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Ali ste vedeli, da krokodil ne more iztegniti 
jezika in, da je nojevo oko večje od njegovih 
možganov? da so sloni edini sesalci, ki ne mo-
rejo skakati. Polž lahko spi tri leta skupaj. Če 
je mravlja zastrupljena, vedno pade na svojo 
desno stran. vsi severni medvedi so levičarji. 
najdaljši zabeležen let piščanca je trajal 13 
sekund in večja verjetnost je, da vas ubije za-
mašek šampanjca kot strupena kača.  
tole me je tako navdušilo, da sem se podala 
na pot preverjanja zanimivih  dejstev. obula 
sem si čevlje in se odpravila v živalski vrt, 
prositi slona, naj vendarle skače, takrat se 
ustavim!  kaj vendarle počnem? vsak dan 
znova, nam narava ponuja ideje za neskonč-
ne dogodivščine. vendar postajamo slepi in 
nedotakljivi, najlažje je prebrati »zanimiva 
dejstva » na googlu in se čuditi. vid, sluh, 
okus, tip, voh … ta čutila so nam bila 
dana, ne pozabimo na njih. uporabljajmo 
jih. namesto, da bi odšli na arktiko opa-
zovat, s katero roko jedo medvedi … po-
zabljamo na tisto, kar imamo. kar nam je 
bilo dano. Poslušajte naravo, veliko vam 
ima za povedat. okušajte hrano, ki jo je-
ste, več boste izvedeli o njej. dotaknite 
se listov. kdaj ste se nazadnje občutili 
to žametno mehkobo? objemite svoje 
najdražje, tega z očmi ne morete! Poslu-
šajte prijatelja, povedal vam bo veliko 
več, kot bi napisal v mailu! 
zanimiva dejstva so pred  vami, ob vas 
in v vas, čisto vsak trenutek, bodite le 
pripravljeni na njih!
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 ✎ Urban Špital, Razgledani mastodont, Velenje 1

kak si? včasih je to vprašanje lahko zelo 

težko. nanj so si skušali odgovoriti izvidni-

ki in vodnice (iv) mariborske regije. zelo 

verjetno je, da če njih vprašamo »kak si?«, 

odgovorijo s »tak si. narisan si!«

nekaj več kot 350 izvidnikov, vodnic, 

osebja in voditeljev z vseh koncev maribor-

ske regije se je zbralo v doleni pri Ptuju na 

drugem taboru tak si po kar sedmih letih 

premora. iv so se že med letom pripravljali 

na tabor z opazovanjem in prepoznavanjem 

drug drugega, da bi si lahko odgovorili na 

vprašanje »kak pa sploh si«? ob prihodu 

na tabor so začeli vstopati v svet risanih 

junakov. sprejela sta jih Pat in mat s svojo 

»spretnostjo«, ki je tekom tabora v smeh 

spravljala čisto vse. iv so si poleg običajnih 

tabornih zgradb postavili tudi svoje pomole 

in prostočasne zgradbe, ob katerih so lahko 

preživljali svoj prosti čas na taboru. medved 

Bojan je vsak dan risal našo zgodbo, ko je na 

platno narisal simbol posameznega dneva, 

preko katerega smo spoznavali, kdo smo in 

kaj nam v življenju največ pomeni. Čebelica 

maja in smrkci so nas preko poti preživetja, 

duhovne igre, potepa, delavnic itn. pripra-

vljali na svojevrstno odgovorno življenje v 

skupini – družini, katere člani smo vsi skav-

ti. nikakor pa nismo pozabili na medseboj-

no povezanost in občutek, da smo vsi člani 

mariborske regije. Čete so bile zaradi tega 

združene v podtabore, v katerih so čez dan 

bivali z vsaj dvema drugima četama, preko 

tajne operacije maČo 

(medstegovska akcija 

častnih opravil) pa so 

iv opravljali dnevne igre 

prijateljstva. vsak dan 

smo zaključili s petjem, 

plesom, igrami po podta-

borih, skeči, preko skavt-

skih nalog pa smo izbrali 

tudi naj izvidnika in naj 

vodnico. vsekakor pa 

je bil tak si takšen prav 

zaradi vseh iv, voditeljev 

in osebja, za katere je od-

govor na vprašanje »kak 

si?« enostaven. tak si, 

narisan si, najboljši si!

tak si!
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pobarvaj Me –  

srečanje slovenskih popotnikov 

in popotnic

verjetno je vsakemu članu naše ve-

like skavtske družine že jasno, da smo 

popotniki in popotnice v resnici zelo tež-

ko pri miru. Če nismo na poti, čas radi 

preživljamo v dobri družbi prijateljev ali 

z delom pomagamo bližnjemu. Prav ta 

nemirnost nam ni pustila, da bi križem 

rok čakali na jesen in njene žive barve. 

malce smo jo prehiteli in že 14. septem-

bra zavihali rokave ter se potopili v pisa-

nost dela in druženja. 

sobotno jutranje sonce je zadržano 

kukalo skozi oblake ter pozdravljalo po-

potnike in popotnice, ki so na travnik v 

bližini logatca prihajali z vseh koncev 

slovenije. zaspano zehanje je pregnal 

smeh ob zajtrku in melodija skavtske pe-

smi. dvesto glav je z zanimanjem spre-

mljalo duhovno iskrico in se razmigalo 

skozi igro barvnih bacilastih atomčkov. 

da bi se bolje spoznali, smo se razdelili 

v devet mešanih skupin in se prepustili 

barvanju okolice. ne na običajen način s 

čopičem in barvo, ampak na tisti pravi 

skavtski način, ki vključuje sekire, žage, 

lopate, grablje in tudi kakšno čelado. z 

vsemi pripomočki in veliko mero dobre 

volje smo se lotili čiščenja stare voja-

šnice. Pridne roke so ji v kratkem času 

vrnile tisti pravi zgodovinski pridih 

pomembnosti.

Popoldan smo barvanje okolice za-

menjali z barvanjem veje popotnikov in 

popotnic. v okviru agore smo razisko-

vali področja razvoja, razmišljali o svoji 

skavtski poti in delili mnenja z ostalimi. 

Preko izraženih misli in idej smo posta-

vili osnove za nadaljnje delo v veji PP ter 

zarisali pot novim norim doživetljem.  

ob mraku smo zvezdam na nebu 

dodali še sijaj tabornega ognja in se 

ogreli ob hitrih ritmih pod odrom. ko 

 ✎ Jasna Cupin, Prijateljska vidra, Ankaran 1



6

s skavtsko rutico 

skozi poletje
 ✎ Katarina Zabret, Živahna mačka, Kamnik 1

moje dolge, a še vedno prekratke počitnice 

so se končale in začele s skavtsko rutko oko-

li vratu. na koncu junija smo se klan a je to!? 

odpravili s škofjeloškega konca preko Železni-

kov čez hribe in hribe do Bohinja ter naprej do 

triglavskih jezer. domov smo se srečno vrnili 

kljub kopanju v malo bolj mrzlem Bohinjskem 

jezeru in ovcam, ki so mi visoko v gorah hotele 

pojesti ruzak. 

v juniju smo v kamniku dobili na obisk dan-

ske skavte. naučili smo jih igrati roverčka. 

in čeprav so bile počitnice, sem šla v šolo. z 

najbolj noro taborno šolo Pripravnik in njenimi 

najboljšimi udeleženci ter voditelji  smo se po-

tepali po dolenjskih koncih ter zbirali nalepke 

za naše skavtomanijske albume.

