolj težko osredotočiš na 
to, kako bi najlažje izpolnjeval skavtske 
zakone, če sopihaš kot parna lokomotiva 
medtem ko tvoji PP-jevci hodijo kakšnih 
20 m pred tabo. Skrb za lastno kondicijo ti 
omogoči, da lahko vzdržiš tempo, fizični in 
psihični, da ne bo pomote, ki ti ga narekuje 
voditeljstvo (in vsi vemo, da je lahko 
včasih prav divje). Torej, dejmo migat, ker 
maratonci skavtskega leta (poletni tabori) 
bodo vsak čas tu. 
Anja Rozoničnik, Multipraktična kavka, Rakava 

steza 1 



Hmm, skavtski duh? Bo držalo. Bolj formalno 
se temu reče temeljna načela skavtstva in 
obljuba ter zakoni. 
Naslov je tak, ker je ključno za kakršnakoli 
načela in zakone, da na papirju služijo bore 
malo. So lepo zveneči , so lahko pomemben 
dosežek, a učinka navadno ne dajo. 
Največjo vrednost dobijo, ko so utelešeni, 
ko se jih da prebrati v življenju, v osebnosti 
določenega človeka . Torej ko postanejo 
tisto, kar nekoga dela, da nekdo je. 
Pri skavtih in skavtinjah je zanimivo to, 
da kjerkoli jih srečaš na svetu, slej ko prej 
'zavohaš; da so nekaj drugačnega, da je na 
njih nekaj znanega, domačega . Ali obratno, 
s skavti, ki jih srečaš po svetu, je lahko 
navezati stike, skleniti prijateljstva. Nekaj 
nas povezuje, nekaj, kar gotovo ni samo 
stvar besed na papirju, saj če bi bilo le na 
papirju, bi bilo samo nekaj 'šolskega; to pa 
mladih ne prepriča. Gre za življenje. 
Skavtstvo po vsem svetu temelji na treh 
širokih načelih, ki bi jim lahko rekli (kot piše 
v Dvigni peruti) : 
a) dolžnost do Boga 
b) dolžnost do drugih in 
c) dolžnost do sebe. 

Z besedami naše obljube bi to isto povedali 
takole: 
... da si bom ... prizadeval/a 
a) služiti Bogu, 
b) služiti domovini in pomagati bližnjemu 
c) spolnjevati skavtske zakone. 

Ta tridelna struktura se odraža tudi v 
simbolni govorici skavtskega pozdrava -
trije iztegnjeni prsti v skavtskem pozdravu 
pomenijo tridelnost obljube oz. tri dele 

temeljnih načel. 
To so torej logične in osnovne povezave. 
To je temelj, na katerem stoji vse gibanje, 
vse dogajanje iz tedna v teden, iz srečanja 
v srečanje. 
Preseneča pa me, kako to, da že skoraj 1 OO 
let ta načela še vedno navdušujejo mlade in 
odrasle po vsem svetu. Kako da se mladih 
'primejo; kaj se skriva v jedru te zadeve? 
Mislim, da gre za posrečen odsev nekega 
širokega, modrega pogleda na človeka, ki 
je v temelju krščanski, naravnan na osebo 
in na dialog. V temeljnih načelih se v obri su 
skriva pogled na človeka, ki je: 

• celovit (v govorici ZSKSS to pomeni 6 
področij razvoja), 
• zmožen osebne rasti in dozorevanja, 
razvijanja potencialov, ki so položeni vanj, 
·vsem težavam in problemov navkljub poln 
zaupanja v dobroto, v lepoto, v resnico, ki 
se najde v ljudeh, v stvarstvu, v Bogu, 
·odprt za učenje in za sodelovanje, 
• ustvarjen za srečo. 

ln skavtstvo, ki s svojo metodo, z ljudmi, 
z odnosi omogoča, da se ta odprt, ljubeč 
pogled na človeka prenaša iz roda v rod, 
pravzprav omogoča, da se oblikujejo mladi 
ljudje, osebnosti, ki so v stiku s seboj, ki 
so pristni, ki so polni življenja, ki so lepi in 
privlačni. 

Skavtska metoda omogoči, da se besede 
prevedejo v zaznaven smisel, v smisel, ki ga 
lahko v vsakdanjih situacijah, npr. na taboru, 
otipaš, izkusiš, preveriš - in sprejmeš ter s 
tem, ko jih začneš živeti, posreduješ tudi 
sam naprej. 
Tako nastane povezava med tem, kar 

Nagradni vprašanji iz prejšnje številke: 
Kje sta se prvič srečala Olave in Bi-Pi? 
Koliko otrok sta imela in kako jim je bilo ime? 

je živeto (zaznavno). kar je ubesedeno 
(zapisano kot besedilo obljube in zakonov) 
ter kar je posredovano v obliki simbolov, 
podob, gibov (npr. skavtski pozdrav). Vse 
to postane skladna celota, ki osvaja mlade 
in jim prinaša več življenja, dela mlade bolj 
žive, kot bi sicer bili, jih dela prave skavte 
in skavtinje. 

Temeljna načela je torej dobro poznati, še 
bolje pa jih je živeti. 

f
U) 

o 
z 
.r-l 

_.J 
o 
c> 

s. Marj eta Pij a Cevc, Upajoča Priba 

.::c. 
uJ 
cO 
w 
V) 

Olave in Bi-Pi sta se prvič videla v Londonu na sprehodu, ko se je Olave sprehajala s svojim psom, spoznala pa sta 
se na potovanju z ladjo "Arcadian". 
Imela sta 3 otroke, ki jim je bilo ime Peter, Heather in Betty. 

Nagradi za pravilna odgovora dobita Mateja Vidovič (Ptuj 2) in Urban Verhnjak (Koroška 2). čestitamo! 
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Mladi in odrasli skavti smo del istega 
slovenskega skavtskega gibanja. Opaziti 
pa je, da se lep del skavtinj in skavtov, ko 
zaključi aktivno skavtsko pot v ZSKSS, 
znajde v praznem prostoru. V ZSKSS 
kot odrasel in 'nevoditelj' ne moreš več 
'obstajati', v ZBOKSS so pa »itak sami 
starci« (kar je samo delno res - ZBOKSS je 
namenjena vsem starostim skavtov po 21 . 
letu in naše članstvo je staro med 30 in 60+ 
let). Res pa je, da imamo trenutno 'imidž' 
skavtske organizacije staršev. 
Kako torej v slovenskem skavtstvu obdržati 
mlade, ki odidejo iz ZSKSS, za 'starce' v 
ZBOKSS pa še niso zreli (»Skupaj s starši 
pa že ne bom v skupini!«)? Kako ohraniti 
potenciale, ki lahko še naprej služijo v 
ZSKSS, morda le malo manj intenzivno? 

Predlagamo: Ena bratovščina- več skupin! 

V okviru naših bratovščin trenutno deluje 

A gremo letos nekam daleč? Na 
Portugalsko! 

Portugalski odrasli katoliški skavti nas vabijo 
na njihov tabor. Kaj če bi se mi Slovenci 
enkrat odpravili daleč, na primer tja do 
obal Atlantika? Podobno kot portugalski 
pomorščaki nekoč, na katere so portugalski 
odrasli skavti tako ponosni. 

Tabor bo od 1 S. do 19. avgusta 2006 v 
skavtskem centru v narodnem parku Sao 
Jacinto, blizu Aveira (približno 60 km 
južno od Porta). Naslov tabora je "Ljudje, ki 
vztrajajo v času, ki beži". Tabor bo tak pravi 
skavtski ali kot pravimo COMPAS. Prebivali 
bomo na obali Atlantika v šotorih. 

Cena: 
-odrasli: 1 OO evrov/osebo/Sdni, 
-otroci (6-12 let) : SO evrov/osebo/S dni, 
-otroci do S let ne plačajo nič. 

