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KAJ JE NAŠE 
POSLANSTVO? 
POSLANSTVO KATOLIKA, 
SKAVTA?
Se sprašujem, ko urejam še zad-
nje stvari z ekipo, ki vodi skavte v 
času prihoda beguncev. Trume ljudi 
prihajajo mimo našega ozemlja, pe-
ščica si je izbrala Slovenijo. Berem 
o teorijah zarote, se pogovarjam, 
me je tudi strah, trepetam, zaspim 
in se potolažim – ah, ta stalni 
vsakodnevni cikel razpoloženja, 
nastajajoč v tem času. Kdo je on, 
ki prihaja? Zagotovo terorist, oni 
drugi želi le naš denar … Odveč so 
te misli. Skavti nismo tisti, ki bodo 
sodili, izbirali. Med množico so tis-
ti, ki so izgubili vse, poslušali zvo-
ke bomb in strelov. Smo skavti in 
pomagamo bližnjemu, sočloveku. 
Imamo čut drug za drugega. Smo 
skavti, ki služimo Bogu in domovini. 
Pomislite! Si kaj veren? Biti veren ni 
dovolj, le izustiti priznanje pa farsa. 
Živeti moramo vero, potemtakem 
mi v urniku ni potrebno odmerjati 
časa za vero. Potrebno je le zave-
danje, da je Gospod ob meni, kjer 
koli sem, le zaupati moram in delati 
tako, kakor nas je učil. Mi uspeva? 
Uh, ne čisto vedno. Se trudim? Se-
veda, vsi se moramo!
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4 SKAVT KOLEDAR

Božena Demšar, Kreativna vivarca, 
Žiri 1

SAJ SI SKAVT!

 � 24. oktober:  

Skavtfest 2015

 � 12.-15. november:  

Mala šola življenja v džungli

ŠE KAJ ZANIMIVEGA?

 � 27. oktobra leta 1996 je bil organiziran prvi lju-

bljanski maraton. Tekaško prireditev po središču 

prestolnice vsako leto organizira Mestna občina 

Ljubljana in tradicionalno poteka zadnji konec te-

dna v oktobru.

 � 28. oktobra leta 1886 so v newyorškem zalivu ura-

dno odkrili Kip svobode. Kip je ZDA podarila Francija 

v znak zavezništva med državama, pozneje pa je 

postal simbol ameriških idealov.

KER SI FIRBČEN!
 � 21. november: SVETOVNI DAN POZDRAVA: 

Pozdrav je v našem življenju zelo pomem-
ben. Z njim na vsakem koraku prispevamo 
k boljšim medsebojnim odnosom in k pri-
jetnejšemu počutju.

 � 28. november: SVETOVNI DAN PRAVICE 
VEDETI: Ta dan je obeležen s številnimi 
akcijami, pobudami, okroglimi mizami in 
drugimi aktivnostmi, ki po vsem svetu po-
udarjajo pomen pravice vedeti in dvigujejo 
družbeno zavest o pomenu te pravice.

POSKRBI ZA DUHOVNOST :-)

 � 1. november: Vsi sveti
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5AKTUALNO

V Evropi se v zadnjih tednih soočamo z 
valom beguncem. Večina se ukvarja z 

vprašanji, kaj je pripeljalo do tega in kakšne 
posledice bo to imelo za Evropo. Številna 
vprašanja, ki so še veliko pomembnejša, pa 
ostajajo nezastavljena in neodgovorjena. 
Kaj je povzročilo vojno, ki je v Siriji izbruh-
nila pred štirimi leti in je povzročila porast 
skrajnih skupin? Koliko časa se je vojna že 
»kuhala«? Kdo ima interese za to? Kakšno 
vlogo pri tem igrajo ZDA, Evropa in druge 
svetovne velesile? Bi to lahko preprečili? 
Kako?

To je primer zamolčanih resnic, ki jih po-
skušamo preizpraševati in raziskovati z glo-
balnim učenjem. Prek analize gospodarskih, 
političnih in družbenih razmer skušamo po-
dati temelje za kritičen razmislek o konflik-
tih o tem, kaj je pripeljalo do razmer, ki v 
svetu vladajo danes, kakšno vlogo igramo 
pri tem kot posamezniki ter kako smo lahko 
ne le del problema, ampak tudi del rešitve.

»M
ir ni odsotnost konflikta, am

pak zm
ožnost soočiti se z njim

.«
Dorothy Tom

as

KAKO PREPREČITI 
KONFLIKTE?
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6
Zakaj je to pomembno? V glo-

baliziranem svetu so stvari veliko 
bolj prepletene, kot se morda zdi 
na prvi pogled. In nič (niti ali pa 
predvsem svetovni konflikti) se ne 
odvija izolirano. Dokaz tega je Siri-
ja, kjer Zahod že desetletja vleče 
niti, nazadnje z željo po spremem-
bi sistema in uvedbi demokracije in 
tržnega gospodarstva. H konfliktu 
so prispevale tudi posledice pod-
nebnih sprememb, predvsem huda 
suša, ki je Sirijo prizadela tik pred 
vojno, in za katero smo odgovorni 
mi vsi. 

Naše vloge pri vsem skupaj se 
moramo zavedati tudi pri sooča-
nju z begunci, ki se vse prepogos-
to - poleg pomanjkanja osnovnih 
sredstev, bega od doma, brezpo-
selnosti in negotove prihodnosti - 
soočajo tudi s številnimi predsodki 
in diskriminacijo, kar lahko pripelje 
do novih konfliktov v Evropi. Ta 
scenarij lahko preprečimo.

Konflikti resda lahko pripeljejo 
do napetih situacij, celo vojn, a ob 
tem se moramo zavedati, da niso 
nujno negativni in da se prelivanje 
krvi lahko prepreči. S konflikti se 
namreč srečujemo vsakodnevno 
– tako v medsebojnih odnosih, 
kot tudi na lokalni, državni, med-
narodni in globalni ravni. Sami po 
sebi ne predstavljajo problemov, 
ravno nasprotno; različna mnenja 
in nestrinjanje pogosto vodijo v na-
predek, k iskanju novih idej, saj nas 
prisilijo, da pogledamo izven svojih 
okvirjev in iščemo alternativne re-
šitve. In to je ena od bistvenih idej 
globalnega učenja.

Da bo soočanje z različnimi pog-
ledi, načeli, navadami itd., s kateri-
mi se srečujemo vsak dan, lažje in 
bomo iz njih lahko vsi pridobili, smo 
za vas pripravili krajšo aktivnost, 
s katero lahko krepite strpnost, 
sprejemanje različnosti in soočanje 
s konfliktnimi situacijami. 

AKTUALNO
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Skavtinja Svojevrstna levinja o globalnem učenju:

»Spreminjaj svet, začni pri sebi,« je pred 
nekaj leti pisalo na jumbo plakatih in ta 
stavek mi je dal že takrat ogromno za 
misliti. Kaj lahko naredim, da bom pustila 
svet boljši, kot je bil, ko sem prišla nanj? 
Kaj lahko naredim, da mi zato uspe nav-
dušiti še koga? Vsak, ki me malo bolje 

pozna, ve da sem bolj kot ne človek te-
orij, praksa pa mi, kot najbrž še mnogo 
drugim, ne leži preveč. Toda vseeno - kot 
skavti smo poklicani, da se trudimo svet 
spremeniti na bolje, in vem, da se to sliši 
že zelo klišejsko, ampak je res.

7

“Projekt je financiran s strani Evropske unije. Vsebina dokumenta je izključna 
odgovornost ZSKSS in v nobenem pogledu ne izraža stališča EU.”

Super za tedenska srečanja in uvod v debate povezane z 
reševanjem konfliktov in prispevanju k boljšim odnosom 
v skavtski skupini:

POMARANČA SREDI MIZE!
Aktivnost je prirejena po priročniku Conflict transformation 
by Peaceful means

Število udeležencev: vsaj 2
Starost: 5+
Čas trajanja: 60 minut
Cilj aktivnosti: Povečati kreativnost pri reševanju konfliktov
Potrebujemo: pomaranče, štoparico, plakati in flumastri za 
vsak par (zapisovanje idej), plakat za pregled idej

OPIS: 

1. Del:
* Na mizo postavimo eno pomarančo. 

Za mizo posedimo dve osebi, ki se morata 
odločiti, kako si bosta razdelili pomarančo.

* Njuna naloga je, da naštejeta čim več 
možnih rešitev. Ne se smejati, največ jih 
izlušči komaj 8 situacij od 16, tako da kar 
pogumno. Bodite pozorni pri mlajših – znajo 
vas presenetiti s številom idej.