dan za tem pa sem že odšla na najbolj blaten 

dogodek tega leta, na Žmohtarijo. imeli smo se 

žmohtno. 

za konec pa smo se klanovci in klanovke iz 

vse slovenije šli arheologe, čistilke, gozdarje … 

no, naredili smo dobro delo ter očistili staro 

je potihnil še zadnji zvok harmonike, je vsak 

v roke dobil kozarec z majhno svečko. drug 

drugemu smo delili plamen iz bakle, ki smo jo 

skavti prejeli od papeža janeza Pavla ii. v mor-

ju migetajočih pisanih lučk smo se spomnili na 

dejstvo, da smo skavti velika in zelo raznolika 

družina. ta prijetna misel nas je zazibala v mi-

ren spanec v zavetju bivakov. 

deževno jutro nas je pregnalo v objem oči-

ščene vojašnice. med sveto mašo smo stavbo 

z žalostno preteklostjo napolnili s pesmijo in 

iskreno dobro voljo. sivino vsakdana še danes 

barvamo vsak na svojem koncu slovenije – z 

novimi prijateljstvi in s toplimi spomini na 

Pobarvaj me.

vojašnico in njeno okolico v bližini logatca. na 

agori smo skupaj barvali naše združenje, med za-

bavnim večerom pa smo skupaj navijali za naše 

košarkaše, da so lahko zmagali proti grčiji. 

na zadnjo septembrsko soboto pa v kamni-

ku v primeru dežja zagotovo ni odpadel začetek 

skavtskega leta. 

in počitnic je bilo konec.

 ✎ Brigita Prevc, Športna levinja, Železniki 1

noro, noro, norost! – takšne 

so moje besede vedno, ko me nekdo 

vpraša po mojih letošnjih poletnih 

počitnicah. Poleg tedenskega počitka 

ob obali, animatorstva na oratoriju, 

kar nekaj osvojenih slovenskih vr-

hov, prekolesarjenih kilometrov in 

nepozabnih druženj s prijatelji sem 

polovico počitnic zagotovo preživela 

v družbi skavtov. s klanovci smo se 

podali na noro 350-kilometrsko ko-

lesarsko potovanje okoli triglavskega 

narodnega parka in preživeli super 

vikend na blatni Žmohtariji. zadnjo 

piko pa sem postavila s služenjem na 

poletnem taboru naše čete.



 ✎ Rok Valenčič, Vedri volk, Komenda 1
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Saj si skavt!
19.–20. oktober: Jakec
21. oktober: srečanje 
skupnosti trenerjev24.–27. oktober: MŠŽD

26.–31. oktober: TŠ 
Združenje
30.–31. oktober: Bandima
9.–10. november: Svet 
Združenja
19. november: srečanje 
SKUTR

Poskrbi za duhovnost 

1. november:  

praznik vseh svetih

3. november:  

zahvalna nedelja

Še kaj zanimivega?

31. oktob
er: noč čaro

vnic

Na noč čaro
vnic izdolbemo in izrezlj

amo bučo 
ter 

vanjo damo svečo
. Ta običa

j izhaja iz i
rske le

gende 

o Jacku
 O'lanternu, ki je

 pretental hudiča, ta 
pa 

ga je p
o njegovi s

mrti poslal ta
vati v t

emo le z 

žerjavi
co oglja

. Jack 
je izdolbel re

po, ki jo
 je imel v 

žepu, vanjo vsta
vil oglje

 ter si 
tako sv

etil v m
raku.

Ker si firbčen!
15. oktober: svetovni dan hoje 16. oktober: svetovni dan  hrane

11. november: svetovni dan mladine, 
torej vseh skavtov 

} Pojdi na sprehod v gozd in naberi ter speci nekaj kostanja. 

 ✎ Brigita Prevc, Športna levinja, Železniki 1
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pot pod noge 

(... AlI KOleSA)!

 ✎ Samo Škrabanja, Fotogenični ris, Litija 1

Samo Škrabanja, Fotogenični ris, Litija 1 
za prvo daljšo kolesarsko turo sem si letos izbral zasavsko 

hribovje. Pot me je vodila od doma ob reki savi, kmalu pa sem 
zavil proti divji gori oziroma ostrežu, ki je po moje najbolj 

slikovita zasavska gora. Pot sem z vrha nadaljeval proti dolini 
potoka Padež, kjer sem odkril zapuščen mlin in našel najlep-
ši motiv za fotografiranje do sedaj. nadaljeval sem po dolini 

navzdol, prišel do njenega širšega dela in se ves navdušen nad 
lepoto odločil, da bomo imeli tam poletni tabor. lepote narave 

in krajev vedno presenečajo, treba pa se je odpraviti ven  in včasih nas čakajo že »za vogalom«.

Tina, Marljiva lisica, Maribor 2 

Pa ravno letos se je vse sfižilo. no, morala bi iti 

kolesarit okrog Bodenskega jezera. zgodil pa se 

je eurobasket, kjer sem sodelovala kot prosto-

voljka, tako da se kolesarjenje prestavi na drugo 

leto, na začetek poletne sezone. 

to je moj »vzemi zemljevid in pojdi!« načrt.

kako bi bilo, če bi se nekega dne zbudili in se nenadoMa odločili, 

da danes odpotujete? Morda vas res kdaj piči kaj podobnega, 

tako kot je že prenekaterega skavta. se res izplača. 



9

Foto: Samo Škrabanja

Špela pucelj, Pametna puma, Šentjernej 1
s cimro imava že nekaj časa plan, ki pa ga še ve-

dno namerava izvesti. spakiraš nahrbtnik, greš na 
železniško postajo, pogledaš vozni red in izbereš 
prvi vlak, ki ga še lahko ujameš, se usedeš nanj 
in pač greš. še prej pa, če ti le uspe, izbereš eno 

majhno postajo, kjer boš izstopil. Pa je. 

barbara polda, Skrbna čebela, Breznica 1 
... v gore, junija, ko je bilo v luknjah ob poti še nekaj snega, 

mir in nikjer nikogar. Po poti na viševnik, potem pod malim 
draškim vrhom do studorskega prevala, nazaj na jezerca, 

potem pa čez srenjski preval po poti do lipance in zopet na 
rudno polje. Brez zemljevida, po poti polni cvetja. :) 

... in na klanovski tabor: škofja loka–Breznica pod lubni-
kom–gabrška gora–visoko pri Poljanah, kjer smo imeli ste-
govski tabor. zanimivo potovanje preko gričev, kjer moraš 

globoko dol v dolino, da lahko prideš na naslednji grič.

jan Šavli, Vsevedi rakun, Škocjan-Turjak 1 

letošnje poletje sem se s prijatelji odpravil kampirat na islan-

dijo. tam smo uživali in zmrzovali tri tedne. samo potovanje 

in lepote islandije so bile izjemne, začinili pa smo ga še z 

enim tednom »bacpackinga« po irskem. kar je seveda bilo 

premalo, zato smo sklenili, da se zagotovo vrnemo.  

in načrti?

kaj pa vem ...  mogoče liechtenstein v božičnem času? 

ali pa vikend Budimpešte v jeseni? ah ne, mogoče pa naša 

Pokljuka ali solčavsko v snegu?  res ne vem, najraje ne plani-

ram in se odpravim, ko me »prime«.
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TAbOR VODITeljeV 