Info: http:/ /fna.cne-escutismo.pt/acanac/ 
index.php?idioma=en 

Za pomoč pri prijavi pokliči 041 789 188 ali 
na ales.cerin@skavt.net. 

vedno samo po ena skupina. Ni pa nujno, da 
je tako! Povabimo v naše vrste mlade, ki so 
naredili odhod izZSKSS. Naj ustanovijo svojo 
skupino, naj delujejo po svoje, bolj aktivno, 
bolj 'noro; drugače. Bratovščina naj bo samo 
okvir (pravni- BOKSS so namreč samostojna 
društva- in organizacijski). aktivnosti pa so 
lahko popolnoma samostojne. Izboljšalo 
se bo tudi sodelovanje s stegom. Čez čas 
se lahko naredi nova skupina in spet nova 
.. . Tako bi bila bratovščina grozd skupin 
odraslih skavtov, ki bi imele vsaka svoje 
aktivnosti, sodelovale pa bi pri skupnih 
projektih. Celotna bratovščina bi bila tudi na 
razpolago za pomoč stegu, kar je del našega 
poslanstva, na katerega včasih pozabljamo. 
Vsi skupaj pa bi bogatili slovensko skavtsko 
gibanje. 
Kaj to zahteva od nas? Odprtost za 
spremembe, naravnanost na sodelovanje 
in pripravljenost na 'delitev oblasti' v 

POl v O$L\J(f$t\ltlVO 
PUt tO 

Letošnji zimski tabor smo preživeli pri 
sveti Ani v Halozah, v prijaznem domu 
ob romarski cerkvici. V zimskih razmerah. 
Rdeča nit tabora je bila »Pot v obljubljeno 
deželo<< , ki se nam je kar sama ponudila 
ob omembi, da je s tega kraja čudovit 

razgled, kar nas je spominjalo na Mojzesov 
pogled v obljubljeno deželo. Na tej poti 
smo spremljali Izraelce, ki jih je v oblačnem 
stebru podnevi in ognjenem ponoči vodil 
Bog. Simbolično smo si postavili steber in 
nanj napisali pojme, v katerih vidimo Boga 
-to so Ljubezen, Mir, Dobrota, Plemenitost, 
Zvestoba, Tolažba, Veselje ... 
Bilo nam je zares lepo. Veliko smo prepevali, 
spoznavali skavtske veščine in zakone, 
se odpravili na pravo 'pot preživetja' med 
zasneženimi vinogradi, kjer smo v izrednih 
zimskih razmerah zakurili ogenj, da smo si 
lahko pripravili kosilo. Bili smo si preprosto 
blizu. 

bratovščini. 

Mladim, ki ste odšli iz ZSKSS, torej na stežaj 
odpiramo vrata naših bratovščin. Prosimo 
vstopite! 

Aleš (erin 

Skavti bi si ne bili sestre in bratje, če bi ne 
bili veseli, se ne obiskovali in skup držal i. 
Šentjurske Mravlje in novomeški Polži smo 
le en majhen dokaz za to. 
Srečanje se je začelo na Bizeljskem, kjer 
je bilo prvo kaplansko mesto Antona 
Martina Slomška. Peli smo v cerkvi, 
ob vinu v župnijski kleti in občudovali 

repnico. Sodelovali smo s policistom in 
mesarjem na kmetiji, pekli hostije, bili 
maškare, se poglabljali v skrivnosti svete 
maše in slovesno podpisovali listino. V 
goste smo sprejeli zastopnike skavtov iz 
Egipta. Ugotovili smo, da ni prav, da se 
neverni delajo norca iz verskih simbolov. 
Ni pomembno, kako kličemo Boga, ker je 
povsod eden in isti. 
Prav je, da sledimo tistemu, ki ti z nasmehom 
po lepša dan. Vredno se je potruditi! 

Peter Repovž 



Končno je prišla pomlad, novo življenje in novi začetki ... Da nas spomnim, da ljudje nekje na drugem koncu sveta 
nimajo snega, ampak celo leto suho, toplo vreme; in da nas spomnim, koliko skavtov je po svetu, sem preko sodobnih 
elektronskih medijev odpotovala v daljno Avstralijo. če pa se vi pote pate po daljnih krajih ali pa bi radi delili mednarodne 
skavtske izkušnje s širno slovensko javnostjo, pišite na barbaracepon@gmail.com. Lep skavtski pozdrav 

Barbara tepon, Iznajdljiva miška, Vrhnika 1 

SKAVTi V AVITRALivi 
Vsi dobro vemo, da so se 
skavti razpasli po celem 
svetu in da na vseh celinah 
sledijo idejam Bi-Pi-ja, ne 

glede na raso in barvo 
kože. Tudi v Avstraliji 
poznajo skavte, njihov 

~iliii!IBilQ način življenja in samega 

skavtstva pa se nekoliko razlikuje od 
našega. Pogovarjala sem se s 24-letnim 

skavtom iz Avstralije, ki mu je ime Mike 
in je že 17 let skavt. 

Kako je organ1z1rano skavtstvo v 
Avstraliji? 

Skavti v Avstraliji smo razdeljeni po 

odsekih - glede na starost. Od starosti 
6-8 let je najmlajša veja, ki se imenuje 
Joey Scouts (joey pomeni kengurujev 
mladič), od 8-11 let je odsek Cub Scouts, 
potem sledi odsek Scouts od 11-15 let, 
skavti stari od 14-18 let spadajo v odsek 
Venturer Scouts, od 18-26 let pa v odsek 
Rover Scouts. Voditelj lahko postaneš, 

ko dopolniš 18 let ali pa si pomočnik v 
najmlajših vejah, ko dopolniš 15 let. 
Ker pa je Avstralija velika, se delimo še 
na 8 različnih vej. Sam sem član Južno
avstralske veje. Posamezne veje so 
precej samostojne in delujejo podobno 
kot skavti v evropskih državah. Imamo 
odbor z nalogo, da bi se teh 8 vej čim 
več povezovalo, vendar je Avstralija 
velika država, zato je taka srečanja težko 

organizirati, pa tudi zelo draga so. 

Kakšno pa je skavtsko življenje na 
vaši suhi in topli celini? 

Največji in tudi najbolj zan1m1v del 
predstavljajo tabori in izleti (hikes). 
Zelo se trudimo, da gremo v naravo vsaj 
enkrat na tri mesece. To predstavlja tu v 

Avstraliji resen problem, saj nas večina 
živi v velikih mestih, tako da potrebujemo 
veliko časa za samo potovanje. Vsako leto 
so tudi organizirana različna tekmovanja 

v naravi. Največ taborimo v zimskem 
času, saj so poletja mnogo prevrača 

za take aktivnosti. Veliko skavtov se 
v poletnem času odloča za tabore, ki 
vključujejo različne vodne aktivnosti in 
niso fizično preveč naporni. 

Kakšen kroj nosite skavti v 
Avstraliji? 

Avstralski skavti nosimo temno modre 
majice, ki imajo rokave različnih barv, 
s čimer pokažemo, kateremu odseku 
pripadamo. Kot vsi skavti tudi mi nosimo 

okoli vratu rutke. Pred kratkim smo 
barvo naših majic spremenili iz kaki 
zelene v temno modro in se tako znebili 

vojaškega izgleda. 

Koliko skavtov je v Avstraliji? 

V Avstraliji je 70 000 skavtov, vseh ljudi 
pa je v Avstraliji 20 milijonov. V veji, 

kateri pripadam, je več kot 7000 članov. 

Na kakšen način in kako pogosto pa 
se srečujete glede na to, da vas je res 
veliko? 

Skavti se ponavadi srečujemo enkrat na 
teden s svojo skupino glede na starost 
in vejo, kateri pripadamo. Te skupine so 
res velike. Ponavadi je na srečanjih nekaj 

iger, predvsem skavtskih, in seveda 
spoznavanje novih načinov preživetja v 
naravi in skavtskih metod. Obstaja tudi 
nekakšen načrt, po katerem se ravnajo 
voditelji določenih odsekov. Ta program 
vključuje prvo pomoč, državljanske 
pravice, taborne veščine, samo preživetje 
v naravi, aktivnosti v vodi in v zraku 

ter drugo. Trudijo se, da bi čim manj 
časa preživeli v zaprtih prostorih, zato 
pogosto obiskujejo različne kraje. 

Kako pa poteka vsakodnevno 
življenje v Avstraliji? Kaj počneš v 
prostem času? 

V Avstraliji uživamo v poletjih in lepem 
vremenu, ki ga izkoristimo tako, da 
igramo kriket ali pa se odpravimo na 

plažo. Večina Avstralcev obožuje peko 
na žaru in druženje s prijatelji. Veliko je 
tudi aktivnosti v naravi. Sam se ukvarjam 
s plezanjem, treniram pa dvakrat na 

teden. 

V Sloveniji smo imeli letos dolgo 
zimo, kakšno pa je vreme pri vas? 

V Avstraliji je vroče! Večinoma je zrak suh. 

Poleti imamo tja do 45 stopinj Celzija, 
medtem ko je pozimi prijetno toplo, 
ponavadi okoli 14 stopinj .. . 

Hvala in skavtski pozdrav! 

Barbara tepon, Iznajdljiva miška, Vrhnika 1 



Zunaj še zmeraj zmrzuje in prav nič ni čutiti, da bi se zima odločila pospraviti svoje vragolije in priklicati pomlad. Pa 
vendar skavt ne pozna slabega vremena in ga premaguje bodisi z dobro opremo bodisi z zaposlitvijo znotraj udobnega 
b i vališča. Zleknite se na posteljo, zavijte se med odeje in razširite svoja skavtska obzorja. Preberite si, kdo so ponosni 
~tajerci stega Maribor 2 in morda najdete namig za skavtsko potovanje v poletnih mesecih! Potrpite še malo in izkoristite 
tople večere ob računalniku, da pišete na katja.brecko@skavt.net in predstavite svoj steg oz. skavtsko skupino! 