10 minut: udeleženec 1 pove ideje (igra-
lec 2 zapisuje)

10 minut: zamenjamo vloge

2. Del: 
Skupaj pregledate ideje vseh parov in jim 

določite mesto glede na načina razrešitve. 
Razvrstimo vse ideje in pogledamo, katerih 
je največ.

Umik
Prevlada
Preseganje konflikta
Kompromis

Ponavadi je ogromno idej, ki spadajo v 
skupino prevlade. To je lahko dobra iztoč-
nica za debato »Kako funkcionira naša 
družba« in posledično, kako razmišljamo 
(tekmovalnost, biti najboljši itd.).

mag. Klavdija Štajdohar, Humanitas

AKTUALNO

Dodatne aktivnosti 
za skavte so 
dostopne na spletni 
strani http://skavti.
si/gradivogu.
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»Človek, ki je slep za lepoto narave, je 
izgubil polovico volje do življenja.«  

je pred dobrimi sto leti dejal Robert Baden-
-Powell. V vsakodnevnem hitenju, vrvežu in 
ob kupu obveznosti, lahko kaj hitro pozabi-
mo na tiste bistvene stvari v življenju. 

ZDRAVI V NARAVI? 
SEVEDA!

PREPROSTE STVARI
Narava nam ponuja prostor, da smo lah-

ko to kar smo. Kliče nas, da pridemo ven iz 
hiše in stanovanja, da postanemo radove-
dni in igrivi kot otroci. Dobri učitelji so nam 
lahko najmlajši, ki lahko ure in ure tekajo, 
raziskujejo in se čudijo Stvarstvu. Za vse to 
ni veliko potrebno – le čas in dobra volja.

Čeprav lahko naravo raziskujemo sami, 
je to veliko bolj zabavno, če nas je več. 
Poleg skavtske druščine je za odkrivanje 
lepot narave odlična tudi družina. Skupaj 
preživet čas v naravi je ena najboljših ži-
vljenjskih naložb. Prav zato smo nekaj 

AKTUALNO
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družin povprašali, kaj najraje počnejo v 
naravi:

 � V naravi najraje mečemo frizbi, se vozi-
mo s poganjalčkom in kolesom, hodimo v 
hribe in spimo v šotoru. Raje smo v nara-
vi kot pa v notranjih prostorih, saj je zu-
naj vse bolj zanimivo. (družina Pogačar)

 � Naša družina najraje kolesari ob Kam-
niški Bistrici. Radi imamo zimske športe 
in svež zrak. Poleg tega radi kosimo tra-
vo in se igramo v peskovniku. (družina 
Cerar)

 � Najraje nabiramo gobe, zelišča, gozdne 
sadeže … To počnemo zaradi družinske 
tradicije, pa tudi zato, da otrokom po-
kaževa, kaj vse lahko naberejo v naravi. 
(družina Bec)

 � Radi hodimo, tečemo, kolesarimo in išče-
mo zaklade. Ko se nekam odpravimo, si 
vedno zadamo nek cilj – osvojitev vrha, 

najti zaklad ali pa preteči določeno raz-
daljo. (družina Šušteršič)

ZDRAVI V NARAVI - TABORI 
DRUŽIN 2015

Kako biti preprost in zdrav v naravi smo 
se trudili odkrivati tudi poleti, ko je v Skavt-
skem okoljskem centru v Kočevskem rogu 
potekalo 5 taborov družin. Udeležilo se ga 
je več kot 230 udeležencev iz 55 družin. Ta-
bor družin je program za družine, ki ga sicer 
skavti pripravljamo že tretje leto, letos pa 
smo ga razširili in dali priložnost še več dru-
žinam. Raziskovali smo naravo, nabirali ze-
lišča, gradili škratom hišice, delali naravne 
namaze, … Na gozdni učni poti smo spoznali 
rdečo češnjo in debelo jelko, z daljnogledom 
opazovali visoke krošnje in tipali smrekovo 
lubje, se v veliki igri borili z onesnaženim 
zrakom in se podili za roverčkom. Ob večerih 
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10 AKTUALNO

smo se pogovarjali ob tabornem ognju in si 
na tržnici zdravja predstavili, kaj vse počne-
mo za zdravje v domačem okolju.

Vas zanima, kaj so o Taboru družin pove-
dali udeleženci?

 � Na taboru družin smo dobili ideje, kaj vse 
se da početi z otroki v naravi. Dobili smo 
potrditev, da je najgloblja sreča v prep-
rostih stvareh.

 � Dobili smo potrditev, da je skavtstvo 
resnično prava pot – način življenja. Ot-
roci so bili presrečni in še vedno so čisto 

prevzeti. Še posebno smo hvaležni, ker 
smo si skavtsko izkušnjo lahko delili kot 
družina (nekaj čisto drugega kot če gre-
jo volčiči ali izvidniki s svojim krdelom ali 
četo na tabor in tega ne morejo deliti s 
starši).

 � Ponovno sem ozavestila pomen življenja 
z naravo, skrb za ekologijo (lokalni pridel-
ki, čim manj embalaže), odnos do hrane 
(da hrane ne mečemo stran). 

 � Živeti vero v skavtskem duhu je ena naj-
lepših doživetij za »modernega« kristja-
na. To želim posredovati tudi mojim 
otrokom.
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SKAVTI ZA ZDRAVJE MLADIH

Tabori družin so letos potekali v okviru 
projekta Za zdravje mladih, ki ga sofinancira 
Norveški finančni mehanizem. Že pred leti 
je nekaj skavtskih voditeljev razmišljalo, kaj 
lahko skavti naredimo za zdravje mladih. K 
sodelovanju so povabili več organizacij ter 
se prijavili na razpis. Donatorjem je bil všeč 
in so se odločili, da nas podprejo. V projektu 
se bomo ukvarjali z naslednjimi vsebinami: 
prehrano in gibanjem, preprečevanjem odvi-
snosti, zdravo spolnostjo ter duševno platjo 
zdravja. Zadali smo si nalogo usposobiti čim 
več posameznikov, ki bodo nato pripravili 
programe za promocijo zdravega življenj-
skega sloga. Aktivnosti se bodo odvijale v 
okviru mladinskih organizacij, organizacij za 
mlade in v okviru šol. 

PRILOŽNOST ZA KLANOVSKI 
PROJEKT

Kogar zanima kaj več, naj skoči na sple-
tno stran www.zdravjemladih.si ali na face-
book. Če vas je projekt nagovoril in bi tudi vi 
radi kaj naredili Za zdravje mladih v vašem 
okolju, nas kontaktirajte. Prav sedaj namreč 
potekajo prijave na usposabljanja za »pro-
motorje zdravja«, ki bodo v novembru in ja-
nuarju. Še posebej ste k sodelovanju vablje-
ni popotniki in popotnice ter voditelji veje 
PP. Naj vam namignem, da lahko na to temo 
pripravite dober projekt, poleg tega pa vas, 
če se prijavite, tudi finančno podpremo in 
okrepimo z dodatnim znanjem o promociji 
zdravja ter projektnim delom. 

Tamara Lah, Ekspresna čebela, koordinatorka 
projekta Za zdravje mladih

AKTUALNO
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NOVO SKAVTSKO LETO 
PRINAŠA NOVE MEPI 
PRILOŽNOSTI!

Najbolj praktično se je odločiti za ME-
PI-verzijo osebnega napredovanja pri 

skavtih na začetku skavtskega leta. Tak-
rat, ko si tako ali tako oblikuješ svoja pri-
čakovanja in želje za skavtski program do 
poletnega tabora. Povprašaj malce skavte 
okrog sebe, če bi bil kdo za stvar, da greste 
skupaj na bronasto (2 dni), srebrno (3 dni) 
ali zlato (4 dni) MEPI odpravo, pozanimaj se 
še malce kaj vse spada zraven (pri kakšnem 
MEPI mentorju ali pa na ZSKSS) in se prijavi!

MEPI te spodbuja, da vplivaš na svojo 
skavtsko pot in sam načrtuješ svojo oseb-
no rast. Sam ustvariš svojo zgodbo osebne 
rasti. Ko ti uspe doseči vse cilje na eni sto-
pnji, dobiš mednarodno veljavno priznanje. 
Na MEPI skavtski poti nisi sam -  pomagajo 
ti tvoji skavtski voditelji, sovoditelji v SKVO-
-ju ali pa skavtski MEPI mentorji iz kakšnih 
drugih koncev Slovenije. Za te pomočnike 
pripravljamo prvi tečaj za MEPI mentorje  
21.10.2015 ob 16:30  prijave na spletni 
strani http://skavti.si/mepi-v-vsak-steg. 