MaFeking 2013
 ✎ Jasmin Podveršič, Vednodelavna srna, Gorica

Prišli smo v ta svet ne za nas, temveč za 
to, da bi delali dobro za druge. Dve poti 
sta odprti pred nami: samim sebi služiti 

ali služiti drugim. Izberite, kateri bo vaš pristni 
življenjski navdih. (Lord Robert B. P.)

ko so že vsi volčiči in volkuljice nazaj doma, 
ko so že vsi izvidniki polni nove energije, ko 
že vsi roverji in popotnice služijo v domačem 

sredi letošnjega poletja se je v idilični priMorski pokrajini 

ob sMaragdni reki odvijal prvi tabor voditeljev v dolgi 

zgodovini slovenske zaMejske skavtske organizacije (szso). 

udeleženci, MaFekinški kadeti, so sledili klicu drzni si!

kraju in hodijo svojo pot, ko so že vsi voditelji 
izmučeni in ponosni na svoje varovance, je čas, 
da se podamo novim dogodivščinam naproti! 

drZnem Si! 
tri skupine – korpusi, tri štartne točke. Prvi 

dan: hoja, pot, razmislek, hrib, smeh, počitek 
in pogovor z dodeljeno osebo, s katero je vsaka 
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skupina posebej na svojem gričku delila izku-
šnje, prepričanja, dvome. mi smo prisluhnili ži-
vljenjski zgodbi Branka Cestnika, druga skupina 
loyolskim sestram, tretja pa Walterju grudini. 
tri različne zgodbe poklicanosti, tri različne 
skupine, tri različne točke – sveta gora, cerkev 
svete genderce na koradi in marijino Celje nad 
ligom. sami lepi razgledi, sami lepi pogovori! 

vsi trije korpusi smo prispeli v mesto mafe-
king, nad reko molopo, danes znano kot Palje-
vo, ki je nad sočo. korpusi zululand, Basuto-
land in swazeland smo dokazali dovoljšno mero 
spretnosti, dokazali smo, da SI DRZNEMO! ko 
smo natočili vase in v flaške dovolj življenjske 
tekočine, smo pohiteli s postavljanjem šotorov 
in pagode.

Kdo so Buri? v našem primeru so to 
skavtski sovražniki. so težko oboroženi s 
pametnimi bombami, ki streljajo na nas. to 
so: preobremenjenost, ravnodušje, osamlje-
nost, nezaupanje skavtski metodologiji in 
Božji volji. Bur je vse tisto, kar nam prepre-
čuje, da bi bili aktivni, nas zavaja v lenobo 
in negativnost. 

Kasneje so kadeti bili pomemben člen v verigi 
dogodkov, ki bo pripeljala do ustanovitve Svetovne 
organizacije skavtskega. (Lord Robert B. P.)

tako kot kadeti za časa Baden Powella, smo 
tudi mi še vedno člen v verigi dogodkov, zato je 
prva delavnica zajemala temo o dobrih praksah 
v stegu, o stilu in zunanji podobi organizaci-
je. znamo predstaviti naše delovanje staršem? 
znamo prepoznati težavo v stegu? smo pozorni 
na naše otroke? 

zvečer smo se združili vsi skupaj ob tabor-
nem ognju, peli pesmi, se smejali in … Buri nas 
zasedajo! moramo jih najti preden nas bodo 
pošteno napadli! ... nočna igra se je zaključi-
la, toda ne po pričakovanjih. nismo našli dveh 
Burov, ki sta se odlično skrila pri cerkvici sv. 
kvirina. ker smo bili kadeti neuspešni med 
obrambo, smo naslednje jutro pridno vadili 
opazovanje našega soseda. Kako pa ti opazu-
ješ? Vidiš svojega bližnjega ali strmiš v oči 
drugega, da vidiš samo samega sebe?

Zakaj smo voditelji?
Poleg opazovanja bližnjega smo se na ta 

dan osredotočili na nekaj, kar je skupnega 
vsem voditeljem, vendar se razlikuje od orga-
nizacije do organizacije. osredotočili smo se na 
krila vsakega voditelja, ki so mu moč in pod-
pora, da ne strmoglavi po preveč preslišanih 
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mayday!-mayday!- mayday!,  in  zagotovilo, da 
ga bo nekdo slišal, mu odvrnil roger! in mu bo 
stal ob strani.

ni govora o letalih, ampak o nečem, kar ima 
prav tako močen motor, da poganja vsakega iz-
med nas in skavtstvo, ki je v nas, dan za dnem: 
ZAVEZA. 

sledil je poučen program z duhovnim asi-
stentom Brankom Cestnikom. oznanjal nam je 
pojem nove evangelizacije, dejstvo, da je treba 
vero živeti, ne pa samo govoriti o njej! 

mejo vidim in se ji smejem!
Mednarodnega miru ni mogoče doseči z zakoni, 

temveč lahko temelji samo na medsebojnem občut-
ku bratstva med narodi. (Lord Robert B. P.)

ne, čakaj ... saj ni več meje  ali pač? slove-
nec, zamejec, dolenj’c, tolmin’c. koliko smo re-
snično povezani? se smehljamo eden drugemu 
skozi šipo? delimo svojo kulturo! konec koncev 
stremimo vsi k istemu cilju, ne? in to z rutko 
ali brez, saj smo vsi ljudje, ki imamo isti dom: 
zemljo. zato je prišel tudi izvrsten predlog: 

SkavtERAZMUS. kako je voditi/služiti pri dru-
gi organizaciji, z ljudmi, ki jih ne poznaš dobro, 
ki pa vendarle imajo isti cilj kot ti!?

osvobodili smo mafeking! 
Hrabro smo se borili proti Burom: neorga-

niziranost, slaba komunikacija, kampanilizem 
(beri: vrtičkarstvo, op. urednika ), nezaupa-
nje skavtski metodologiji, nezaupanje Bogu, 
osamljenost, popustljivost, nezaupanje Božji 
volji in Božjemu načrtu za vsakega izmed nas, 
tiha asimilacija, vaška zaprtost, narodna neza-
vednost, utrujenost, slabo načrtovanje ... vse je 
premagano! ampak ne pokončano. še naprej si 
moramo DRZNITI!
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kranj 1 –  

triglavski steg
 ✎ Matej Slavec, Hiperaktivni sokol, Kranj 1

Kranj

Znani smo po:

 � – po pesmi impeesa, ki je zmagala na 

skavtfestu 2010,

 � – po filmih das kmet in a sanje so, ki 

sta zmagala na zlati žabi,

 � – po tradicionalnih pustnih plesih,

 � – po rdečih puloverjih,

 � – po bruhanju na taborih,

 � – po naši bratovščini,

 � – po »unmu, ki se zlo naglas smeji in 

je na jamboreeju vozil traktorček s 

smetmi« (jane Ciprle ),

 � – po mednarodnem sodelovanju z 

danskimi in finskimi skavti,

 � – 4× smo organizirali oprimkanje

osebna izkaznicaime stega: kranj 1 – triglavski stegime smo dobili po: po prvem skavtskem stegu – triglavskem stegu, ki ga je ustanovil adrijan jarc leta 1926, štel pa je 30 članov; ta steg je leta 1932 na vrhu triglava razpel svojo zastavo ter tako dobil ime.lokacija: pokrivamo 23 župnij; od tržiča pa do Besnice, šenčurja (tj. kranj s širšo okolico)Sedež: župnišče kranj centerustanovljeni smo bili: po razpadu trigla-vskega stega leta 1936 je bila leta 1992 v kra-nju zopet ustanovljena skupina viharnikovŠtevilo ljudi v stegu: 88veje: vv, iv, PP, skvo
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najbolj priljubljen 
bans/igra v stegu kranj 1:

puljenje korenja
igra je zares zelo enostavna. najprej 

rabimo enega prostovoljca. nato se ostali 

vležemo na tla in se trdno primemo en za 
drugega – postanemo korenčki. naloga pro-
stovoljca – kmeta – je, da populi korenje, 
to pa lahko naredi, kot mu srce poželi, le 
da izruje vso korenje iz zemlje. vsak izpu-
ljen korenček se nato prav kvislinško obrne 
proti korenju ter jih pomaga puliti kmetu.