Ka tka Brečko, Sladka veverica, Celje 1 

IMRt&OR J- MAiSTROV STE6 
0Hbna izkaznica: 
Ime stega: Maistrov steg 
Imena vej: -VV: Močno krdelo 

- IV: četa od Drave do 
Pohorja 

- PP: Sončna packa 
Najbolj fantovski vod: Grizliji, Zajčki 
Najbolj dekliški vod: Kapucin ke, Kobile 
Največji projekti: Toti jam 2002 (skupaj z 
Mb1 ),prireditev Luč miru v Mariboru (2004), 
prired itev ob 1 S. obletnici ZSKSS na Vrhniki 
(2005), igrica Janko in Metka malo drugače 
ob LMB v Mariboru 2006 (z Mb 1) 
Stevilo obiskanih stegov v tem letu: jih je 
kar veliko, tako da jih več ne štejemo 
Najbolj simpatičen voditelj: vsi smo najlepši, 
najpametnejši in najbolj simpatični 
Oseba z najdaljšo skavtsko zgodovino: 
Lučka (12 LET} 
Najvišji skavt: David - malo še mu manjka 
do dveh metrov(PP) 
Najbolj simpatična nerodnost: 
Internet naslov:www.maribor2.slomsek.net 
Zgodovina stega 
Naš steg ima kar dva začetka . Najprej smo 
svojo »zgodovino« pisali skupaj s stegom 
Maribor 1, nato pa smo vsi skupaj 1998. 1eta 
spoznali, da je napočil čas, da naše mesto 
ob Dravi dobi nov steg in Slomškovemu 
stegu se je pridružil še Maistrov steg. 
No, pa pokukaj v naš steg oo . 
Naši najmlajši 
Najbolj zanimivi so tabori in izhodi. Ravno 
ta teden smo imeli izhod in tako spoznavali 
lepote starega mesta Ptuja. Ogledali smo si 
njegove znamenitosti. Nato smo se ustavili 
v žu pnišču sv. Ožbalta, kjer smo se še nekaj 
ča sa igrali, si izdelali vsak svojo figurico ter 
se domenili za plene. Tam smo se še kar 
nekaj časa igrali razne igre ter jedli sladkarije 
in se počasi odpravili proti igralom, kjer 
smo morali rešiti naše voditelje, ker so spili 
strašno tekočino, dobili steklino in zato 
tudi znoreli. Najprej smo mislili, da se samo 
napravljajo, dokler nismo ugotovili, da gre 
zares in začeli vztrajno iskati protistrup. Ko 
smo jih končno ozdravili, so nas v zahvalo 
povabili na pico. Seveda pa smo sklicali tudi 
ska lo posveta, ker smo sprejeli v krdelo naše 
vo lčiče mladiče. Preizkusili smo, če znajo 
tu liti v luno in če imajo dovolj ostre čeka ne. 
Pri vseh preizkusih so bili zelo uspešni, zato 

smo jih sprejeli v krdelo in veseli smo vseh 
novih članov krdela . 

Filip Veber, VV 

lzvidniki in vodnice 
Smo četa, kjer se vedno smeji, zabava in 
še kaj. Včasih počnemo tudi stvari, ki jih ne 
bi smeli (npr. gremo čez krog oz. kvadrat, 
nimamo rutice, mobiteli zvonijo oo .), ampak 
v tem primeru smo seveda "kaznovani" in 
tako poskrbimo tudi, da se kdaj pa kdaj 
malo posladkamo (prinesti moramo namreč 
čokolada) . 

V našem kvadratu se zbira največ 25 
izvidnikov in izvidnic- voditelji so že všteti. 
Zbiramo se poskočni ZAJČKI, iznajdljivi 
HRČKI, hitre KOBILE in spretne KAPUCINKE. 
Resda smo "kao" Maribor pa to. Samo če 
smo odkriti, nas je iz Maribora bolj malo. 
Zmenke, to niso kakšni ljubezenski, čeprav 
včasih tudi, imamo vsak petek. No, včasih 
se za začetek najprej malce sprostimo 
(nogomet, roverček), seveda še prej 
zmoli mo za varno srečanje! Ko se segrej emo, 
pa začnemo z delom: spoznavamo 
signalizacija v naravi, ugotavljamo, kako 
prespati v naravi, se najesti! V glavnem, 
učimo se, KAKO SE V NARAVI PRELIV!. 
Kdaj pa kdaj pa se zberemo tudi na MSN-ju 
in tam kakšno dodatno rečemo (ato šele po 
našihzmenkih!). 

Rahela- Spretna miš, IV 

Skvo romanja ... 
:Le peto leto se v času prvomajskih počitn i c 
SKVO nekam odpravimo. Včasih z avti, 
drugič s kombijem, spet drugič z dvema 
kombijema, enkrat pa celo z ladjo (beri : 
jadrn ico). Seveda je vedno nepozabno. 
Leta 2001 je imelo romanje naslov: »Po 
stopinjah sv. Frančiška « , romali smo do 
Assisija in po Rimu. 
Najštevilčnejše romanje je bilo leta 2002, 
ko smo se z dvema kombijema odpravili na 
daljni Pirenejski polotok. Doživeli smo vse, 
od fuzbalske tekme Barcelona - Madrid pa 
do nepozabnega »Parka atrakciones«, videli 
smo tudi pravi majhen hurikan pa seveda 
polno bikov ob cesti! 
Leta 2003 smo odjadrali na otok Krk, po 
Kvarnerskem zalivu. Raziskali smo Goli 
otok, bolj ali manj uspešno lovili ribe, se 
sprehajali po obmorskih vaseh oo . 
Dogodivščin najbolj polno je bilo gotovo 

romanje po Italiji leta 2004. Z malo starejšo 
verzijo kombija smo se odpravili najprej 
čez celo Slovenijo, vendar smo že za to 
pot (cca. 250 km) porabili cel tank nafte. 
Tako da je bil prvi postanek že v zamejski 
Sloveniji, pri našem »zamejskem« Frančku 
doma, kjer so nam popravili tank! Nato smo 
se končno odpravili proti Assisiju in uradno 
začeli naše romanje. Od tam smo se podali 
po italijanskih avtocestah vse do Neaplja, 
kjer so že naslednje jutro vsi govorili o nas 
(nismo mi krivi , če so tako zelo ozke ceste, 
pa sem pač polnoči peljala v nasprotni 
smeri od dovoljene). 
Tudi lanska Črna Gora in ceste do nje 
ostajajo v spominu. Po stezi, ki pelje do 
meje, je bilo, kot bi vozili »rejli«. Bosna! smo 
si rekli. Nato pa so nam še povedali, da ne 
moremo čez mejo, ker se je na oni strani 
vsul plaz, pa kar brez opozorila zmanjka 
asfalta in smo se vozili 1 O km/h skozi nek 
gozd. Pa to ni bilo vse - začela je svetiti še 
lučka za tank. 
To so dogodivščine SKVO-ja! 

Tina, Marij iva lisica 

Ne potujemo pa samo voditelji ... Kakšni 
PP-jevci bi bili, če ne bi malce potovali? 
Za dokaz samo zadnja letošnja poletna 
pustolovščina s kolesi od izvira do izliva 
Krke. Hm? Ni kaj, lep košček Slovenije. Kaj 
vse nam je ponudila? Raftanje, resnično 
sproščujoče in zelo >>upokojensko« 
>> biciklanje«, zamm1ve sprejeme pri 
domačinih (beri župnikih), iskanje golf 
žogic po igriščih pri gradu Mokrice, pa še 
podvig tabora: klanovka, ki se zaradi padca 
pelje 50 km samo z eno roko. Kapo dol, 
Anja. 



Dnevi postajajo vse daljši, predvsem pa toplejši, mi pa se vse pogosteje zadržujemo zunaj in se pogosto odpravljamo 
na izlete v naravo. Ste že razmišljali, kako lepo bo šele poleti, ko bomo lahko uživali na soncu, namakali noge v morju 
(no, za tiste, ki jih čas nenehno prehiteva, bo dober tudi dobri stari lavor) ali pa se s skavti odpravili na poletni tab 
Ko že govorimo o taborih, ste vedeli, da si tudi skavti v naravi ne moremo privoščiti ravno česarkoli? Ne? Potem pa 
preberite članek na to temo. Izvedeli boste tudi, na katerem forumu so se odprla nova vprašanja v zvezi z okoljsko vzgo 

IIUIAI., in krščanstvom, kdo je nova maskota Dneva Zemlje in kaj morate vedeti, če želite pripraviti projekt za Dan Zemlje. 

Oglašam se nekaj pedi izpod zemlje, 
mami me kliče Bine in sem deževnik. Moje 
življenje visi na nitki, zato te prosim, da se 
tudi ti pridružiš oblikovanju dneva, ko se še 
posebej trudimo za naravo, dneva Zemlje. 
Tako mi boš po svojih močeh pomagal, da 
bom lahko še kopal pod zemljo! Letos vaša 
lisička odhaja v pokoj, pa sem se opogumil 
in prevzel njeno nalogo opozarjanja 
skavtov, naj spoštujejo naravo! 