Predstavitev MEPI programa na TŠ Pripravnik 1, 24. avgust 2015. Avtor: Sabina Gabrijel

Barbara Tehovnik, Družabna srna
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Dosegel sem zlato MEPI priznanje! 
To pomeni, da se znam za nekaj odlo-
čit in to tudi nardim. Da sem vztrajen 
in da ne odneham, dokler ne cilja v 
polnosti ne dosežem. Da si znam pos-
tavljat ustrezne in konkretne cilje. Da 
znam načrtovat, spremljat in vredno-
tit osebni napredek. Da sem sposo-
ben normalno komunicirat, prevze-
mat odgovornost in sodelovat v timu.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
MEPI V VSAK STEG

AKTUALNO

Skavtic2016 - Benjamin.indd   13 21. 10. 2015   03:02:50



14 AKTUALNO

Več odgovornosti kot damo 
mladim, bolj se bodo na to 

odzvali. To razumejo kot zaupa-
nje, s katerim jih tudi vzgajamo. 
Odgovornosti se tudi ne moremo 
priučiti v dnevu, niti tednu, niti me-
secu. Je stvar vzgoje, ki se je še 
kako zavedamo skavti.

“Skavti bomo v letih od 2015 
do 2018 vzgajali za odgovornost 
do sebe, skavtstva in družbe.” 

zgodnjem otroštvu, v krogu dru-
žine. Nadaljuje v oblikah formal-
nega in neformalnega izobraževa-
nja. Pomembno je, da so mnenja 
mladih slišana in upoštevana. Le 
tako si lahko mlad človek ustvari 
zaupanje v družino, šolo … Dobi 
občutek pripadnosti.

Otrok, ki je bil v začetku spod-
bujen, da aktivno vpliva na svet 
okoli sebe, postane samozaves-
ten  mladostnik s sposobnostmi, 
da prispeva k demokratičnim pra-
ksam in dialogu. Ob enem ni plod 
permisivne vzgoje, temveč:

 � se zaveda svojih dolžnosti,
 � upošteva pravila,
 � ni samosvoj,
 � ima svojo trdno identiteto,
 � oblikuje lastno mnenje na pod-

lagi svojih vrednot.

ODGOVORNOSTI SE NE DA 
NAUČITI V ENEM DNEVU,  
JE STVAR VZGOJE

STARŠI, ŠOLA 
IN SKAVTI SMO 
PARTNERJI PRI 
VZGOJI

Neko družbo lahko razumemo 
kot razvito, ko omogoča, da so 
vsi njeni člani po svojih zmožno-
stih vključeni v njeno oblikova-
nje, ne glede na starost. Izkuš-
nja udejstvovanja se začne že v 
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15AKTUALNO
ZAKAJ 
POTREBUJEMO 
TAKŠNE MLADE 
IN ZAKAJ BI TAKO 
VZGAJALI?

Ker se lahko družba temelječa 
na takem posamezniku zoperstavi 
vsem etičnim vprašanjem, prihodu 
drugačnih kultur in padcu vrednot. 
Vključenost mladih je tista, ki daje 
mlademu človeku moč, da ima 
glas in mnenje glede odločitev, ki 
se ga tičejo. Prava vključenost ni 
to, da mladim omogočimo le ude-
ležbo pri odločitvah, ki jih v končni 
fazi sprejmejo odrasli. Prava vklju-
čenost zahteva od mladih odgo-
vornost in suverenost. Seveda 
skupaj s prepotrebnimi situacijami, 
kjer bodo lahko pridobili izkušnje 
za pravilne odločitve.

KAKO BOMO SKAVTI 
IN VODITELJI K TEMU 
PRIPOMOGLI?

Že vzgoja v posameznih sta-
rostnih vejah predvideva, da 
mladim postavljamo IZZIVE, ki so 
za spoznanje več od tistega, kar 
misli, da zmore. Kakor je za volčiča 
izziv spati zunaj, je za izkušenega 
popotnika izziv prehoditi 40 km v 
enem dnevu ter si poiskati primer-
no zavetje za spanje. Ne le IZZIVE, 
med odraščanjem bomo skavtom 
dajali vse več ODGOVORNOSTI pri 
vsakodnevnih opravilih.

“Vsak skavt v naših vrstah 
je individuum, se mu oseb-
no posvetimo in najdemo 
zanj primerne izzive, saj 
lahko le tako postaja boljši 
in zaupa vase.”

Prava vključenost mladih 
niso namišljene situacije, ki zgolj 
vzpodbudijo nezaupanje. Mladih 

ne vključujemo v odločitve, za 
katere so nekompetentni, oziro-
ma svojega udejstvovanja ne ra-
zumejo kot lastne odgovornosti. 
Neupoštevanje mnenj in potreb 
je utopično za skupnost, družbo 
in državo. 

VSE SE ZAČNE 
PRI DOBREM 
POZNAVANJU 
POSAMEZNIKA, 
NJEGOVIH POTREB, 
PRIČAKOVANJ. 

Vključenost, odgovornost, spre-
minjanje okolja, družbena aktivnost 
ni nekaj kar se naučiš, ampak je 
nekaj kar je lahko le privzgojeno. 
Je vzgoja na podlagi vrednot in 
načel, vzgoja v družini, skupnosti. 
S postopnim in kontroliranim prido-
bivanjem izkušenj. Je nekaj za kar 
se mlad človek zavestno odloči, 
ker vidi svojo aktivno vključenost v 
družbo kot svojo odgovornost.

Pravilna vzgoja v družini, šoli, 
pri skavtih, športnih aktivnostih 
in drugih vzgojnih organizacijah bo 
omogočila dve stvari:

1. Mlad človek bo počasi obli-
koval svoj vrednostni sistem 
tako, da bo sooblikovanje druž-
be razumel kot svojo dolžnost in 
odgovornost. 

2. Vsi, ki vzgajamo, mu mora-
mo ponuditi način, da si bo lahko 
v kontroliranem okolju postopoma 
nabiral izkušnje za sprejemanje 
odločitev.

Mladi morajo sami razumeti, da 
hočejo biti vključeni v odločanje, 
kar je del vzgoje. Sistem jim nato 
omogoča način izražanja in aktiv-
nega odločanja. Ko bomo to do-
segli pa lahko z raznimi programi 
omogočimo večjo participacijo, po-
litično aktivnost, odgovorno drža-
vljanstvo, narodno zavest. Z vsem 
se bo lahko družba zoperstavila 
vsem, še tako odločilnim situaci-
jam. Prihodnost je v naših rokah.  

Saj nismo le za preskakovanje 
potoka, ampak bomo spreminjali 
svet.

Žiga Kovačič, Vsejedi merjasec

Ana Špes, Dobrosrčni galeb
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16 VVETRU

VPRAŠALI SMO 
Skavtinje in skavte smo vprašali, katere knjige so jim 
všeč in jih predlagajo za nadobudne bralce. Upamo, da 
se bo našla kakšna knjiga tudi za vas. 

Jan Šavli, Vsevedi rakun, Škocjan – Turjak 1

Domen Šuta, Maribor 2 

Robert Fulghum:  
VSE, KAR MORAM VEDETI,  
SEM SE NAUČIL V VRTCU

Knjiga, ki sem jo nedolgo nazaj 
prebral in mi je ostala v spominu, 
je delo Roberta Fulghuma z naslo-
vom Vse, kar moram vedeti sem 
se naučil, v vrtcu. Knjiga mi je 
všeč, saj je zelo “lahka” za branje. 
Tudi obsežna ni precej, polna je hu-
morja in zelo lepo prikaže avtorje-
vo sproščeno življenjsko filozofijo. 
Delo sestavljajo pripovedi iz avtor-
jevega življenja, s katerimi vzdržuje 
spomine na določene dogodke iz 
svojega življenja. Vzdržuje pa tudi 
neke osebne in družbene zakoni-
tosti, ki so mu vodilo in opora pri 
njegovem duhovniškem delu.

“Pravzaprav so drevesa tam 
zaradi listja. Z razuzdano 
ekstravaganco je priletelo 
z neba na zemljo nešteto 
semen kot jurišne sile, da 
bi pozelenila zemljo. Listje 
je zato, da pokrije, zaščiti, 
greje in hrani naslednje ge-
neracije dreves. kamnita tla, 
gnitje, prst, bakterije, ptice, 
veverice, žuželke in ljudje - 
vsi se vmešavajo. Toda ne-
katerim se nekako posreči. 
Nekaj trdovratnih semen se 
prime, drži in obdrži - za lju-
bo življenje.”