barve rutice 
(in njihov pomen):
tri barve: modra, rdeča, rumena 

(iz kranjskega grba)

 � modra: nebo, prostost

 � rdeča: kljun orla, moč

 � rumena: perje orla, prestiž
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DA Se V NARAVI Ne bOMO 

IzgubIlI ... orientacija

 ✎ Zdenka Pišek, Romantična miška, Maribor 1

ste se letos udeležili jakca? ste našli vse točke ali ste se kje na poti izgubili? 

reši sledeči kviz in ugotovi, koliko veš o orientaciji 

in kje bi lahko svoje znanje še dopolnil/-a.

4.) kaj je azimut?
 ★ je kot med pozicijo opazovalca in 

izbranim objektom (izbrano smerjo) v naravi.
 ★ je kot med smerjo vzhoda in izbra-

nim objektom (izbrano smerjo) v naravi.
 ★ je kot med smerjo severa in izbranim 

objektom (izbrano smerjo) v naravi.

3.) S katerimi črkami po mednarodnem 
dogovoru označujemo glavne smeri neba? 

 ★ a) s, j, v, z
 ★ b) n, s, e, W
 ★ c) n, s, e, v

2.) dobesedno pa orientacija pomeni …
 ★ določanje nebesne smeri po vzhajajočem 

soncu, torej vzhodne strani.
 ★ določanje nebesne smeri glede na usmer-

jenost karte.
 ★ določanje nebesne smeri glede na iglo 

kompasa, ki vedno kaže proti severu.

1.) beseda orientacija izhaja iz latinske 
besede orient. kaj pomeni ta beseda?

 ★ zahod
 ★ vzhod
 ★ sever
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6.) najbolj razširjen pripomoček za orienti-
ranje v naravi je busola. kaj pravzaprav je 
busola? 

 ★ magnetna igla
 ★ pomanjšan tloris prikaza zemeljskega 

površja; karta
 ★ priprava z magnetno iglo za določanje 

strani neba; kompas 

5.) kakšno je slovensko ime za azimut?
 ★ orientacijski kot
 ★ severni kot
 ★ smerni kot

8.) drug način orientacije 
je orientacija s pomočjo 
zemljevida oz. karte. na 
karti najdemo črte, ki po-
vezujejo točke z isto nad-
morsko višino. kako se te 
črte imenujejo?

 ★ izobare
 ★ izohipse
 ★ izobate

7.) kakšna je razlika med magnetnim in 
geografskim severom? 

 ★ magnetni sever je sever, ki ga določa 
igla kompasa, geografski sever pa sever, ki ga 
določimo s pomočjo orientacije karte.

 ★ magnetni sever je sever, ki ga določa 
igla kompasa, geografski sever pa naj bi pred-
stavljal namišljeno točko, v katero je vpeta ze-
mljina os (geografski severni tečaj).

 ★ magnetni sever je sever, ki ga določimo 
s pomočjo orientacije karte, geografski sever pa 
nam najlažje pokaže zvezda severnica.

legenda govori, da je 
kompas iznašel kitajski 
cesar kwang ti leta 
2634 pr. n. št. kitajci 
mu pravijo »ting 
nan čing«, kar 
bi naj pomenilo voz, 
ki kaže na jug. od kitajcev so 
kompas prevzeli arabci, nato pa 
so ga v evropo prinesli italijani v 
13. stoletju.

Projekcijski sever – nakazujejo 
ga navpične linije pravokotne 
geografske mreže na topograf-
ski karti.
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11.) danes lahko za orientacijo uporabljamo 
tudi GpS. kaj pomeni kratica GpS?

 ★ globalni sistem pozicioniranja  
(global Positioning system)

 ★ globalni sistem parametriranja  
(global Parametring sysytem)

 ★ globalni sitem postavitve  
(global Position system)

10.) da bomo lažje in hitreje prišli do cilja, si 
lahko sami določimo točke, ki nam bodo pri 
tem pomagale, saj so dobro vidne in razpo-
znavne. kako rečemo takim točkam?

 ★ vidne in opazovalne točke
 ★ lovilne in napadalne točke
 ★ določljive in merljive točke

9.) kakšen je drug način prikaza reliefa na 
kartah?

 ★ s senčenjem
 ★ s črtkanimi dvosmernimi črtami
 ★ z intenzivnostjo barve

uporabna naprava je tudi pedimeter, 
ki meri število korakov oz. razdaljo
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si se že spoznal 

s kitaro?
 ✎ Matej Slavec, Hiperaktivni Sokol, Kranj 1

Danes ti bom predstavil nekaj 
enostavnih akordov, ki ti bodo 
omogočali igrati marsikatero 

skavtsko pesem. akordi so sozvočje več to-
nov naenkrat. na kitari imamo šest strun 
in ko brenkamo, vsaka struna spusti svoj 
zvok. spodaj so napisane prstne pozicije za 
osnovnih nekaj akordov:

na vsaki sliki je označeno, na kateri 
prečki je postavljen kateri prst, katere stru-
ne igramo proste ter katerih ne igramo. 
levičarji akord primejo z levo roko, če si 
desničar pa moraš z levo roko preigrava-
ti ritem, zato ti priporočam, da si omisliš 
trzalico. trzalica je običajno majhen kos 
plastike, ki ga držimo med blazinicama 
palca in kazalca ter z njo namesto s prsti 
ubiramo oziroma udarjamo po strunah.

Pa veliko sreče – pravi skavt se nikoli ne 
boji izzivov !

vsakič, ko poMisliM na skavte, se spoMniM na Mnogo 

pustolovščin. ena najboljših sopotnic na teh potovanjih  

je bila zagotovo kitara. kitara je eden izMed najbolj 

priročnih inštruMentov za petje v naravi ob dobrih skavtskih 

prijateljih; je Majhna ali velika, običajno je lahka in pride 

s priročno torbo, predvseM pa ne zahteva veliko truda, da 

se naučiš kakšno peseM ali dve. pa še super ugodne so: na 

spletneM bolšjeM portalu www.bolha.coM dobiš kitaro že saMo 

za 50 €, ostane ti pa za celo življenje! zato iMaM zate izziv – si pripravljen/-a?
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čeprav sMo že v Mesecu noveMbru, vseeno poglejMo 

nazaj, zakaj je Mesec oktober poMeMben za nas. šolarji se 

pripravljate na teste in spraševanja, nekateri izMed vaših 

voditeljev so pričeli s FaksoM ali Mogoče s službo.

zANeTI, ... A VARNO, 

da ne bo ogenj v kleti!