Deževniki smo koristne živali, saj cele 
dneve grizljamo odmrle liste in podobne 
zadeve ter ustvarjamo humus. Glinena tla 
postanejo zaradi humusa prepustnejša 
za vodo in hkrati bolj zračna ter bogata s 
hranili. Brez mene ni pomladnega cvetja! 

Globalno segrevanje podnebja, ki povzroča 
širjenje puščav in taljenje ledeni kov, ne dela 
preglavic le tvoji vrsti. V tleh, ki se zaradi 
poletne suše spremenijo v kamen, res ne 
morem preživeti! Pa še nekaj: Plastike ne 
jem! ln ostalih smeti, ki jih puščate ljudje za 
seboj, tudi ne! 

Nisi vedel, da je okoljski problem tako 
vseobsegajoč? Obišči spletno stran http:// 
tov.skavt.net/dz (dan Zemlje 2006) in se 
pouči o vsem, kar povzroča čedalje bolj 
vroča poletja, saj je samo en klik stran! 

Mogoče se ti zdi, da sam ne moreš stor' 
ničesar in je torej vseeno, koliko prispevaš 
k zmanjšanju globalnih sprememb. Poglej 

SVt15f. 

Janja Govekar, Vesela lisica, Idrija J 

mene! Tudi en deževnik ne more nahraniti 
celega gozda, zato moramo stopiti skupaj, 
pri čemer mora vsak dati vse od sebe! 

Predvsem pa si ne moremo privoščiti 

čakanja na druge, ki bi reševali svet, ker 
star deževniški pregovor pravi: >>Listek, ki 
ga danes nisi pojedel, bo jutri manjkal na 
krošnji, ki ti dela senco!« 

Veliko iznajdljivosti in okoljske zabave pri 
praznovanju Dneva Zemlje 2006 vam vsem 
·elim v imenu Tro pa za okoljsko vzgojo! 

Bine, Steg humusnih poslastic 

<StM Ptt SVtlA. V Mtl\/f P2t6fVA SVtlf ~(JU. Tf. O &06. Sf tPfl\/f SVtl.) 
Trditev, ki ima več pomenov - lahko privabi, 
sprovocira, nagrbanči čelo, izzvabi aha 
oo• Lahko pa enostavno prebudi spomin. 
Tridesetim udeležencem in udeleženkam 
foruma Svet si, kije potekal18. februarja 2006 
v Ljubljani pri uršulinkah, se gotovo zgodi to 
zadnje. Lahko še kaj več, seveda, Bog daj, naj 
zraste še kaj več. 
Enodnevni dogodek, ki smo ga v 
organizacijskem odboru pripravljali štiri 
mesece, idejo nosili že kdo ve koliko časa, 
mogoče vsaj od začetka leta 2005, je bil 
nekaj posebnega. Zame- sledi dolg medklic 
osebne narave: ta članek pišem za dve ciljni 
skupini (tiste, ki berejo Skavtiča, in tiste, ki 
berejo Angelo, uršulinsko glasilo), upam, da 
bosta obe nagovorjeni, mogoče tudi zaradi 
tega članka oz. samega namena gibanja Svet 
si, celo malček med seboj povezani - zame 
torej je bil forum dogodek, na katerem se 
je prebudil spomin na ozračje ob pogrebu 
Janeza Pavla 11. Takrat sem bila v Rimu, prav na 
Trgu sv. Petra. Tisti okus povezanosti, edinosti, 
odprtosti za pogovor, srečanja, molitve ter 
obstoja spontane dobrote med ljudmi oo • vse 
to sem v malo drugačni obliki izkuša la tudi na 
Svet si. ln to mi daje misliti. Sveti Duh je tisti, 
ki dela Cerkev, nas povezuje, nas združuje 

pri Jezusovem poslanstvu, nam omogoča 
sodelovati pri preoblikovanju tega sveta 
po Božjem načrtu. Tudi pri tem dogajanju v 
zvezi z odnosom do narave, do stvarstva. To 
je bistvo gibanja Svet si. ln nekaj tega smo 
okušali oni februarski dan. V moči Sv. Duha 
odkrivati ta svet, odnose, ki so položeni vanj, 
lepoto in greh, ki ga ogroža ter dati pri tem 
svoj delež - občudovanja in spreobrnjenja, 
delovanja in pokore, učenja in kazanja poti oo• 

V prvem delu smo prisluhnili trem 
predavanjem, ki so nam dali iztočnice za 
popoldansko delo po skupinah po metodi 
odprtega prostora. Udeleženci smo bili 
'vseh sort' - profesorji, študentje, skavtinje, 
odrasli skavti, uršulinke, kapucin, gozdarji, 
biologi, novinarka, upokojenka oo· Vsebina: 
kar smo vznemirljivega in izzivalnega nosili 
v sebi, npr.: kako nadaljevati z gibanjem Svet 
si, varstvo narave na katoliški sceni - kaj je 
ključno pri vzgoji, da vzbudi mo ljubeč odnos 
do narave, skrb za naravo- kako to vpliva na 
vsakdanje življenje, tudi vesolje je narava -
ali smo njeni skrbniki, odnos do narave -je 
to možna pot za novo evangelizacijo oo• 

Pogovore smo ujeli v kratke zapisnike (gradivo 
je na razpolago na ZSKSS oz. pri udeležencih 
foruma), upamo pa, da bodo v tiskani obliki 

na razpolago za vse tudi predavanja. 
Preden pa človek sploh začne iskati takšno 
gradivo, je potrebno nekaj, kar lahko naredi 
samo vsak sam. Podnaslov foruma je bil: 
Ljubeče in skrbno z naravo! ln kaj ima Bog 
s tem? Danes dodajam - in kaj imam jaz s 
tem? 
Za odnos je vedno potrebna izkušnja, 
virtualni svet nas ne nah rani. Leli mo si, da bi v 
prihodnosti po Sloveniji stalno nekaj'kapljalo 
in curlja lo' v povezavi s Svet si. Vsak se lahko 
v to vključi. Odkrivajmo, kaj meni pomeni 
stvarstvo? Kdo je zame osebno Bog Stvarnik 
- je živ, dejaven? Ali je onesnaževanje in 
čezmerna potratna poraba energije grešna 
navada? Zakaj je Bog ustvaril svet? Vprašanj 
in izzivov je na tisoče. Ali imajo svoje mesto v 
Cerkvi? Pri meni? V moji skupnosti? 
Prvi korak pri ohranjanju stvarstva in pri delu 
za primeren razvoj, ki vključuje ljubeč odnos 
do stvarstva, je ta, da vsak sam obnovi oz. 
poživi ljubezen do sveta, ki ga obdaja. Se 
zave vprašanj, ki se ob tem porajajo in stopi 
na pot iskanja odgovorov. Menim, da je za 
začetek to dovolj. 
Stopimo ven in se pustimo nagovoriti, 
prisluhnimo klicem Sv. Duha v nas. 

s. Marjeta Pija Cevc, Upajoča priba 
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Ob besedi zakon skavt pomisli na najbolj 
nepozabne trenutke svojega skavtskega 
življenja, ko se je ob obljubi zavezal 
skavtskemu načinu življenja. Meni ob tej 
besedi prideta na misel najljubša junaka 
iz risank, ki se vsak na svoj način soočata 
z zakonodajo. Kateri ti je bolj všeč: palček 
Smuk ali mišek Jerry iz risanke Tom & 
Jerry? 
Oba kažeta, kakšen odnos lahko 
zavzamem o do zakonov in problemov, ki jih 
skušajo reševati. Mišek je tipičen primerek 
neskavtskega izmikanja posledicam, ki 
jih nakuhamo, ko ravnamo v nasprotju 
z zakoni. Palček Smuk je živo nasprotje 
tega: formalizem mu ni dovolj. V izziv 
mu je soočenje s problemom, ki ga lahko 
zakon poskuša rešiti kvečjemu šablonsko. 
Za skavta ni dileme, ali ubogati zakone ali 
ne. Skavtsko služenje domovini torej tudi 
soočanje s problemi, ki jih zakoni urejajo, 
in tako poskus pustiti svet malo boljši, kot 
smo ga dobili. 
Ker se vsaka država potrudi, da bi 
državljanom prihranila odločanje, nas 
pravni akti spremljajo na vsakem koraku. 
Ko z nahrbtnikom obložen prestopiš hišni 
prag, stopita v veljavo: prometni zakon 
in Uredba o prepovedi vožnje z vozili v 
naravnem okolju. 
Ta prepoveduje vožnjo z vozili na motorni 
pogon in kolesi v naravnem okolju. 
Tako so vožnja, ustavljanje, parkiranje in 
organiziranje vožnje z vozili na motorni 
pogon in s kolesi prepovedani na vseh 
površinah zunaj naselij in zunaj vseh vrst 
cest ter zunaj kolovozov in poljskih poti. 
Prepoved velja tudi za gozdne in planinske 
poti. Parkiranje in ustavljanje v naravnem 
okolju sta dovoljeni le v pasu pet metrov 
izven vozišča, če je to v skladu s predpisi o 
varnosti cestnega prometa in če temu ne 
nasprotuje lastnik zemljišča. 
Preživetje v naravi med skavti pridobiva na 
priljubljenosti, zato velja omeniti Uredbo o 
zavarovanju samoniklih gliv, ki na celotnem 
območju Slovenije prepoveduje nabiranje 
gob, ki so navedene v uredbi priloženem 