Luka Mehle, Grosuplje 1 

Nejc Zaplotnik:  
POT

Knjiga je avtobiografija Nejca 
Zaplotnika. V njej je opisal vse 
od svojega vsakdanjega življenja, 
izjemnih alpinističnih uspehov pa 
do osebnih razmišljanj in izkušenj, 
ki jih je doživljal v brezosebnem 
svetu hitenja.

Knjiga je kot nalašč za nas 
skavte. Preko Zaplotnikovega 
življenja spoznavaš tudi svoje živ-
ljenje. Kdo si, kakšen smisel imaš 
in ali si pripravljen stopiti iz cone 
udobja, da bi spoznal ter doživel 
nekaj izjemnega.

Nejc Zaplotnik:
In takrat sem opazil,
da sonce rdeči kulise  
mojega odra,
občutil sem,
kako me mraz grize v roke  
in noge,
in spoznal,
da se bo treba vrniti  
in poiskati nove gazi.
Kdor išče cilj, bo ostal prazen,  
ko ga bo dosegel,
kdor pa najde pot,  
bo cilj vedno nosil v sebi.

Matej Jelovčan, Škofja Loka

David Lagercrantz,  
Zlatan Ibrahimović:  
JAZ SEM ZLATAN IBRAHIMOVIĆ

Knjiga mi je zelo všeč, ker opi-
suje, kako je začel kot deček, ki ni 
veliko vedel o nogometu, zrasel 
pa v enega boljših nogometašev 
na svetu. Všeč mi je tudi, ker stva-
ri v knjigi ne olepšuje in so napi-
sane tako, kot so se tudi zgodile.
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Sara Deleva, Postojna 1

Robin Hobb:  
MORILČEV VAJENEC

Morilčev vajenec (in ostali dve 
knjigi v trilogiji Videc) je prava 
poslastica za vse ljubitelje fan-
tastične proze. V tej seriji sprem-
ljamo Fitza, kraljevega nezakon-
skega otroka, ki mu ostareli kralj 
Modri nameni prav posebno nalo-
go. Poleg dvornega obnašanja, ra-
čunanja, pisanja in bojevanja se pri 
mojstru Chadeu skrivaj uri tudi za 
kraljevega morilca. V zgodbi sre-
čamo zmaje, bitke, dvorne splet-
ke in sploh vse mitične elemente, 
ki jih imamo radi, hkrati pa je naš 
protagonist Fitz dodelan in ži-
vljenjski lik, s katerim se z lahkoto 
poistovetimo. Zapletov zagotovo 
ne manjka, na trenutke s strahom 
(in velikim pričakovanjem) obračaš 
strani, včasih tudi do zgodnjih jut-
ranjih ur. 

Božena Demšar, Žiri 1

Aksinja Kermauner:  
BERENIKINI KODRI

Zgodba vodi skozi dva svetova: 
prvi je svet Anine z redko priroje-
no napako. Anina je albin in kot 
taka ima tudi precejšnje težave z 
vidom. Kljub vsemu se pogumno 
upre družbi, polni predsodkov, 
odločena, da v njej najde svoje 
mesto. Ob tem trči v svet neko-
liko starejšega Nika, za katerega 
se vsaj na začetku zdi, da ima vse.

Knjiga je odlična, ker prikaže, 
kaj vse se lahko doseže z močno 
voljo.

Ana Kavčič, Radovljica 1

Louis Sachar: 
ZELENO JEZERO

Zgodba o fantu, ki namesto 
zapora izbere prevzgojno kopanje 
lukenj v puščavi, saj naj bi tako 
postal boljši človek. Pa je res? In 
kaj poleg smrtonosnih kuščarjev 
še tiči v luknjah?

Zakaj? Ker je v prvi vrsti pus-
tolovski roman, namenjen dese-
tletnikom, obenem pa se v zgodbi 
skrivajo predstave pravičnosti, 
zaupanja in zvestobe. Zaradi tega 
si knjiga zasluži tudi večkratno 
branje.

Teja Špes, Velenje 1

John Green:  
KRIVE SO ZVEZDE

Zgodba govori o dveh najstni-
kih, Hazel in Gusu, ki imata ne-
ozdravljivo bolezen, zato sta ob-
sojena na zgodnjo smrt. Čeprav se 
ne sliši kot prijetno branje, pisate-
lju uspe tudi v najbolj brezizhodnih 
situacijah najti smisel za humor in 
lepoto. Ob knjigi začnemo razmi-
šljati o stvareh, o katerih prej mo-
goče nikoli nismo in ravno zaradi 
tega mi je všeč.

»Včasih prebereš knjigo, 
ki te napolni z neko čudno 
evangelijsko gorečnostjo in 
si prepričan, da se zdroblje-
ni svet ne bo sestavil nazaj, 
razen če in dokler je ne pre-
berejo prav vsi ljudje.«
»Včasih se ljudje ne zave-
dajo dobro, kaj pravzaprav 
obljubljajo, ko izrekajo ob-
ljube.« […] »Točno, seveda. 
Ampak obljubo vseeno dr-
žiš. To je ljubezen. Ljubezen 
je, da vseeno držiš obljubo.«
»Takšna je pač bolečina … 
Zahteva, da jo čutimo.«
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Dragi bralec, če verjameš 
ali ne, med skavti se do-

gajajo čisto prave kriminalke.  
Ker nas naši veliki in mali skav-
ti naravnost prosijo, da kakšno 
sčvekamo, sem želela pocukati za 
rokav malega sumničavega detek-
tiva Iva, naj kakšno takšno blatno 
štorijo deli z nami.

Žal je ta bil ravno takrat na 
morju, sem pa na sredi njegove pi-
salne mize opazila odprt dnevnik. 
Na dnevniku je pisalo TOP SECRET. 
Sklepam, da ne bi imel nič proti, če 
kak odlomek njegovega dnevnika  
natisnemo v tej rubriki. Ampak, 
pssst, to mora ostati med nami, 
se razume. Častna skavtska? O.k. 
Pa poglejmo … Bom v članek kar 
kopirala nekaj odlomkov iz tega 
detektivskega dnevnika:

HUDA KRIMINALKA 
ALI KDO SE SKRIVA  
ZA KRATICO ČR

6. 7. 2015  
Zaskrbljen sem in zadnje noči 

ne morem spati, saj se pri skavtih 
pogovarjajo v skrivnostnih krati-
cah in imenih. Morda sem parano-
ičen, ampak sumim, da nekaj skri-
vajo pred mano. Vsi ti IO-ji, NO-ji, 
Akele-ji, SKVO-ji in ČR-ji … Kaj bi naj 
to pomenilo? »300 kosmatih, to 
bo moj nov primer«, sem si rekel. 

6. 7. 2015 - zvečer     
METODA: POD KRINKO

Takoj sem se spravil k delu. 
Preoblečem se v starko in se 
pretvarjam, da težko nosim ceker 
… Moj načrt je deloval. Privabilo 
je cele trume skavtov, ki so bili 
na poti domov od maše in raznih 
sestankov. Njihova prijaznost in 
pripravljenost pomagati me je ga-
nila. Začel sem po ovinkih spraše-
vati o skrivnostnih kraticah in, glej 

ga, zlomka, vse so mi z veseljem 
razložili. Izvedel sem, da je Akela 
glavni volk in voditelj volčičev, da 
je DA v bistvu duhovni asistent, da 
so SKVO-ji skupine voditeljev, ki 
jih ima vsak steg … Le ene kratice 
niso znali ali niso hoteli razjasniti: 
kdo ali kaj je ČR. Strašno sumljivo 
v glavnem.

Začeli so me srbeti brki. Ker 
se vedno lahko zanesem na svoje 
brke, sem prikimal: »To bodo moji 
osumljenci in ne odneham, dokler 
ne izvem, kdo so in kaj naklepajo.«

Bil sem v veliki dilemi, kako naj 
se dela lotim, zato sem kot pravi 
skavt začel peti svojo najljubšo 
pesem (Pink Panter song), spil ko-
zarec mleka in odšel spat.

Viviana Ganzitti,  
članica Častnega razsodišča;  

Sočutna srnica, Slovenske Konjice 1

Pravilen odgovor na 
nagradno vprašanje: 

Kaj pomeni kratica  ČR? 
… vam lahko prinese : Kresilo.