 ✎ Gregor Kolar, Zanesljivi viharnik, Slovenske Konjice 1

Tudi v naravi se pozna približujoča 
zima. listje na drevesih se je začelo 
barvati in odpadati, dan se je skrajšal, 

kar je posledično prineslo nižje temperature. to 
pa je tudi razlog, da smo prvič zakurili domači 
kamin ali plinsko peč.

in prav zaradi tega je oktober tradicionalno 
mesec požarne varnosti, ki letos poteka pod 
geslom: zaČetni PoŽar laHko Pogasite 
sami. skavti se velikokrat srečujemo z ognjem, 
zato je prav, da poznamo njegove nevarnosti.

Ker se približujejo jesenovanja in zimo-
vanja, poglejmo, kako pravilno ravnati in na 
kaj paziti pri uporabi kurilnih naprav v hišah, 
kjer prebivamo.

skavti se najpogosteje srečujemo s kamini in 
lončenimi pečmi (krušna peč).

Če hočemo takšno peč zakuriti, moramo naj-
prej odstraniti pepel. nato v kurišče dodamo 
nekaj polen. na polena dodamo drobna pole-
na, ki so namenjena vžiganju polen za kurjenje. 
najbolje je, da uporabljamo zelo suha polena 
iglavcev, ki se vžgejo nekoliko hitreje in lažje 
kot polena listavcev. Pod drobna polena za vži-
ganje  dodamo prižigalni material (lesna volna 
ali drugi naravni vžigalni materiali). za zakuri-
tev nikoli ne uporabljamo papirja ali kakšnega 
drugega predelanega materiala. Pred vžigom 
goriva odpremo loputo ali regulator dovoda 
zraka in morebitno loputo na dimniškem pri-
ključku. tako pripravljeno naložitev (polena – 
drobna polena – vžigalni material) lahko nato 
prižgemo. Po približno petih minutah se gorivo 
vžge in prične intenzivno goreti. Po tem času 
se zmanjšajo tudi emisije prahu, kar opazimo 
po prenehanju nastajanja temnega dima. ko 
naložena količina drv dogori in v kurišču osta-
ne samo še žerjavica, se za nadaljnje kurjenje v 
kurišče ponovno doda drva.
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poletnih počitnic je konec, listje se že barva in prišel je tudi čas 

za začetek novega skavtskega leta. vsi sMo veselo zakorakali 

vanj, polni energije in želja, ki jih želiMo uresničiti. spoMini 

na sončenje, tople dni, kopanje in uživanje v poletju še vedno 

ostajajo sveži in prijetni … pa so bili tudi kaj skavtski?

Se Te Še DRŽI KOŽuŠČeK, 

si še pravi skavt ?
 ✎ Katarina Meža, Živahna čebelica, Velenje 1

Pri vsakem vprašanju izberi en odgovor 
in ga obkroži. ob koncu vprašalnika 
preštej, katerih sličic si obkrožil naj-

več, in preberi, kako si se kot skavt odrezal med 
počitnicami.

1. Rutico, kožušček sem med  
počitnicami …

 � vrgel v najtemnejši kot omare, da je 
ne vidim do začetka skavtskega leta.

 � postavil na vidno mesto, da me 
spomni na skavte.

 � pozabil pri teti in sklenil, da jo grem 
iskat, ko si vzamem čas.

4. Sosedov pes se je izgubil, išče ga 
cela soseska.

 � Primerno se oblečem in grem iskat 
kosmatinca.

 � Pes je vedno lajal name, zato naj gre, 
kamor hoče.

 � rečem si, da jih je za iskanje dovolj, in 
grem gledat televizijo.

3. S starši greš na izlet v hribe, ob 
naporni hoji te začnejo boleti noge.

 � ustavim se in trmarim, da se ne 
premaknem niti za korak.

 � vso pot sprašujem, kdaj bomo že 
vendar prispeli na cilj.

 � noge me bolijo, vendar malce potrpim 
in hodim naprej.

2. Mama me je prosila, če lahko 
pospravim kuhinjo.

 � Pospravil sem kuhinjo in nato šel k 
prijatelju.

 � Preslišal sem jo in se šel igrat s 
prijatelji.

 � kuhinjo sem pospravil čez tri ure, saj 
se mi prej ni ljubilo.
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7. Na vikendu si se zaklenil. Ko želiš 
odpreti vrata, pa ugotoviš, da se je 
ključavnica zataknila.

 � ko vidim, da vrat ne morem odpreti, 
začnem na ves glas vpiti, naj mi kdo 
pomaga.

 � sem pozitiven in jo poskušam 
popraviti pa še kakšno si zapojem.

 � mirno počakam, da me nekdo od 
starejših reši, medtem pa igram igrice 
na telefonu.

Ojoj … s tabo se je 
zgodilo nekaj strašne-
ga. Pozabil si na skavt-
ske zakone, pozabil si 
biti prijazen, pozabil si 
biti skavt. Tudi poči-
tnice so del skavtovega 
časa, saj je skavtstvo 
način življenja. Zato 
začni razmišljati, kako 
se boš poboljšal, ker 
– saj veš … bober je 
dober, volčič mora 
narediti vse, kar naj-
bolje zmore, izvidnik 
mora biti pripravljen in 
popotniki naj služijo. 
Novo skavtsko leto je 
zate nova priložnost, 
da dokažeš, da si pravi 
skavt.

Skavti zate niso tako 
zelo pomembni oz. si 
med poletjem malce 
zaspal, ker se je do-
gajalo veliko drugih 
stvari. Svoje skavtsko 
življenje lahko hitro 
izboljšaš. Če boš 
pomagal drugim in se 
trudil postati še boljši, 
kot si, ti bo na koncu 
uspelo in boš lahko 
zgled drugim skavtom. 
Verjamem, da se vese-
liš novega skavtskega 
leta, zato dokaži, da 
zmoreš! 

Si skavt v pravem 
pomenu besede. Nič 
ti ni težko narediti, si 
prijazen, ustrežljiv in 
poln skavtskega duha. 
Počitnice ti ne morejo 
priti do živega, saj si 
skavt vedno in povsod. 
Ponesi to zagrizenost 
in voljo v svojo vejo 
in steg, da bo čim več 
takšnih, kot si sam. Le 
tako naprej! 

6. Zunaj je zelo lepo in sončno 
vreme.

 � za računalnikom sedim tako dolgo, da 
me začnejo boleti oči.

 � tavam po hiši in razmišljam, kako je 
dan dolgočasen.

 � odločim se, da grem s psom na 
sprehod v gozd.

5. Po večernem sprehodu ob plaži 
si zelo utrujen.

 � spravim se v posteljo in zaspim kot 
klada.

 � Preden zaspim, zmolim in se Bogu 
zahvalim za lep dan.

 � vsem voščim lahko noč ter na kratko 
preletim dobre in slabe stvari v dnevu.

8. V trgovini srečaš punco, s katero 
skupaj obiskujeta skavte.

 � obrnem se stran in upam, da me ne 
opazi. 

 � ko me pozdravi, grem mimo nje, ne 
da bi kaj rekel.

 � Pozdravim jo in vprašam, kako 
preživlja počitnice.



24

roManje služenja 

in ljubezni

v letu vere je doMžalska bratovščina veselih oslov 

zaključila skavtsko leto z roManjeM. vanj so vključili 

tudi tretji skavtski zakon služenja in ljubezni.