seznamu. V osrednjih območjih narodnih in 
regijskih parkov ter v naravnih in gozdnih 
rezervatih je prepovedano nabirati vse 
vrste gob. 
Uredba tudi prepoveduje namerno 
uničevanje gob in podgobja. Podjetnim 
mladcem in mladenkam določa, da 
posameznik lahko nabere v enem dnevu 
največ dva (2) kilograma gob, pri tem pa 
je prepovedana uporaba vseh priprav, ki 
lahko poškodujejo rastišče ali podgobje. 
Vse, ki so prešpricali ekologijo, poduči, da 
je .na brane gobe treba grobo očistiti že na 
rastišču, prenašati pa jih je dovoljeno le v 
trdni in zračni embalaži. 
Seveda v gozdu niso užitne le gobe, zato 
Pravilnik o o varstvu gozdov določa, da je 
nabiranje gozdnih plodov, zelnatih rastlin, 
gob in prosto živečih živali, dovoljeno tudi 
nelastnikom gozdov. Posameznik lahko v 
enem dnevu v gozdu nabere največ 1 kg gob 
(ta pravilnik še dodatno zaostri v prejšnjih 
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odstavkih omenjeno Uredbo o zavarovanju 
samoniklih gliv), plodov in zelnatih rastlin 
ali 2 kg kostanja. Posebej so zaščitene bube 
gozdnih mravelj. Ker je seznam zavarovanih 
vrst predlog, ga bomo obravnavali v kakem 
prihodnjem članku na to temo. 
V gozdu ni dovoljeno zasekovati, lupiti, 
zarezovati, vrtati, zažigati ali kako drugače 
ogrožati drevja in grmovja. Prepovedano 
je tudi vznemirjanje uživali v mirnih 
conah okoli njihovih bivališč in namerno 

uničevanje gnezdišč ptic in sesalcev. Ker ima 
vsako drevo lastnika, je mogoče posekati 
drevo samo, če ga kupimo (dobimo) od 
lastnika, ' ta pa mora pridobiti odločbo 

Zavoda za gozdove, kot to določa Zakon o 
gozdovih. 
Ogenj lahko v skladu z Uredbo o varstvu 
pred požarom v naravnem okolju kuri mo na 
posebej pripravljenem ognjišču, obdanem 
z negorljivim materialom in najmanj 50 m 
od roba gozda. Prostor okoli ognjišča mora 
biti očiščen vseh gorljivih snovi, kuriti je 
potrebno prenehati ob vetru hitrosti 6m/ 
s ali več. Po prenehanju kurjenja moramo 
pogasiti ogenj in žerjavico ter ognjišče 

pokriti z negorljivim materialom. 
Pri kurjenju, sežiganju ali uporabi odprtega 
ognja v naravnem okolju se ne sme 
uporabljati gorljivih tekočin ali materialov, 
ki pri gorenju razvijajo močan dim ali 
strupene pline, oziroma so kako drugače 
škodljivi za okolje. Ogenj je prepovedano 
kuriti v času razglašene povečane 

nevarnosti za nastanek požara na posebej 
določenih nevarnih območjih, razen če se 
ne pridobi predhodno dovoljenje pristojne 
enote uprave. 
Naštete omejitve veljajo za celotno ozemlje 
naše domovine, v zavarovanih območjih, kot 
so Triglavski narodni park, razni krajinski ali 
regijski parki, so omejitve zaradi naravnih 
vrednot, ki jih ti parki ohranjajo našim 
zanamcem, primerno strožje. Pred obiskom 
parka se je zato potrebno pozanimati pri 
upravi parka, kaj bomo lahko tam počeli in 
česa ne. 
V tej predstavitvi so našteti zgolj nekateri 
pravni akti, državni organi so v času, odkar 
je članek nastal, gotovo sprejeli že kaj 
novega, zato svetujem pogost obisk spletne 
strani http://www.uradni-list.si. 

Bogdan Magajna - Brihtni lubadar 

P.S.: Palček Smuk sporoča: Voditelji IV
pozor! Na poletnih taborih povabite medse 
tudi ZELENEGA JURIJA, ki bo vsak čas prišel 
med nas. Več o njem boste kmalu slišali ... 

POPRAVEK il PREv~~vf~A SKAVTiCA 
V prejšnji številki Skavtiča se je v članku 

Dan Zemlje - kje so tiste stezice znašla 

napaka. Takole smo po pomoti zapisali: 

•Z reciklaže ubijemo dve muhi na en 

mah, saj je proizvodnja iz recikliranih 

surovin praviloma energetsko najbolj 

potratna.« Namesto »energetsko najbolj 

potratna«, bi moralo pisati: »energetsko 

manj potratna«. Vsem, ki jih je ta stavek 

zbegal, jim kratil sladke ure spanca ali pa 

jih vznejevoljil, se opravičujemo. 



Hej hoj! 
Pa je poleg pomladi prišel še novi Skavtič. Kdo se skriva na današnji naslovnici vam ne morem izdati. Pošljite svoje idejo, kdo bi lahko bila 
oseba. S prejšnje naslovnice pa se nam je veselo smehljal naš novi načelnik ... Kdo je to, pa si preberite sami! Lep pozdrav do prihodnjič. 

V skavtski družbi slišim na ime Preudarni 
galeb. Svojo skavtsko pot sem pred približno 
devetimi leti začel pri volčičih, ki so me kot 
starejšega brata sicer sprejeli medse, a kljub 
temu niso razumeli, kako sem lahko že ob 
obljubi sprejel pravo rutko, med tem, ko so 
se morali sami zadovoljiti z volčja. Nekaj 
dni po obljubi sem bil že prava nočna mora 
za voditelje moje prve taborne šole, saj sem 
v nekaj dneh želel izvedeti vse o skavtstvu 
in nadoknaditi vsa leta, ki sem jih do takrat 
zamudil. Večino naslednjih let so moje 
voditeljske veščine oblikovali popotniki 
in popotnice. Z njimi sem odkrival kaj 
pomeni »Briga me!<<, okužili so me z mediji, 
mednarodnim skavtstvom in še s čim . Po 
enoletni izkušnji z izvidniki in vodnicami, 
sem konec lanskega leta sprejel vlogo 
očeta samohranilca. Brez družbe načelnice 
sem namreč prevzel vlogo načelnika ZSKSS. 
Na zadnjem Svetu Združenja je naša velika 
skavtska družina, hvala Bogu, dobila tudi 
mamo in s tem več možnosti za normalno 
odraščanje. 

Osebna izkaznica 
Slavko Lenart - Preudarni galeb 
Rojen: 10.11.1974, Slovenj Gradec 
Leto skavtske obljube: 1998 
Stegi: Koroška 1 in Velenje 1 
Najbolj uspelo praznovanje rojstnega dne: 
Krvodajalska akcija za prijatelje 

Luka Novak Pozorni ris, Ljubljana 2 

PSIHOANALIZA FANTA Z NASLOVNICE 
Zagnan skavt z iskrenim pogledom in prijaznim nasmehom! A poglejmo ga pobliže. Resno mislimo, vzemite v roke prejšnji Skavtič in 
poglejte naslovnico! Ase vam ne zdi tip malo sumljiv? Rdeče oči, okoli njega pa samo posušena trava?! S kapo »Skavt«, a brez rutke? Ali 
jo je izgubil ali pa je volčič mladič tik pred obljubo. Mi se nagibamo k slednji trditvi. 

Rad spi na sosedovih senikih in posluša Atomik Harmonik (Iju biva se na seniku press). Kapa skriva ukraden mp3 predvajalnik in slušalke 
v ušesih? Bolje zanj, da ga ne dobijo voditelji... 

Nekam shujšan nam deluje, mogoče se prehranjuje le z lešniki (močni sekalci) in Nutelo. Navajen je poziranja, saj upošteva pravilo 
tri kotne kompoziciji (glava,komolec,dlan), čeprav je leva roka nekam sumljiva (le kaj skriva pod spal no vrečo?). Mislimo, da pod šotorko 
skriva revolucionarno ležišče Dormeo, saj nam deluje dokaj spočito. Mogoče pa ima preprosto zelo rad naravo, zato spi na mehkem 
senu in uživa v 1 OO% naravni domači aromaterapiji (bližina gojzerjev). 