Odgovore zbiramo do 30. 11. 
2015 na naslov ZSKSS, Ulica 
Janeza Pavla 2, 1000 Ljubljana s 
pripisom  »za ČR«. Nagrado prej-
me srečnež, ki bo izžreban izmed 
tistih, ki bodo pravilno odgovorili.
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RAZISKALI SMO ŽE 97 %  
SKRITIH KOTIČKOV 
SLOVENIJE

To poletje je potekala akcija: 25 
vrhov za 25 let! Nastalo je kar 

nekaj fotografij, za objavo pa smo 
izbrali fotografije petih najvišjih 
vrhov. Vsak, ki se odpravi na pot, 
ima pred seboj nek cilj, izziv. Kak-
šen izziv pa so si pohodniki izbrali 
za to pot? Preberite si nekaj raz-
mišljanj pohodnikov.

Klara Tomazin, Skrivnostni metulj, 
Logatec 1, 

ODKRIVAJMO SLOVENIJO

Mangart: 2679 m
Mangart /Mangrt, Manj grd / 

sem imela v mislih že od legen-
darne tv oddaje Odklop, ki ga je 
snemala Produkcijska skupina 
Mangart. Ena od oddaj je bila po-
sneta na vrhu Mangarta, ki me je 
očaral – kocka je padla!

Mangart sem imela v načrtu 
celih 18 let! Če sem kdaj v družbi 
omenila vzpon nanj … »Ej, saj je ve-
liko res hudih hribov ful bližje, ne 
bi se mi vozili ves dan do vznožja!«

Kdor čaka, dočaka. V kombina-
ciji z adrenalinskimi užitki, ki jih po-
nuja Soča, sem KONČNO osvojila 
tudi Mangart. Potem pa ob 19.30 
iz Bovca domov na štop. Juhuhu!

Nataša Polanec, Odločna levinja 
Dol-Dolsko 1

Jalovec: 2645 m
Za nas je bil izziv iz organizacijske-

ga vidika in težavnosti nepoznavanja 
poti ob deloma nočnem vzponu.

Blaž Ignatijev, Iznajdljivi fazan, 
Maribor 1
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20 ODKRIVAJMO SLOVENIJO
Škrlatica: 2738 m Skuta: 2532 m

Triglav: 2864 m

Triglav je bil izziv zato, ker je najvišji 
slovenski vrh, poleg tega pa še letos obe-
ležujemo 120. obletnico, odkar je bil na sa-
mem vrhu postavljen Aljažev stolp - ponos 
Slovencev.

Narediti skavtsko sliko, na dan, ko naj bi 
bilo preko 1000 planincev na Triglavu, pa je 
tudi posebna čast. 

Aljaž Mihelčič, Neustavljivi gams,  
Logatec 1

BODIMO PRIPRAVLJENI  
ZA POTEP V GORE:

 � Predhodno spremljajmo vremen-
sko napoved za gore, kamor se 
odpravljamo.

 � Upoštevajmo podatke in vsa opozori-
la o razmerah v gorah.

 � Izberimo poti, primerne našim psiho-
fizičnim sposobnostim. 

 � Na turi se prilagodimo najšibkejšemu 
udeležencu.

 � S seboj imejmo primerno planinsko 
opremo in se jo pred tem tudi nauči-
mo uporabljati.

 � Preverimo odprtost planinskih koč.
 � Na pot se odpravimo dovolj zgodaj 

ter o svojih poteh in načrtih obves-
timo domače.
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Lepi  dnevi se z nezadržno hit-
rostjo oddaljujejo in ena od 

idej, kako preživeti teh zadnjih 
nekaj sončnih dni, je obisk slo-
venskih gora. Če ne veš, katere 
bi obiskal, ali pa bi preprosto rad 
dobil še kakšno dodatno idejo, je 
pregled gora slovenske transver-
zale prava izbira zate. 

Slovenska transverzala ali slo-
venska planinska pot je planinska 
pot od Maribora do Ankarana. 
Poteka čez večino slovenskega 
gorskega sveta, njena posebnost 
pa je, da je bila prva vezna pot 
v Alpah. Idejo za slovensko pla-
ninsko pot je dobil Ivan Šumljak, 
slovenski planinec in markacist, 
in sicer že leta 1950. Prva ideja je 
bila krožna pot, ki bi se začela in 
končala v Mariboru, vendar so ta 
predlog pri Planinski zvezi Sloveni-
je zavrnili in pot raje usmerili proti 
morju. Slovensko transverzalo so 
uradno odprli 1. avgusta 1953 in 
je imela 80 kontrolnih točk. 

SLOVENSKA 
TRANSVERZALA

Pohodnik o svoji prehojeni poti 
vodi dnevnik, vanj pa odtisne žige, 
namenjene tej poti, ki jih lahko 
dobi na kočah ali vrhovih. Če žig 
dobi na koči, se mora poleg podpi-
sati tudi oskrbnik koče, vedno pa 
je treba pripisati datum obiska. 
Kdaj mora pohodnik transverzalo 
dokončati, ni časovno omejeno. 

ŠE NEKAJ 
ZANIMIVOSTI: 

 � če hodimo zmerno, bi 
slovensko transverzalo v 
enem zamahu prehodili v 
28 dneh,

 � najhitreje je slovensko 
transverzalo prehodil oz. 
pretekel Marjan Zupančič 
septembra letos, ki je 
pot dokončal v 7 dneh, 
8 urah in 10 minutah,

 � slovenska transverzala 
je najstarejša tovrstna 
(vezna) pot v Evropi in 
na svetu,

 � čez slovensko ozemlje 
potekajo še druge ve-
zne poti, in sicer alpska 
transverzala Via Alpina, 
Evropska pešpot E6 in 
Evropska pešpot E7 ter 
Predalpska pot. 

Pa veliko sreče, ko se boste 
odpravili po slovenski transverzali.

Zdenka Pišek, romantična miška, 
Maribor 1

Transverzala v dolžino meri 
599 kilometrov in ima danes 75 
kontrolnih točk. Skupnih vzponov 
je 45,2 km, spustov pa 45,5 km. 
Ob poti je 58 planinskih koč, dva 
muzeja (Slovenski planinski muzej 
v Mojstrani ter bolnica Franja) in 
naravni park Škocjanske jame. 

Leta 1991 je bila s sklepom 
upravnega odbora Planinske zveze 
Slovenije preimenovana v Sloven-
sko planinsko pot, zadnji vodnik po 
njej pa je bil izdan leta 2012. 

Slovenska transverzala ima 
tudi svojo razširjeno različico, ki 
ima trenutno 36 kotrolnih točk. 

Slovenska transverzala je 
sestavljena iz naslednjih odsekov:

 � Pohorje in severovzhodni del,
 � Kamniško-Savinjske Alpe,
 � Karavanke,
 � Julijske Alpe,
 � jugozahodni del.
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MAISTROV STEG – 
MARIBOR 2

BARVE RUTICE IN 
NJIHOV POMEN:

Naša rutka oz. rutica je modre, 
rjave in rumene barve. Ja, res je 
lepa. Modra barva predstavlja reko 
Dravo. Rumena predstavlja sonce 
in srečo. Rjavo, ki predstavlja Po-
horje, pa dobimo, če zmešamo 
rdečo in zeleno. Rdeča predstavlja 
ljubezen, zelena pa naravo, skupaj 
torej ljubezen do narave.

OSEBNA IZKAZNICA
Ime stega: Maistrov steg - Ma-
ribor 2
Ime smo dobili po: generalu 
Rudolfu Maistru, ki se je skupaj 
z zbranimi možmi boril za našo 
severno mejo.
Lokacija: Maribor in širša oko-
lica, natančneje desni breg 
mesta Maribor, še natančneje 
Kraljevina Tezno.
Sedež: Sedež imamo pri Franč-
ku, srečanja pa pri Danijelu :)
Ustanovljeni smo: Marca leta 
1998 so takratni voditelji za-
čeli razmišljati o razširitvi ste-
ga Maribor 1 na sedanja stega 
Maribor 1 in Maribor 2.
Ustanovitelji: Del tedanjega 
SKVOja. Naš prvi stegovodja 
je postal Matej Golob.
Število ljudi v stegu: 80 lepih
Veje: Vse razen BB. :)
Klic stega: Samo en je steg, 
samo ena čast, samo ti si naš, 
gremo Maribor. Ooo o o ooo o 
o ooo o o gremo Maribor. (Malo 
tišine, ponavadi se sliši, kako 
zajamemo sapo). DVA! 
Ažurna in prijetna spletna 
stran: maribor2.skavt.net
Lajkaš in spremljaš nas lah-
ko na: www.facebook.com/
MaistrovSteg
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POZNANI SMO PO:

 � lepih duhovnih asistentih, vo-
diteljicah, voditeljih, klanovkah, 
klanovcih, izvidnicah, vodnikih, 
volkuljicah in volčičih.