 ✎ Maja Žajdela, Skrbna pastirica, BOKSS Domžale

S kolesi smo se iz domžal odpeljali na 
ovsiše in odtod naslednji dan na Brez-
je. na ovsišu smo pomagali na kmeti-

ji, na poti domov pa smo obiskali nepokretno 
mamo naše skavtinje. 

Služenje
Prvi dan našega romanja smo bili na ekološki 

kmetiji. tu smo se dogovorili, da bi radi poma-
gali pri kmečkih opravilih. med planiranjem in 
dogovarjanjem glede poteka romanja mi je bilo 

našo gostiteljico neprijetno vprašati, če ji lahko 
na kmetiji kakor koli pomagamo, saj je služenje 
del našega skavtskega življenja. Presenetila me 
je, ker je bila naše ponudbe vesela in je takoj 
zagotovila, da se bo že kaj našlo. 

ob prihodu smo se dogovorili, da bomo po-
magali pobrati fižol, na njivi so bile štiri vrste. 
Bila sem razočarana: naših dvanajst parov rok 
za pomoč, fižola pa le štiri vrste. odšli smo na 
njivo, oddaljeno slabe pol ure hoda od kmetije, 

Foto: Miro Pivar Foto: Miro Pivar
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ki je ležala na lepi planoti nad vasjo s čudovi-
tim pogledom na krvavec. najprej sploh nisem 
videla, kje je fižol in kje se njiva konča. dobili 
smo zaboje in se lotili dela. leto je bilo sušno, 
posajenega fižola veliko, a najbolj se je razboho-
til plevel. med pobiranjem smo opazili po strok, 
mogoče dva na rastlini. vsak šop smo temeljito 
pregledali, da ne bi česa spregledali. njiva je bila 
dolga in ni ji bilo videti konca. fižola na njej 
pa po moji oceni niti toliko, kot so ga posadili. 
ob delu se mi je po glavi motalo veliko vpra-
šanj. kako preživijo, kako zmorejo, zakaj sploh 
vztrajajo? ob zadovoljnih pogledih lastnikov pa 
mi je postalo jasno. radi imajo svojo zemljo in 
radi delajo. 

Hvaležni so nam bili za opravljeno delo, 
čeprav smo delali le dve uri. Pa vendar, dva-
najst ljudi jim je z dvema urama prihranilo cel 
dan dela. vesel pogled in stisk roke pa sta me  
vzpodbudila, da morda pridemo drugo leto en-
krat poleti in pomagamo pleti.

ljubeZen 
med kosilom v nedeljo smo se dogovorili, 

da na poti domov naredimo še en postanek. 
ustavili smo se pri magdalenini mami, ki je 
praznovala god. mama je ležala v postelji in z 
bistrimi očmi opazovala množico obiskovalcev, 
ki je napolnila njeno sobo. vsakomur je želela 
podati roko. Postavili smo se ob posteljo in ji 
zapeli dve marijini pesmi. rahlo je odpirala 
usta, pela z nami, v očeh pa so se ji nabirale 
solze veselja in sreče. 

gledala sem to mamo, nepokretno in od-
visno od drugih. v njenem življenju je dan 
enak dnevu, naš obisk pa ji je prinesel toliko 
sreče in veselja. Pa se za to nismo nič potru-
dili, nič pripravili, nič žrtvovali. le ustavili 
smo se in poklonili nekaj našega časa. 

romanje pomeni oditi, oddaljiti se in 
se srečati z Božjim. največja sreča je, ko 
lahko nekaj daš, ne da bi za to pričakoval 
plačilo. daš pa del sebe, s tem se bogatiš 
in srečaš z Božjim v soljudeh.

Foto: Miro Pivar

Foto: Miro Pivar
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Od vsega tega so sedaj ostali le spo-
mini ter fotografije v albumu. in 
blato na nahrbtniku. nekoč zele-

no listje že leži na umazanih tleh. sandale in 
kratke hlače smo zamenjali za škornje in tople 
jakne. 

Če pa te še vedno zebe … si skuhaj Čaj! ker 
smo skavti navajeni življenja v in z naravo, ti 
svetujemo, da sestavine za ta svoj posebni čaj 
nabereš kar na domačem vrtu oziroma jih po-
iščeš na bližnjem travniku, gozdu … Bodi po-
zoren, da nabereš le rastline, ki jih poznaš, pri 
uživanju čajev pa bodi pozoren na zdravilne 
učinkovine rastlin. 

Žal jeseni zelišč običajno ne nabiramo, na-
mesto listov in cvetov raje poiščemo plodo-
ve, korenike in korenine zdravilnih rastlin. s 
korenik in korenin pod tekočo vodo s ščetko 
ostranimo zemljo in jih takoj posušimo. Če so 
korenike mesnate, jih razrežemo, drugače jih 
sušimo cele. Pred uporabo posušeno koreniko 
zdrobimo. v nadaljevanju si lahko prebereš o 
zdravilnih rastlinah, iz katerih lahko jeseni pri-
praviš čaj.

premeTeni 
peTerŠilj

Čaj pripravimo 
iz posušene ko-
renine. odvaja 
odvečno tekočino 
v nogah, osrčniku in 
trebušni votlini. dober je 
za želodec in prebavo, obenem pa 
izboljša tudi ustni zadah. 

pomladanSki jeGliČ
njegove korenine nabiramo zgodaj jeseni. 

Pomaga pri izkašljevanju ter krepi živce in srce. 

naj te ogreje 

od znotraj!
 ✎ Petra Kogoj, Svetovalna hobotnica, Škocjan-Turjak 1

se še spoMniš občutka sončnih žarkov na koži? pa lovljenja okoli 

šotorov, skoka v hladno reko, žuljev in od znoja preMočene Majice? 

nasMeha tistega siMpatičnega skavta s taborne šole? plazenja po teMačneM 

gozdu v upanju, da ti bo uspelo priti do kakšne zastavice? zažgane 

večerje, toplote ognja in nepozabnih noči pod tisočiMi zvezdaMi? 
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pravi kolmež 
izkopljemo ga s koreniko vred ter mu odstra-

nimo nadzemne dele in koreninice, ga očistimo, 
razrežemo na trakove ter posušimo. korenika 
prijetno diši in je grenkega dišavnega okusa. Če 
imamo težave z želodčno slino, pijemo čaj po 
požirkih pred vsako jedjo. Če pa ga pijemo po 

jedi, spod-
buja preba-
vo in odga-
nja vetrove. 

Priprava: 
eno veliko 
žlico kore-
nin preli-
jemo s pol 
litra mrzle 
vode, na-
m a k a m o 
eno uro, 
potem pa 
segrevamo 
do vrenja, 

odstavimo, pokrijemo in pustimo, da se popol-
noma ohladi. Precedimo. Čaj pijemo zjutraj in 
zvečer po eno skodelico.

radoživi reGraT 
Pozno jeseni izkopljemo celo kore-

nino in odrežemo šop listov tik nad 
njo, da zdravilni mleček ne izteče. 
Čaj učinkovito deluje na vsa preba-
vila in izločala, čisti kri, pomaga pri 

revmi in kožnih boleznih ter se 
uporablja kot blago odvajalo. 