Klan Leghalnih Asimetričnih Nomadov 



Si radoveden, radovedna? Te zanima, kaj prinaša tale nova stran v Skavtiču? No, stran, ki je pred tabo, je nekakšen 
umetniški kotiček. Pri Skavtiču smo se namreč odločili, da ti damo možnost, da sprostiš svoj navdih. Trop PP je v okviru 
delavnic o skavtskih koreninah -ob kulturnem prazniku so želeli poudariti pomen slovenskih korenin- pripravil tudi 
natečaj za najboljšo pesem z akrostihom SKAVTI NJI ali SKAVTU. Na razpis je prispelo kar nekaj zelo dobrih del, najboljšo 
pesem oz. kar celoten sonetni venec, ki ga je napisal Matevž Strgar, Skofljica 1, pa objavljamo v naši novi rubriki S minut 
za tvoj navdih. 
Veliko užitkov ob branju in ustvarjanju, 

i slišala pesem, ki v toplih nočeh 
igrala je v srcu spet to melodijo 
v času, ko pravijo - rože cvetiJo 

in najdeš jo vedno v ljubezni poteh? 

Si slišala pesem, ki v tvo/' ih očeh 
zanetila iskro je ognja p amtečo 
in v srcih toplino tal<o Je gorečo, 

da zdi se, da nič ne ugasne le-teh? 

Takrat se na ustih rodil je nasmeh, 
v tebi se nova je misel rodila 

ln mene si našla - l<lečal sem na tleh ... 

Pričela si peti dveh src melodijo. 
Vrtnica bela pa v tvojih laseh 

kot čriček zapela je v tvojih očeh . 

ot čriček zapela je v tvojih očeh, 
miška prišla je, si k sebi jo vzela, 
čebela živahno je k teb1 zletela, 

metulj priletel je, zagledal nasmeh. 

Žab ica v reki je našla svoj meh 
ln kmalu sva skupaj ob ognJu sedela 

nežno,l/'ubeče, toplo se objela 
bilo je epo in skoraj že greh. 

Zmolila sva k BO!:JU, da naju bi dveh, 
ko komaj začenJala skupno sva pot 

nikdar ne pustil bi molčati v teh dneh. 

V času, ko skupaj na pot sva stopila 
cveteti gorenjski je nagelj začel, 

ajda je rasla in jaz sem ti pel. 

jda je rasla in jaz sem ti pel 
o tebi, o nama, o rozah na polju, 
o pticah, ki letajo proti vesol/·u. 

Takrat se za naju nov cas je za če . 

V lase sem tja k vrtni ci nagelj pripel, 
poleno na ogenjček v nama dodal, 

v tvojem objemu sladko sem zaspal, 
v srček te - skavtinja, nežno zadel . .. 

Metuljček v noč je tiho zletel. 
Ni hotel motiti dveh src melodije, 

ki ju v mraku to pot je Bog skupaj objel. 

Mirno si v mojih rokah ti zaspala 
-takrat bi lahko čisto v raj poletel, 
v večeru ob ognju te nežno objel... 

večeru ob ognju te nežno ob! el 
sem, mislil: Poglej jo ... in z nezno dlanjo 

pog lad il lase ti - Kot bi našel zlato ... 
in pazil da ne bi mi tat te vzel. 

Vse si- še zdaj -kar sem vedno želel, 
po čemer hlepel sem in iskal v življenju, 
kar vpil sem v nočeh, v srca hrepenenju 
-s teboj rad bi večnosti čas preživel .. . 

Trenutek otožnosti zdaj je odšel. 
Gotovo še pride in v srcu umre 

-takrat bo Bog k nama v dušo prišel. 

Rekla si v srcu v mojem objemu: 
V dežju -le takrat, spet rože cveto! 

-Tebi postalo takrat je lepo ... 

T
ebi postalo takrat je lepo. 

Spet dalje igrala je pesem v daUavo. 
Ob ognju sva zrla v zvezd no gosčavo. 

Kitara igrala je pesem gorko. 

Povej nama človek: če sanj ni,kako ... 
naj stopiva skupaj na pot polno trnja? 
ln ti, najdeš v nama ljubezni kdaj zrnja, 

boš našel resnico, ljubezni zlato? 

Povem ti, ni važno, da čisto tako 
kot pevec za poješ, je bolj važno to: 
Zapoješ si pesem in spet bo lepo ... 

Se spomnim spet ognja, v tebi plamena, 
ko v tvojem po9ledu bilo je toplo 
in rekla si: Ljubim te, ljubim zelo! 

1 
n rekla si: Ljubim te, ljubim zelo, 

mi prvi poljub svoj iz srca podarila, 
brezskrbno se k mem v narocje privila .. . 
- Kot jagenjček v rokah pastirJa krotko. 

če kdaj bi mi v srcu postalo hudo 
prepričan sem misel takoj bi mi nate 

-kako sem zagledan, za ljubljen le vate, 
prinesla objem mi tudi v temo. 

ln vedno ko praviš, da res je tako, 
da rada imas me in da sem ti vse, 

v srcu, tu notri mi rože cveto. 

V prvem trenutku sem čutil roko, 
ki IZ las v temo mi prinesla je cvet. 

Nekomu takrat sva postala ves svet ... 

N 
ekomu takrat sva postala ves svet 

-z nekom sva takrat si srečo delila, 
za tistega vedno v molitvi prosila, 

z nekom mogla sva si pesmice pet. 

ln zdaj, ko sva tukaj, ko nekaj je let, 
da mogel bi reč1 bilo je lepo, 

v dlani sem našel še tvojo roko. 
V njej prav na lahno skrit je moj cvet. 

Klečim spet pred tabo v srček zadet, 
ti srečo ponujam, ponujam objem, 
želim si, da srečo odkrila bi spet... 

Ni važen več strah, ki v nama je ždel 
-važen je srček, ki zate je vnet. 

Je res, kar opeva za ljublJen poet! 

J e res kar opeva za ljubljen poet: 
Ljubezen je slepa, odpuščati zna, 

vsekdar zna napisati pesem za dva, 
da vedno v srečo je srček odet! 

če mogel res kdaj bi za vedno te imet 
bi čuval pogled tvoj in nežno srce. 

Obljubim, da vedno bom dal ti vse .. . 
Le nekaj želel bi še tebi vzet .. . 

Marjetka Kofol, Cerkno 1 

če kdaj mi umreš bo žalosten svet 
-nič več ne bo sreče, ne bo več glasu ... 

-Le pol mi srca tu pusti živet! 

Zakaj- me sprašuješ- želim ga le pol? 
-da srce vseeno bo našlo tvoj smeh 

in najde ljubezen v vseh svojih dneh . .. 

1 
n najde ljubezen v vseh svojih dneh 

-najde ga v ognju poletne noči 
kot plamen, da tal<rat spet tiho vzplamti, 

zapoje v mrak pesem- pesem o dveh ... 

Naj miren bo sen tvoj v tistih nočeh, 
ko sam bi zajokal, te v mislih objel. 
Verjemi, tVOJ Qlas bi v srcu me grel 

in v njem bi spet cutil prelep tvoj nasmeh 

Veter zapel je v tistih nočeh 
v dneh, ko sva prvič se src dotaknila, 
ko skupaj spomladi sva delala smeh. 

Si slišala bitje src v ognja plamenih? 
ln iskre ljubezni v mojih očeh? 

Si slišala pesem v toplih nočeh? 

Si slišala pesem, ki v toplih nočeh, 

kot čriček zapela je v tvojih očeh? 

ajda je rasla in jaz sem ti pel, 

v večeru ob ognju te nežno objel... 

tebi postalo takrat je lepo 

in rekla si : Ljubim te, ljubim zelo! 

nekomu takrat sva postala ves svet. 

je res kar opeva zaljubljen poet! 

i n najde ljubezen v vseh svojih dneh 

Matevž Strgar, ~kofljica 1 

VlfMi Si ) MiNVT 
za risanje, pisanje, ustvarjanje na kakršen 

koli način! 
Sprosti svoj navdih, kajti tale kotiček je 

narejen prav ZATE, 
pa če si v KRDELU, pri IV, če si POPTNICA 
ali POPOTNIK, VODITELJ ali VODITELJICA 
pošlji svoj izdelek na združenje (pripiši za 
Skavtiččl!l ali enostavno na elektronski 

naslov: 
marjetka.kofol@skavt.net. 