 � po tem, da se v našem govoru 
hitro znajdejo “čuj”, “toti”, “te 
pa te ne” in “hrana”.

 � po tem, da te sicer pa res nia-
mo posebnega narečja, čuj!

 � zimovanjih stega, na katerih se 
tradicionalno zberejo vse veje. 
In je zakon.

 � po tem, da ima večina po-
potnikov in voditeljev zelo rada 
jabolka.

 � po tem, da smo zaradi strašne 
požrešnosti skoraj pozabili 10 
minut trajajoče klice pred in po 
jedi.

 � odličnih uvrstitvah na športnih 
in ostalih tekmovanjih.

 � tem, da je tam, kjer se pojavi-
mo, dobro vzdušje.

 � vijolični in rumeni barvi. In bla-
tu. Tak nekak.

RECEPT ZA NAŠO 
NAJLJUBŠO HRANO:

Najljubšo hrano stega Maribor 
2 lahko pripravimo na več načinov.

Lahko jo skuhamo na štedilni-
ku, šporhetu ali ognju. V ta namen 
uporabimo lonec (s pokrovko ali 
brez) ali kotel (s pokrovko ali brez).

Lahko jo spečemo v pečici, na 
palici ali zavito v alufolijo položimo 
na žerjavico.

Jo solimo ali sladkamo ter do-
damo začimbe po okusu.

Postrežemo jo lepo okrašeno. 
Ali pa tudi ne okrašeno.

Pazimo le, da ni prevroča in 
da jo je vedno dovolj ali vsaj malo 
preveč.
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24 ČIRAČARA BUM

REBUS KAČE KAJE
Kača Kaja se je naučila, kaj je to REBUS. Pošilja vam skrivnostno spo-

ročilo, ki vam bo v pomoč, če jo kdaj srečate v džungli. Dober lov!

P.S. Če ji rečete, da je  
NAJLEEEEEEEPŠAAAA v džungli, 
ne bo škodilo.

Andreja Grkman, Optimisticna orka, 
Komenda 1
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25GOJZAR PIŠE SVOJO POT

ERASMUS+
POLETJE 2015

V letošnjem poletju so kranjski 
popotniki in skavti iz stega 

Velenje 1 uživali v tujini na mladin-
skih izmenjavah preko programa 
Erasmus+. Skavti iz stega Gornja 
Radgona 1 pa so tik pred vro-
čim julijem zaključili s projektom 
strateškega partnerstva, ki se je 
imenoval »Eksperiment skavtske 
permakulture – Expert«. Vsem 
trem stegom je skupno to, da so 
poskusili in uspeli! Z mednarodni-
mi prijatelji skavti so prijavili svojo 
idejo na program Erasmus+ in pri-
dobili finančna sredstva za skavt-
ske dogodivščine. Izkoristili so tudi 
podporo programa Erasmus+ Yo-
uthpass in ozavestili kompetence 
(sposobnost, znanje, odnos), ki so 
si jih tekom projektov nabrali. 

Poskusite tudi vi! Vsako leto so 
objavljeni trije roki – februar, april, 
oktober – ujemite jih in podpri-
te svojo skupino oziroma steg z 
evropskimi sredstvi! Evropa ima 
rezerviran koš € samo za vas! Da 
pa vam bo nekoliko lažje pri od-
ločanju, ali se splača ali ne, pre-
berite naslednjih nekaj skavtskih 

utrinkov iz Erasmus+ zgodbic 
(zgodbe so v celoti objavljene na 
SkavtNET-u).

»EKSPERIMENT 
SKAVTSKE 
PERMAKULTURE 
– EXPERT«

Skavti iz Gornje Radgone in 
Zagreba (hrvatski izviđači) smo 
se skupaj spoznavali, se učili in 
eksperimentirali v mednarodnem 
projektu, ki je poleg znanja in 
praktičnih veščin o permakulturi 

ponudil predvsem novo izkušnjo 
mednarodnega sodelovanja našim 
in hrvaškim skavtom. Namen pro-
jekta je bil praktičen test ter ure-
ditev izbranega dela v urbanem 
naselju in lokalnem okolju. Delo 
smo razporedili in načrtovali za tri 
vikend-srečanja.

Ureditev gredice v Zagrebu, avtor: Arhiv Steg Gornja Radgona 1
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Na prvem vikend-srečanju 

(feb 2015) smo v Gornji Radgoni 
spoznavali osnove permakulture, 
si ogledali primer dobre prakse 
na terenu, kasneje pa v formira-
nih mešanih skupinah pripravili 
konkretne ideje in predloge za 
praktično delo. Drugi vikend se je 
zgodil aprila v Zagrebu. Vključeval 
je aktivnosti spoznavanja različ-
nih zelišč, rastlin, ki jih najdemo 

na travniku, zelenjave, tehnik 
kompostiranja in praktičnega 
dela ureditve ter zasaditve korit v 
enem izmed stanovanjskih delov 
mesta Zagreb. Projekt se je zaklju-
čil konec maja z vikendom v Gornji 
Radgoni, kjer smo na terenu reali-
zirali ideje skupin iz prvega vikend-
srečanja ter tako izdelali visoko 
gredico, ograje, korita z zelišči in 
družabni prostor z ognjiščem.

Golica naredi fešto vsepovsod, avtor: Arhiv Steg Velenje 1

Za večino od slovenskih ude-
ležencev je projekt bil prva prilož-
nost in izkušnja srečanja s tujimi 
skavti in sodelovanja v mednaro-
dnem mladinskem projektu. 

Boris Fartek, voditelj v SKVO  
(vodja projekta)

»SCOUT YOUTH 
EXCHANGE – CAPTAIN 
SCOUT«

Na projekt smo se pripravljali 
celo leto. Skupaj s španskimi in 
nemškimi skavti smo že pred tabo-
rom ustvarili blog, posneli smešne 
videe na temo super junak Capta-
in Scout in se pogovarjali preko 
spleta. Ko je bilo vse pripravljeno, 
smo polni pričakovanja napolnili 
naše nahrbtnike in se z avtobu-
som podali na pot v Bohoyo, kjer 
je potekal prvi del tabora.

Skupinska, avtor: Arhiv Steg Gornja Radgona 1
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27GOJZAR PIŠE SVOJO POT
Tam so nas odprtih rok priča-

kali Španci. Že sprejem je bil poln 
smeha, ploskanja, petja in pozitiv-
nega vzdušja. Ko so se pridružili 
še nemški skavti, je taborni pros-
tor postajal vedno bolj poln, saj 
nas je bilo kar 400. Bili smo vseh 
starosti, od volčičev do voditeljev, 
a vsi smo uživali v velikih igrah, 
petju, aktivnostih, kopanju v reki, 
pohajkovanju po okolici tabora in 
pripravljanju tradicionalnih jedi. 
Seveda Slovenci nismo šli brez 
harmonike in priznati je treba, da 
Golica naredi »fešto« vsepovsod.

Dober tek v treh jezikih, avtor: Arhiv Steg Velenje 1

Po petih dneh druženja smo že 
skoraj vsi znali par besed španske 
pesmi ob dvigu zastave. Navadili 
smo se tudi trikratnega prevoda 
vsakega stavka. Med seboj smo se 
zelo povezali, zato se je bilo težko 

posloviti od mlajših Špancev, ki so 
odšli domov. Ostali smo pospravi-
li taborni prostor in se odpeljali v 
starodavno mesto Toledo in Valla-
dolid, kjer smo še malce raziskova-
li Španske znamenitosti …

»TOGETHER IS BETTER!«
Pred približno enim letom smo 

se Norci škorci -  popotnice in po-
potniki iz kranjskega stega odločili, 
da letos potovalni tabor izvedemo 
v tujini. Kmalu smo bili soglasni, da 
se Islandija sliši precej zanimivo, 
zato smo se povezali s tamkajšnji-
mi skavti, se z njimi dogovorili vse 
potrebno glede programa in se s 
projektom Together is better pri-
javili na razpis Erasmus+, kar nam 
je omogočilo minimalne prispevke 
iz lastnega žepa. 

»8. avgusta smo se odpravili nepozabni dogodivščini naproti...« 
Avtor: Arhiv Klan Kranj 1.