Priprava: dve kavni žlički kore-
nin prelijemo s skodelico mrzle vode, 

zavremo, odstavimo in ohladimo. Precedimo in 
čez dan popijemo 4 do 5 skodelic tega čaja. 

navadni Šipek 
jeseni nabiramo zrele šipkove glavice, ki jih 

najprej razrežemo in ločimo omesenele dele 
od dlakastih plodičev. vse takoj posušimo. 
Čaj pomaga pri gripi in prehladu, saj poveču-
je obrambne sposobnosti organizma ter deluje 
osvežilno pri povišani telesni temperaturi. ugo-
dno deluje tudi na prebavila in pospešuje delo-
vanje ledvic, pijemo pa ga lahko tudi pri vnetju 
mehurja in ledvic.

Priprava: dve zvrhani čajni žlički zdroblje-
nega šipka prelijemo s skodelico mrzle vode, 
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zavremo in 
kuhamo na 
majhnem 
ognju 10 
m i n u t . 

n a t o 
pre ce -

d i m o , 
sladkamo 

z žličko 
medu in 
čez dan 

p o p i j e m o 
nekaj skodelic 

tako pripravljenega čaja.

navadni GloG
jeseni nabiramo zrele plodove. zdravilne 

snovi krepijo delovanje srca, izboljšajo prekr-
vavitev in pomirjajo.

Priprava: dve kavni žlički stolčenih plodov 
pustimo čez noč namakati v skodelici hladne 

vode. zjutraj vodo segrejemo do vrenja, odsta-
vimo, ohladimo in precedimo. Pijemo počasi po 
požirkih, do 4 skodelice na dan.

kaj še čakaš? odloči se, vzemi nož in motiko 
ter se odpravi skozi vrata! in nikar ne pozabi 
povabiti svojih najljubših skavtov na čaj. 

vir: Boris jagodič: zdravilne rastline v jeseni
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caMino de santiago

 ✎ Petra Kogoj, Svetovalna hobotnica, Škocjan-Turjak 1

kaj je santiago de Compostela? 
največje špansko romarsko središče, v špan-

ski pokrajini galiciji. legenda pravi, da se je v 
srednjem veku nekemu pastirju na polju, kjer 
danes stoji santiago, prikazala zvezda, pod njo 
pa je bil kamen, z napisom, da tu leži apostol 
jakob. od tod tudi ime santiago (sveti jakob) 
de Compostela (zvezdino polje). kralj alfonzo 
ii. je nad jakobovim grobom dal sezidati kapelo 
in samostan in s tem »odprl« romarsko središče. 
srednjeveška romanja so sčasoma ponehala in 
zamrla, vse do leta 1985, ko je unesCo jako-
bovo pot vključil v svetovno dediščino. navali 
romarjev so od takrat iz leta v leto večji. kako 
pa sploh pride do tega, da se nekdo odloči do 
to pot? obstaja več korakov. 

korak 1: odloči se!
razlogov, zakaj iti, je ogromno. mnogo jih 

gre na pot, ker se iščejo. Želijo razmisliti o sebi 
in svoji prihodnosti. spet drugi bi radi utrdili 
in okrepili svojo vero in zaupanje v gospoda. 
nekateri se odpravijo na pot po prav posebnem 
namenu (želijo prositi za svoje zdravje, za drža-
vo ali cerkvene voditelje, se za kaj zahvaliti...). 

veliko se jih odpravi tudi iz posvetnih razlogov 
- želijo bolje spoznati bogato zgodovino keltske 
galicije ali kulturo temperamentnih špancev. 
santiago de Compostela je priljubljeno zbirali-
šče romarjev, različnih starosti, narodnosti in 
tudi veroizpovedi, čeprav gre za tretje največje 
krščansko romarsko središče.

korak 2: nabiranje informacij
ko se odločiš, da boš tudi ti el peregrino (ro-

mar, špan.), ugotoviš, da je priprava na pot kar 
zahtevna. nabiranje fizične, predvsem pa psi-
hične kondicije je lahko precej naporno in dol-
gotrajno (če pa je izpuščeno, je lahko kasneje 
žulj na neuhojeni nogi toliko bolj boleč in boj s 
samim sabo, ali boš zdržal ali ne, toliko bolj te-
žak). v pomoč je poplava informacij na spletu. 
španija je sorazmerno poceni država; hrana je 
cenejša kot v sloveniji, tudi romarska prenoči-
šča so zelo poceni (najdražji albergue, v katerem 
smo spali je stal le 8€).

informacije, ki jih moraš pridobiti:

pet neustrašnih prijateljev (2 skavtinji, 2 skavta in ena siMpatizerka) se je letos 

poleti odločilo iti na roManje. o teM, da roManje ni saMo za stare MaMe in ate, ne 

boM govorila, saj je bilo na to teMo prav letos spisanih že kar nekaj člankov.
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- o lokacijah posebnih romarskih preno-
čišč, imenovanih albergue

- kartah: letalskih, avtobusnih, vlak … 
Čim prej, saj so karte tako cenejše!

- o možnih različicah poteh
- o romarskih navadah

korak 3: sestava poti in ustrezen datum
v santiago vodi več ustaljenih poti. Pogoj 

za pridobitev kredenciala (potrdilo o opravljeni 
romarski poti) je, da prehodiš najmanj 100 km, 
prekolesariš najmanj 200 km ali prejezdiš naj-
manj 150 km. originalna pot je dolga 800 km 
in se začne v francoskih Pirenejih. za celo pot 
potrebuješ okoli 4 tedne. glavna sezona je julija 
in avgusta, še posebej okoli dneva svetega jako-
ba, zavetnika španije, špansko govorečih dežel 
in vseh romarjev (25. julij). kar pomeni, da je 
težje najti prenočišče. Pomemben element je 
tudi izbira skupine, s katero se boste odpravili 
na pot. srečaš vse mogoče formacije (od celega 
avtobusa starih mam in dedkov do samotarjev 
ali skupine 9 mladih...). 

korak 4: Priprava opreme
na kratko: 2 kosa vsakega oblačila (v tretji 

kos si že oblečen), milo za ročno pranje obla-
čil, spalka, čepki za ušesa (!), dovolj velika pla-
stenka za vodo, nepremočljiv anorak, šotorka, 
naglavna svetilka, šivanka, obliži za žulje (!), 
žvilca in dobri, nogam poznani, pohodni čevlji. 
ne pozabiti na letalske omejitve (noži, škrajice 
...).  Priporočam čim lažji nahrbtnik (max. 8 kg). 

korak 5: Pot
meni so najbolj v spominu ostali ljudje, ki 

smo jih spoznali na poti - protestant, ki mu je 
jezus kristus naročil, naj vseh 800 km prehodi 
bos (in uspelo mu je), italijan, ki mu je bilo nad-
vse všeč moje ime in me je pozdravljal vsakič, ko 
me je srečal, vsi skavti (italijanski iz juga, ki ne 
vejo kje natančno leži slovenija, pa portugalski, 
ki nosijo posebne nogavice z večbarvnimi čopki 

kot del kroja), hipiji, ki imajo s seboj le prijatelje 
in kitaro... nikoli tudi ne bom pozabila Hotela 
Praprot, kjer smo do pol štirih zjutraj poslušali 
techno koncert, dan po prazniku svetega jako-
ba (v španiji vsak večji praznik praznujejo cel 
teden), nato pa vstali ob 4.45 in se neprespani 
odpravili naprej na pot. in to, ko pozabiš da je 
nedelja in v španiji trgovine niso odprte (in te 
pred stradanjem čez noč rešita jani in rok, ki 
tečeta 3 km stran v najbližjo trgovino in nazaj). 
vsa neprespanost in bolečine v križu zaradi na-
hrbtnika in boleča meča tretji dan... ampak...