TA&OR~A ~OLA POTA 2 
Kako se je začelo? Z razpisom terminov za 
taborne šole in odločitvijo. Lez nekaj tednov 
se je nadaljevalo z razglednico » ... kaj me 
osreči?« Le kaj? Veliko stvari ... Ena izmed 
njih jasno napisana na drugi strani. »IZSTOP 
- taborna šola POTA 2.« Sledilo je pismo z 
navodili. Kje, kdaj, kdo, zakaj, je vedel vsak 
zase ... Kako bo, pa je bilo še presenečenje. ln 
kako je v resnici bilo? Zdaj, ko mislim- mislimo 
-za nazaj, odlično. Ko smo dejansko bili tam, 
perfektno. Ampak, kaj se je takega sploh 
zgodilo, da smo vsi tako zelo navdušeni? 
Nič posebnega. Nič, kar se ne bi na enem 
izmed taborov kateregakoli klana, nič, kar se 
ne bi na katerikoli taborni šoli. Samo družba 
je bila ta prava. 
Petek, 9. september 2005, osemnajst 
udeležencev in sedem voditeljev se zbere na 
železniški postaji Grosuplje. Z vseh koncev 
Slovenije, nekateri utrujeni od dolge in 
dolgočasne vožnje, drugi živahni, ker so 
pač iz okolice. Vsi pa polni pričakovanj in 
pripravljeni na vse, kar jih čaka v prihodnjih 
nekaj dneh. 
Sprejem - popolnoma uraden. Kruh, sol in 
medi ca ... Pa še ime in kraj izvora. Potem pa 
na pot, do prve postojanke (okay, še vmes 
en postanek zaradi torte). ln potem: Sloveni 
v akcijo! Strategija - tri ekipe: izvidnica, 
pehota in zadnja straža. Kljub vremenskim 
nevšečnostim - akcija uspe. Nagrada ~ -
čast spoznati legendarnega skavta Roberta 
Baden-Powella, njegovo boljšo polovico in 
slovensko malenkost, skavta Petra. Pozne 
večerne ure (najboljši čas za premik čet), 

okrepljeni s tipično slovansko jedjo (sirov 

Po dolgem času so se zopet zbrali voditelji 
primorske regije na skupnem srečanju, tokrat 
v Logu pod Mangartom. Srečanje z imenom 
Prebujanje 2006 je potekalo med 21. in 22. 
januarjem. Zbrali smo se v soboto zjutraj na 
lep sončen dan. Srečanje je uspelo, vendar 
smo pogrešali predstavnike nekaterih stegov. 
Po prijavi, je sledil dvig zastave in igre, ki so 
pripomogle, da smo se med seboj bolje in 
lažje spoznali. 
Nato smo se preoblekli in usedli v avte in 
se skupaj s sankami odpeljali do ceste, ki 
pelje na Mangart. Hodili smo približno dve 
uri. V teh dveh urah je bilo veliko smeha, 
vragolij in letečih kep. Po skupinskem startu 
in vratolomni vožnji smo se vsi bolj ali manj 
strinjali, da bi bil sedaj počasi že čas za kosilo. 
Pred tem pa smo bili deležni še duhovne 
hrane, ki jo je delil DA primorske regije. 

burek) nadaljujejo pot. Po, recimo, uri hoda, 
se prvi dan za lztokove vojščake konča z 
daritvijo Bogu. Spalna namestitev - zelo 
posebna ... -tla cerkve na Magdalenski gori. 
Drugi dan. Izobraževanje o ... volčjih zadevah 
in lov ... na bizantinske vojake. Izgube 
minimalne, plen zajet. Rezultat - kosilo. 
Nadaljevanje poti proti Skofljici. Med potjo 
skala posveta: vsi novi mladiči sprejeti. Konec 
poti župnišče na Skofljici. Večerja - tipično 
skavtska - na videz zažgan, v resnici v večini 
primerov še surov tv ist, yey. Rešitelji- piškoti, 
okay, in potem še nutela, seveda s kruhom. 
Spanje ... spet v hiši, tokrat tako, ker smo še 
volčji mladiči. 

Tretji dan. 18 scouts ... izvidnikov, mislim, in 
seveda vodnic. Dnevni program: potep. Vsak 
vod v svoj konec dežele. Zvečer: poročanje. 
Ali se splača Slovenom ogledani kotiček 

osvojiti, ali ga bodo sploh lahko? Samo Bog 
ve! Ampak na lov za zakladom se vseeno 
podajo in ga seveda najdejo. 
Letrti dan. Pred Sloveni dolga pot. Skofljica
Vrh nad želimljami. Las čiste hoje: tri ure (se 
mi zdi) ... Ostali dve ekipi malo dlje ... Sta šli 
še na Vino ... Se opravičujem, v Vino 1 ,S l. Na 
koncu koncev so vsi prišli na cilj, kjer je seveda 
prijetno pihalo ... Odpihnilo je vse, kar ni bilo 
pričvrščene na zemljo. Na srečo ni bil nihče 
lačen. Za kosilo so si pripravili rumeni gres, za 
večerjo pa beli ... gre s. 
Peti dan. Rimsko kosilo. Dolgo in v ležečem 
položaju. Ja, Sloveni se hitro navzamejo tujih 
navad, še posebej tistih boljših oz. lepših. Sledi 
spust v dolino in končno prihod v želimlje. 
ln potem ... Potem se Sloveni podajo na lov 

Po obilnem kosilu, piškotih in kavici, smo 
imeli počitek, ki smo ga izkoristili za različne 
pogovore, izmenjave mnenj in izkušenj. 
Po pisku smo se zbrali na vrtu za župniščem, 
kjer smo se razdelili po posameznih stegih z 
nalogo, da ustvarimo snežno skulpturo, ki bi 
najbolje prikazala eno od skavtskih korenin. 
Moram priznati, da so bil vse izvrstne in 

... na ribe. Na srečo jih pripravijo za peko 
pred neurjem. Večerjajo v ne preveč topli, a 
vsaj suhi dvorani. Po obilnem »barjanskem« 
obedu ... posvet bojevnikov. Zakaj, kako sem 
prišel do sem in kam grem? Peti dan se konča 
približno tako, kot se je prvi začel. S torto 
obudijo spomin na dan, ko se je slovansko 
ljudstvo povečalo za eno članico. Nekaj dni 
prej je bil podoben praznik ... Mislim pa, da 
ni bilo torte ... 
Sesti dan. Darovanje Bogu in slovesna 
podelitev »medalj za pogum«. Potem pa 

vsi v jok ... Las je za odhod v boj. Las, da 
IZTOPIMO. 

Za slovanske odnose z javnostjo poskrbela 
Nina Jurinčič, Zgovorna Lisica, Ankaran 1 

P. S. Se dodatek, da ne bodo starši in stegi, ki 
so prispevali za naše Izobraževanje, mislili, da 
ga ni bilo ... Oj, je bilo, in to ne kar tako. 

izvirne. 
V župnišču smo nadaljevali s programom. 
Pogovarjali smo se o prihodnosti in nalogah 
primorske regije, ter o Marmeljadi, ki bo na 
sporedu leta 2007. Ker prazna vreča ne stoji 
pokonci, je kaj kmalu sledila večerja. Obiskali 
so nas tudi skavti iz Loške doline 1, ki so se 
slučajno peljali iz Celja domov tu mimo. 
Hmm, skavt se nikoli ne zgubi, samo dalj časa 
hodi, kaj ne? 
Po večerji smo se odpravili na sprehod po 
Logu v soju bakel. Obiskali smo rudniški jašek 
in vojaško pokopališče iz !.svetovne vojne. Na 
pod strehi župnišča smo imeli krajšo duhovno 
ur ico in refleksije. Sledil je še zabavni večer, ki 
smo ga preživeli v igranju morilca, junglanja, 
otoka Catane in še bi lahko naštevali. 
Jutro je kot ponavadi prišlo prezgodaj. Po 
zajtrku je sledila maša v župnijski cerkvici. 



Po maši smo imeli nekaj časa za refleksije, ki 
smo jo preživeli v naravi. V zavetju toplega 
župnišča smo se pogovarjali o začetkih 

posameznih stegov. Kasneje je sledil še 

Mrzlo jutro, ki obeta idiličen sončen dan, nas 
je pričakalo na koncu vseh kažipotov in na 
drugi strani ledenih vrat smo doživeli Knežjo 
zmrzljivko. 
Nenaspane organizatorje je kar takoj na 
začetku predramila misel, kako je spati s 
srno (kar je preizkusil Luka). Vsak je še kaj 
postoril, z vseh strani so prihajali novi in 
novi nasmejani skavti, dokler nismo skupaj 
prisluhnili katehezi br.Jara ter dvignili zastavo. 
Oštevilčeni prostori so bili pripravljeni, sneg 
se je lesketal vsenaokrog in nekaj sto skavtov 
vseh starosti se je lotilo dela. 
Po nekaj urah, ko je sonce že močno sijalo, 
so se kupi nanesenega snega že dodobra 
spremenili v cerkvice, zmaje, svetnike ... 
W so imeli nalogo, da iz snega izdelajo 
džunglo, IV so predstavili svoj steg, PP so 
uprizorili značilnost svojega kraja, voditelji 
in OS pa so se posvetili svetnikom, škofom 
... Naši (celjski) odrasli skavti so zaključevali 
s svojo skulpturo, sv. Frančiškom, ki je požel 
mnogo občudovanja že med izdelovanjem. 
Med delom smo si privoščili odmore ob čaju, 
piškotih in rogljičkih. Grelci v šotoru so greli 

Vam hitrost in grobost ne ležita več? Ni 
panike, tu imamo novo noro igro za vas, ki 
zahteva mirno in spretno roko, v glavi pa 
mora biti vsaj malo pameti. 