Skavtic2016 - Benjamin.indd   27 21. 10. 2015   03:02:58



28 GOJZAR PIŠE SVOJO POT
Ko smo se četrti dan odpravili na daljši pohod, je začel neusmiljeno 

padati dež, ki kar ni hotel odnehati, za povrh pa je začelo še močno pi-
hati. Kljub temu smo lahko ob hoji na vsakem koraku občudovali izjemno 
islandsko pokrajino in se zabavali.

Raziskovanje prečudovite pokrajine. Avtor: Arhiv Klan Kranj 1.

avtobusom preko (zaradi dežja na-
raslih in deročih) rek smo srečno 
prispeli nazaj v skavtski center, ki 
smo ga posvojili za svoj drugi dom.

Izkazalo se je, da vremenska 
napoved ni ravno obetavna za po-
hode v gorah, zato smo naslednji 
dan obiskali glavno mesto, da pa 
dan ni bil popolnoma turističen, 

so poskrbeli islandski skavti, ki 
so nam pokazali kraj, kjer smo se 
lahko preizkusili v plezanju. Zve-
čer, na predvečer velikega šmar-
na, smo se udeležili svete maše, 
po maši zapeli slovensko pesem in 
tako ugotovili, da je bilo pri maši 
več ljudi iz naše male državice ...

Zanima me več glede tega 
Erasmus+ programa. Rad bi zrih-
tal kakšen projekt za naš steg, 
za naš klan. Koga naj vprašam?  
Kje izvem kej več? Kako se lotim 
zadeve? 

Odg: Veliko materiala in od-
govorov na takšna in drugačna 
vprašanja se skriva na spletni 
strani skavti.si pod poglavjem 
projekti. Drugače pa pokliči-
te/pišite v skavtsko pisarno 
(info@skavti.si) oziroma lah-
ko tudi kar na mail od Barbare  
(barbara.tehovnik@skavt.net).

Nazaj smo se vrnili popolnoma 
premočeni, smo pa vsaj na lastni 
koži občutili pravo, mokro in mrzlo 
Islandijo. Ker ni kazalo, da bi dež 
ponehal, smo se odločili, da se 
naslednji dan, če bo le mogoče, 
vrnemo v Reykjavik in si posu-
šimo vso opremo. Kljub vožnji z 
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Priprava bivaka iz naravnih materialov 
se v bistvenih stvareh praktično ne 

razlikuje od klasičnih bivakov iz šotorskih 
kril, zahteva le nekoliko večje poznavanje 
naravnih materialov in nekoliko več vlože-
nega dela in izkušenj. Tako je priporočljivo 
najprej dobro osvojiti bivak iz šotorskih 
kril, kjer ob dežju ugotovimo vse napake 
in bistvo začasnega zatočišča.

»OPTIMIST«

Poznamo mnogo vrst bivakov iz narav-
nih materialov. Ker gre za iste zakonitosti, 
bi se osredotočil na bivak za eno osebo, 
ki ga lahko zgradimo brez uporabe orodja.

LOKACIJA
Če se pri bivaku iz šotorskih kril odlo-

čamo na podlagi sestave tal, zavetrja in 
ravnega terena igra, pri naravnem bivaku 
poglavitno vlogo tudi bogatost lokacije s 
prekrivnim materialom. Čas izgradnje je v 
največji meri odvisen od bližine materiala 
(izbira lokacije) in seveda naše delavnosti.

Ker potrebujemo ogromne količine 
pokrivnega materiala (ko se nam zdi, da je 
materiala veliko, še enkrat premislimo, če 
ga je res tako ogromno), je v primeru več 
taborečih nujna ustrezna oddaljenost ene-
ga bivaka od drugega. Vsak bivak ima torej 
svoj teritorij nabiranja materiala.

SKAVT PRAKTIK
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Skica 1 prikazuje tri možnosti: 
1 tepci – njihova območja se prekrivajo, velika verjetnost, 
da jim v bližini zmanjka materiala, 
2 – skavt  bo iskal optimalno oddaljenost med racional-
nostjo in družbo, 
3 – ljudomrznež – pa se bo oddaljil nekaj kilometrov stran, 
saj mu družba ni pomembna

DIMENZIJE
Bivak nikakor ne sme biti premajhen, s 

preveliko zasnovo pa izgubljamo toploto in 
si hkrati ustvarjamo delo po nepotrebnem. 
Dimenzije bivaka iz šotorskih kril se vedno 
nanašajo na šotorko, medtem ko se naravni 
bivaki izdelujejo po meri uporabnika. Tako si 
postavimo osnovno konstrukcijo in s krat-
kim počitkom preverimo njeno ustreznost.

KONSTRUKCIJA
Konstrukcija, tako kot naš bivak, ne rabi 

biti večna, pa vseeno ji je potrebno posve-
titi dovolj pozornosti. Ne želimo si, da nam 
konstrukcija na koncu nekajurnega dela 
kapitulira. Tako sta začetni dvonožnik in 
slemenska palica potrebni posebne po-
zornosti. Na delu, kjer imamo noge, lahko 
slemensko palico dvignemo s kakšnim što-
rom oz. skalo. Ko imamo grobo konstrukcijo, 
pričnemo z nalaganjem vej, ki jih najdemo 
v neposredni bližini. Na tem mestu bi rad 
opozoril na naklon (glej pokrivni material). 
Te veje naj ne štrlijo preveč nad slemensko 
palico, saj v nasprotnem primeru delujejo 
kot lovilci dežja.

IZOLACIJA
Prvi sloj, ki ga nanesemo na konstrukcijo, 

je izolacijski sloj, ki je ponavadi sestavljen 
iz mahu. Kot vemo je mirujoč zrak odličen 
izolator, zato iščemo čim bolj puhast mah, 
v katerem je ujetega kar največ mirujoče-
ga zraka. Če nimamo na voljo velikih količin 
mahu, najprej prekrijemo sleme in nato os-
talo. Mah nas ne zaščiti pred dežjem, deluje 
pa podobno kot goba za brisanje table, vla-
go sprejema do mere nasičenja, nato spusti.
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POKRIVNI MATERIAL

Ta je pri naravnem bivaku poglavitnega 
pomena. Zaščiti nas pred padavinami, delu-
je kot strešna kritina. Seveda nam različni 
letni časi ponujajo različne materiale. Izbira-
mo lahko med praprotjo, listi leske, lubjem, 
smrečjem, travo, jesenskim listjem …

Pokrivni material izbiramo glede na raz-
položljiva sredstva in ga po potrebi tudi 
kombiniramo. Lubje v zadostnih količinah 
najdemo redko, pa vendar ga včasih med 
poseko pustijo gozdarji oz. najdemo kakšno 
ravno prav trhlo drevo. Lubje, če je na vo-
ljo, vedno namestimo kot prvi pokrivni sloj, 
takoj za mahom. Najprej ga namestimo na 
sleme in nato drugam (če je še na voljo). 
Travo, praprot, lesko združujemo v snope 
in jih nato polagamo na konstrukcijo. Ko jih 
polagamo, imamo vedno v mislih, kako bo 
voda odtekala. Snope polagamo od spodaj 
navzgor (glej sliko). Snopi so vsi obrnjeni 
v eno smer, red je tu na mestu. Debelina 
pokrivnega sloja je v največji meri odvisna 
od dveh stvari:  nepropustnosti materiala 
(kvaliteta materiala) in naklona kritine.

VETER
Ne smemo pozabiti tudi na veter, ki nas 

lahko prepiha in spravi do prehlada oz. ob 
(ne)ugodnih vremenskih razmerah celo do 
podhladitve. Vhod v bivak delno založimo 
z vejami, delno pa zapremo z nahrbtnikom.

V primeru, ko imamo na razpolago veli-
ke količine listja, lahko spalko nadomestimo 
tudi z listjem, ki ga polagamo v slojih in v 
vsakem sloju poskušamo listje kar najbolje 
stisniti, da dobimo čim večjo gostoto. Nato 
se vanj zagrebemo in tako lahko spimo v 
bivaku tudi pri nizkih temperaturah (vse do 
neke mere).

Pri tej veščini bomo pravilnost izvedbe 
videli šele v primeru slabega vremena. Ve-
liko skavtov naredi odličen bivak za dobro 
vreme, a le malo jih naredi dober bivak za 
slabo vreme.

Jernej Girandon, Zapeljivi tiger, Domžale 1
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Skupino razdelimo na dve večji 
ekipi, v vsaki ekipi pa so še tri 

manjše skupinice (napadalci, bra-
nilci in spreobračevalci). Primerno 
je, če se igra izvaja na kakšnem 
velikem travniku, na katerem si 
vsaka od ekip izbere svojo bazo. 