korak 6: Cilj
... splača se! občutek, ko se ves premražen in 

utrujen zaradi celonočne hoje (ker bi bilo čisto 
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preveč normalno, če ne bi zadnji dan hodili še 
celo noč in tako prehodili 55 km in prispeli v 
santiago ob 6 zjutraj :)) sesedeš pred ogromno 
katedralo in za 6 ur zaspiš na soncu (ki ga zadnje 
dni nismo prav pogosto videli)... neopisljivo. 
vsi žulji, vsa bolečina je pozabljena, vsi prepiri 
so zglajeni... Potem še romarska sveta maša, ki 
je svojevrstno doživetje, še posebej če si tam v 
nedeljo ali na kak drug praznik, saj takrat ka-
dijo z največjo kadilnico na svetu (Youtube: The 
Botafumeiro of santiago de Compostela). nič 
manj nista posebna apostolova grobnica, kjer je 
prostor za molitve, zahvale, prošnje ...  ter kip 
svetega jakoba, ki naj bi ga vsak romar objel. 
in po sveti maši? Hrana! Po poti smo jedli več 
ali manj jogurt in kosmiče ali mleko in piškote, 
saj si je težko pripraviti kaj bolj konkretnega, če 
nimaš gorilnika in lonca. 

korak 7: dodatek
Če imaš pred odhodom domov še kakšen 

dan, si je vredno ogledati finesterre - kraj, kjer 

so v srednjem veku mislili, da je konec sveta. 
romarji so včasih tam zažgali svoja popotna 
oblačila, saj so le-ta tako smrdela, da niti veli-
ka kadilnica ni mogla pregnati vonja. danes je 
to prepovedano.

korak 8: izkupiček
šele ko sem prišla domov in odgovarjala na 

sto in eno vprašanje o el caminu, sem ugotovila, 
koliko mi je ta izkušnja dala. koliko sem se nau-
čila o sami sebi, da le nisem tak softič, kot sem 
mislila, da sem. Čeprav nisem načrtno prav nič 
razmišljala o sebi in o tem kaj hočem biti, mi je 
par stvari veliko bolj jasnih kot prej. 

el camino de santiago te spremeni. vsekakor 
je to izkušnja, ki jo želim še kdaj doživeti in jo 
toplo priporočam tudi tebi.

Buen camino!

(v priponko ali listek) Pre-
prosta dejstva: 

- z letalom in avtobu-
som do Ponferrade (španija)

- 220 km v 7 dneh peš 
do santiaga
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Postopkov izdelave mila je veliko. 
skavtič ti ponuja, da preizkusiš 
hladni postopek, ki ob dovolj 

veliki natančnosti daje odlične rezultate 
v obliki super domačih mil. Pa veselo na 
delo, da bomo na zimo vsi dišali po doma-
či kozmetiki.

Potek izdelave:
1. nadeni si rokavice in zaščitna očala ter 
v dobro prezračenem prostoru natehtaj 
95 g hladne vode. v drugi posodi stehtaj 
63 g naoH, ga počasi dodaj vodi in me-
šaj. raztopina se bo segrela. Vedno dodaj 
NaOH v vodo in nikoli vode k NaOH! ko 
se lug raztopi, postavi posodo na stran in 
počakaj, da se ohladi na okoli 40 °C.  

Milo za žajFo 
 ✎ Tadeja Brecl, Dinamična vidra, Slovenske Konjice 1

Potrebuješ:
 � 450 g olivnega olja
 � 60 g kokosove maščobe (bio) 
 � 63 g trdega natrijevega hidroksida (naoH) 
 � 95 g hladne vode 
 � 2 nealuminijasti posodi 
 � palični mešalnik
 � rokavice, zaščitna očala
 � tehtnica 
 � modeli za ulivanje mila 
 � lesena žlica 
 � termometer za merjenje v tekočinah 
 � neobvezni dodatki: 

eterična olja, glina, med, vosek …

Milo je naš vsakdanji pripoMoček, ki naM poMaga, da ostajaMo 

čisti in lepo dišiMo. po zMerni ceni ga lahko kupiMo v skoraj 

vsaki trgovini, lahko pa ga doMa narediMo tudi saMi!  postopek 

je enostaven in zabaven – poleg tega na taborih ne bo več dvoMa, 

ali z MiloM, ki ga uporabljaMo, onesnažujeMo naravo ali ne. 
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2. stehtaj še 450 g olivnega olja in 60 g ko-
kosove maščobe, ju deni v lonec iz nerjavečega 
jekla in previdno segrej, da se kokosova maščo-
ba stali. ohladi na približno 40 °C.

3. raztopino luga dodaj v raztopljeno ma-
ščobo (oboje ohlajeno na 40 °C) in temeljito 
mešaj približno 15 min. najbolje, da uporabiš 
palični mešalnik in mešaš periodično (tako, da 
mešaš nekaj sekund in prekineš, nato pa posto-
pek ponavljaš). Pri preveč intenzivnem mešanju 
se zmes prehitro zgosti in je tako ne moremo 
uliti v modelčke, lahko pa nam tudi pljuskne iz 
posode na kožo – torej, mešaj nalahno. masa 
je dovolj gosta, ko kapljica, ki pade z mešal-
nika, ostane nekaj časa na površini mase. na 
tem mestu lahko dodaš še razna eterična olja, 
glino, med, posušena zelišča, lahko tudi sveže 

rastline, vendar je milo v tem primeru uporab-
no krajši čas (da se milo kvari, vidimo po oran-
žnih pikicah, ki se razraščajo po milu, in vonju 
po žarkem).

4. ko dosežeš to točko, prelij milo v mo-
dele. v modelu ga pusti približno en dan, milo 
naj se dovolj strdi, da ga lahko režeš. nato milo 
postavi na rešetke, kjer bo zorelo in se trdilo. 
zorenje je potrebno, da se konča proces umi-
ljenja in da izhlapi odvečna voda. najbolje, da 
milo pustiš zoreti vsaj tri tedne in da ga vsakih 
nekaj dni obrneš. Po treh tednih lahko milo te-
stiraš. pH lahko izmeriš s pH-metrom (domače 
milo ima pH med 9 in 10.5), lahko se z jezikom 
dotakneš mila – če te zaskeli, kot bi se dotaknil 
9 v baterije, je milo preveč lužno in mora še zo-
reti. lahko pa si preprosto z njim umiješ roke in 
če te koža zaskeli, milo še ni zrelo za uporabo. 

Še enkrat: 
 � uporabljaj zaščitne rokavice, 

saj naoH poškoduje kožo! 
 � ne uporabljaj ničesar 

aluminijastega!
 � dodaj naoH vodi in ne 

obratno! 
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Foto: Klara Možina

Foto: /

Foto: Samo Škrabanja

Foto: Peter Merse

Foto: Katarina Meža 

Foto: Anže Arhar 

Pridni pobiralci krompirja, BB Škofja Loka 1

Rekordnih 4,75 m, tabor IV, Litija 1

Volčiči zgradbarijo, tabor, Vrhnika 1 

Prehod čez jez, tabor Zetorklana, Ljubljana 3

Večerni ogenj, tabor Skavt se znajde, Opatija, Velenje 1

SKVO dan, veslanje po Blejskem jezeru, Dol-Dolsko 1

Foto: /

Prvi bobri v Mariborski regiji, tabor BB, Maribor 1

Foto: Rok Franc
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