Cerkniški SKVO se je odpravil na zimovanje, 
eden od voditeljev pa nam je pripravil 
posebno presenečenje. Ker so zimski dnevi 
malo bolj leni in umirjeni od poletnih norih 
in razigranih, je Jenga kot nalašč za to. To je 
igra, ki je pravo nasprotje Jung le Speeda, pa 
vendar ravno tako zanimiva. Stolpec moraš 
nekako prekonstruirati, tako da vsak igralec 
odvzame eno ploščica in jo položi na vrh. 
Stolp mora biti čimbolj visok in ko nima več 
ravnotežja ... Ja, jasno, se podre in zmaga 

posvet in volitve primorske regije. 
Po skupinskem slikanju smo spustili zastave 
in se razšli v upanju, da se bomo kmalu srečali 
in odšli v domače stege z novimi idejami za 

prem rle ude in posušili marsikatere nogavice, 
rokavice ... Cel dan nas je kratkočasil Radio 
Jamajka (na frekvenci 834 MHz) z zanimivimi 
oddajami, domiselnimi reklamami, 
nagradnimi igrami in glasbenimi željami. Ker 
smo se nahajali ravno na 834 m nadmorske 
višine, je tudi radio odlično oddajal svoj 
program. 
Malo pred lS•h smo dočakali kosilo. Po 
odličnem obroku hrane smo se kar težko 
spravili nazaj na delo. Ko pa je bilo sedeti na 
soncu takooo lepo. A skavt je delaven in tako 
so skulpture dobile še zadnje dograditve 
in popravke. Nekaj· pred 16h je komisija 

igralec pred tistim, ki je stolp podrl. Morate 
poizkusiti to igro. Morda je to nov skavtski 
trend, takoj za Junglee Speedom? Za vse 
dodatne informacije o tej igri pa se lahko 
obrnete na enega od nas, da ne bomo delali 
reklame za trgovine. Ceno pa vam kljub temu 
lahko zaupamo, nekaj čez 4 tisoč tolarjev ali 
okoli 19 evrov. 
Seveda pa se naš SKVO ni cel čas samo 
igral, smo bili tudi pridni in naredili veliko 
koristnega, predvsem pa preživeli en res 
čudovit, v zimsko idi lo zavit vikend na planoti 
Bloke, v vasici Ulaka. 

Cerkniški SKVO, Cerknica 1 

PRt~t h\f~ ZVfl~fl 

V soboto 14. l. 2006 so se v Škofji Loki zbrale 
čisto prave zvezde. Ampak ne hollywoodske, 
temveč skavtske!Voditelji ljubljanske regije 
smo se tako spet srečali na državnem 
srečanju - da kakšno rečemo, kaj novega 
doživimo in se seveda imamo fajn. Za začetek 
smo se po formalnem uvodu najprej vživeli v 
Zvezdico Zaspan ko, ki nas je nato spremljala 
skozi ves dan. Po delitvi v ozvezdja pa smo 

boljši jutri primorske regije. 

Luka Novak, Pozorni ris, Ljubljana 2 

opravila prvo ocenjevanje, skupine pa so se 
med tem pripravljale na sv. mašo. Obiskalo 
nas je kar nekaj staršev, prijateljev in drugih 
radovednežev, ki so si navdušeno ogledovali 
umetnine. 
Sonce seje s krilo in hitro je postalo zelo mrzlo. 
Kot da še ne bi bilo dovolj, je začel pihati še 
veter. Na srečo sv. maša ni trajala predolgo. 
Vsi smo namreč že nestrpno pričakovali 

razglasitev rezultatov, nočno ocenjevanje 
komisije, pa še skupno glasovanje ... ln 
rezultati so bili tu! Med volčiči je zmagala 
skupina Hrabri volkovi iz stega šentjur 
pri Celju 1, med IV Smeagoli, prav tako iz 
Šentjurja pri Celju 1, dalje homške popotnice, 
imenovane Nartaboljše, in Ratrak zmaji iz 
stega Ljubljana l. Vsaka udeležena skupina je 
dobila lepo nagrado. Glavne nagrade- sanke 
s smučk- pa so veseli preizkušali tudi drugi. 
Nazadnje je prišel čas za slovo. Poslovili 
smo se z upanjem, da se prihodnje leto spet 
srečamo na Knežji zmrzljivki. 

Maja Atif, Nasmejana sova, Celje 1 

odšli na pustolovščino po Škofji Loki - na 
potovanju od točke do točke smo preizkušali 
svoje spretnosti, se učili novih ter seveda 
uživali v zimskih radostih . Ob vlečenju vrvi 
in pogovorih smo komaj dočakali kosilo. L.e 
precej premraženi smo se raje odpravili na 
toplo in kar v dvorani pripravili sladice, za 
katere smo sestavine nabirali med potjo. 
Ozvezdja so se res izkazala - poleg tega, da 
so sladice lepo izgledale, so bile tudi prav 
okusne! Sledile so še delavnice. Izbirali smo 
lahko med astronomija, ročnimi spretnostmi 
in poglabljanjem v zgodovino skavtstva 
na Slovenskem. Za sprostitev smo sredi 
škofjeloškega trga zapeli še nekaj pesmi 
in se nasmejali ob bansih. Najbolj pa so ob 
tem uživali naključni mimoidoči. Zatem pa 
je napočil res slavnostni trenutek, saj smo 
se ob prihodu v kristalno dvorano po rdeči 
preprogi, ob prižgan ih svečkah ter slavnostni 
pogostitvi res počutili kot prave zvezde. 
Sledila je slavnostna razglasitev najboljših 
ozvezdij, ki so imela priložnost tudi prikazati 
svoje recitatorske sposobnosti. Zabavni 
večer se je končal tako, kot se je začel - z 
Zvezdico Zaspanko in mislijo, da mora biti 
vsaka zvezdica na svojem mestu, da stvari 
potekajo prav. ln da je vsak izmed nas res 
prava Zvezda. 

Regijski odbor Ljubljanske regije 



Spet je »Vesna« na obisku. Vreme mogoče ni ravno spomladansko, a upam, da vam bodo prigode drugih 
skavtov prinesle vsaj žarek sonca in vam polepšale pomlad. 
Da pa bo tudi poletje so(n)čno, skrbno beležite dogodivščine in potegavščine z vaših skavtskih aktivnosti za 
naslednjo številko, ter jih pošljite na irenamrak@gmail.com. 

Na skvoju smo se dogovarjali 

za datum projekta, ki ga bomo 

organizirali. 

Predlagana sta bila dva datuma: 26. 

3. ali 2. 4. Po dolgem premisleku smo 

končno dočakali najpametnejšo 

izjavo: »Boljši datum je 2. 4., če bo 

pa dež, bomo stvar izpeljali 26. 3. 

V klanu se pogovarjamo o 

ljubljanskem filmskem festivalu in 

cenah vstopnic. 

Previdna srna: >>Če kupiš 6 kart dobiš 

20 % popusta.« 

Ustvarjalna kapibara resno: >> Koliko 

kart pa moraš kupiti , da dobiš 1 OO 

%popust?« 

Vse je kazalo, da bo začelo deževati, 

zato si nekateri v klanu nismo želeli 

prespati pod milim nebom. V to 

odločitev smo hoteli prepričati tudi 

voditelja . 

Radovedna vidra v kontekstu z 

vprašanjem (koliko smo pripravljeni) 

komentira: 

>> Če bo scalo, nas bo zalilo (v primeru 

da bi spali zunaj) in to pomeni, da smo 

slabo pripravljeni !« 

Irena Mrak, Radovedni kenguru, Tolmin 1 

V sobotni uri strahov smo se vračali z obiska 

šentjurskih odraslih skavtov. Namesto odzdrava 

brhke mitničarke je prišel tale izustek: "0, kako 

dobro ste namalani, tako čudovitih mask še 

nisem videla!" Bili smo pač v krojih. Komaj 

sem ji razložil, da smo pač skavti, pa je še 

eno prinesla: "Živim sredi gozda, pa do mene 

še ni prišla novica o skavtih!" Smo na Krškem 

polju res tako malo znani? Nasvet: Brž skavte v 

Krakovski gozd ! 

Pogovarjali smo se, da bi organizirali 

skavtski ples. 

Spretna srna navdušeno: >>Lahko 

imamo mednarodni ples, če pa tujcev 

ne bo ... je to njihov problem.« 

Prijazni Kiwi se je na izhodu 

navdušeno naučil nekaj 

akordov na kitari. Zvečer se 

nam je prijazno ponudil: »A 

vam kakšno zašpilam? Gali 

pa D7?« 

Prideta Urban in Jernej v petek s 

preverbe vodnikov v sobo in reče 

Jernej Simonu: >> Sm si pozabu umit 

zobe!« in reče Simon: »Si jih boš pa 

jutri dvakrat!!«:) 

Uroš (med kosilom): "Ej, 

Anže, a veš, kateri je 34. 

skavtski zakon?" 

Anže:"???" 

Uroš: "Slad ico daš meni!!!" 

S klanem smo sestavljali listino klana 

in iskali odgovor na vprašanje: Koliko 

smo pripravljeni? 

Radovedna vidra prepričljivo : >>Smo 

vedno in povsod pripravljeni!« 

Voditeljica klana - Previdna srna, 

obupana nad neresnostjo klana: >> Ne, 

vsaj to morate bolj realno povedat 
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