Potrebujemo: dva veliki posodi 
z vodo, moko, kakav, belo in črno 
barvo za obraz

Napadalci: se po obrazu nam-
žejo z moko (good guys) drugi s 
kakavom (bad guys). Naloga napa-
dalcev je, da morajo priti do baze 
nasprotne skupine tako, da jih nih-
če ne spreobrne ali polije z vodo.

Branilec: poliva z vodo po ob-
razu. Najbolje je, da ima vsak bra-
nilec majhno posodico, v katero si 
lahko vsako igro nalije vodo. 

Spreobračevalec: ima na roki 
barvo in lahko spreobrne samo na-
padalce. To naredi tako, da skuša 
napadalca namazati z barvo po 
obrazu. Ta je spreobrnjen takrat, 
ko ima vsaj 3 prste na obrazu. V 
tem primeru mora zapustiti svojo 
ekipo in se pridružiti nasprotni. 

Vsaka igra traja 3 do 4 minute. 
Ko voditelj zažvižga, morajo vsi 
obstati. Zmaga tista ekipa, ki pri-
de večkrat do nasprotnega pred-
stavnika. Najbolje je, da pri vsaki 
ekipi stojita vsaj dva voditelja, ki 
štejeta, koliko igralcev pride do 
baze, in razumno razsodita, kdo je 
bil spreobrnjen. 

Preizkusite igro, ne bo vam žal. 
Mi smo se strašansko zabavali! 

Naj vam predstavim eno 
izmed velikih iger, ki smo se 
jih igrali v Španiji. Zagotovo 
veste, da je v Španiji poleti 
vedno toplo in da v takšnem 
primeru brez špricanja z 
vodo skoraj ne gre. Zato 
smo se igrali igro, v kateri 
ne manjka vode, umazanije 
in vsekakor tudi španskega 
temperamenta.

Teja Špes, Unikatna levinja, Velenje 1

VELIKA IGRA: GOOD GUYS AND BAD GUYS.

SKAVT PRAKTIK
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SKAVTSKA BUKVARNA

1. Fran Milčinski: Skavt Peter
Obvezno čtivo za vse tiste, ki 

še te knjige niste prebrali, ali pa 
ste jo že in bi jo še enkrat. Skavt 
Peter je  odlično branje za mlade 
in malo manj mlade skavte. Fran 
Milčinski na zabaven in hudomu-
šen način opiše prigode skavta 
Petra.  Da pa ne boste čakali v 
čakalni vrsti na knjigo v knjižnici, 
vam prilagam link, kjer lahko knji-
go preberete ali poslušate 

Povezava: http://sl.wikisource.
org/wiki/Skavt_Peter

2. Robert Baden Powell: 
Skavtstvo za fante

Ta knjiga je enciklopedija skavt-
skih veščin in drugih za življenje 
potrebnih vsebin. Primerna je za 
tiste, ki šele spoznavajo skavtstvo, 
in tudi tiste, ki morate znanje malo 
obnoviti. Vso to znanje je nujno, ko 
greš na skavtsko srečanje, pa tudi 
izven skavtskih srečanj ti bo koris-
tilo.  Knjigo lahko kupiš v Skavtar-
nici za 12 € ali pa si jo izposodiš pri 
voditelju ali v knjižnici.

3.  E. E. Reynolds: Bi-Pi. Zgod-
ba njegovega življenja

Želiš izvedeti več o našem 
ustanovitelju, pa ne veš, kako? Tu 
je knjiga, ki ti bo približala njegovo 
življenjsko zgodbo in ti dala vpog-
led v njegove dogodivščine. Odlič-
na biografija, ki jo je mogoče kupiti 
v Skavtarnici za 5 €, zelo verjetno 
jo imajo tudi v knjižnici, sicer pa o 
njej povprašaj voditelja.

V skavtski bukvarni vam tok-
rat predstavljamo skavtske kla-
sike, ki jih enostavno ne smete 
spregledati. Pa obilo veselja ob 
branju 

Patricija Slakan Vujasinović, Srčna 
kresnička, Prebold Polzela 1

SKAVT PRAKTIK

NOVO!
Baden Powell, Popotovanje k 

sreči (za 5 €)
“Za večino ljudi je sreča stvar 

jutrišnjega dne. Sam sem se od-
ločil, da bom srečen danes in ne 
bom čakal na jutri.”

Dolgo pričakovana knjiga Popo-
tovanje k sreči, v kateri je Baden-
-Powell predstavil svojo idejo veje 
PP. Ne le za popotnike, govori o 
skavtih, ki si s pomočjo skavtstva 
utirajo pot skozi življenje, ter ne-
nazadnje, kaj vse še potrebujemo, 
da bomo zares srečni. Knjiga je ob-
vezno branje tako za voditelje kot 
za popotnice in popotnike na poti 
odraščanja.NOVO!

4. Baden Powell, Priročnik za 
skavtske voditelje (za 3,5 €)

Z izvirnim naslovom »Aids to 
Scoutmastership«, je eno najbolj 
znanih in pomembnih del našega 
ustanovitelja, Roberta Baden-
-Powella.  V njem je na svojstven, 
praktično naravnan, občasno 
hudomušen pa tudi strog način 
razložil koncept skavtske vzgoje. 
V prvem delu knjige je predsta-
vil namen skavtstva, nato pa 

podrobneje opisal in razložil štiri 
področja skavtske vzgoje (značaj, 
ročne spretnosti, zdravje in teles-
na moč, služenje bližnjemu)
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V šolsko in veroučno leto smo 
že dobro zakorakali. Skoraj 

smo že osvojili šolski urnik in ra-
zne obšolske dejavnosti. Starši 
zopet prevažamo otroke in gle-
damo na uro, da ne zamujamo ...

Z oktobrom se začne tudi 
skavtsko leto. Otroci bodo hodili 
na srečanja in sodelovali v raz-
ličnih akcijah. Skozi leto se bodo 
zvrstili izhodi in tabori, ki se jih 
otroci zelo veselijo. Med letom 
pa navdušenje otroke kdaj mine 
oziroma se jim včasih »ne da« 
sodelovati ali se udeležiti sreča-
nja. Takrat je naša naloga, naloga 
staršev, da otroke spodbudimo, 
da vztrajajo. Po mojih izkušnjah je 
dobro, da starši vztrajamo, da ot-
roci v izbranih dejavnostih vztraja-
jo do konca. Ko neko delo začneš 
in vmes ugotoviš, da ti ta stvar ni 
več všeč, je prav, da jo dokončaš. 
Ko pa je delo končano, spoznaš, 
da je bil vložen trud poplačan.

Včasih se otroci bojijo, da bodo 
v novih dejavnostih neuspešni 

NOV ZAČETEK, VZTRAJANJE 
IN ZADOVOLJSTVO

ali se bodo osmešili. Kasneje pa 
so zadovoljni, da so svoj strah in 
tremo premagali. To je pozitivna 
izkušnja, ki je zelo dobra za otro-
ke. Opažam, da s prevzemanjem 
odgovornosti tudi sami postajajo 
bolj samostojni.

Z možem imava sedem otrok 
in vsi so bili (ali pa so še) aktivni 
skavti. Doma imamo tudi kmetijo, 
kjer je potrebna vsakršna pomoč. 
Tako morajo otroci včasih usklaje-
vati sestanke s pomočjo pri delu 
doma. Kdaj pa kdaj se je treba pa 
čemu tudi odpovedati. Pogosto je 
potrebno sklepati kompromise, 
kar ni slabo. Tudi kasneje v življe-
nju se bodo otroci morali znati do-
govarjati in prilagajati. Na ta način 
tudi sama spoznavam, da so nam 
otroci zaupani za določen čas. Na-
loga staršev je, da jih vzgajamo in 
jim damo dober zgled. Stati jim 
moramo ob strani, jih podpirati. 
Obenem pa ne smemo pozabiti, 
da jih moramo izpustiti, ko pride 
čas za to. 

Kot so si naši skavti na pulo-
verje natisnili napis ustanovitelja 
skavtov: »Delaj tako, da bo tvoja 
dejanja in misli vodila ljubezen.« 
Naj nas ta misel spremlja v leto-
šnjem skavtskem letu.

Nežka Tomazin – mama sedmih  
skavtinj in skavtov

OB OGNJU
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MALI BOBER ŠTEF NITI JESENI NE POČIVA. MED 

LISTJEM V GOZDU PRIDNO NABIRA  ZA PO-

PRAVILO . NEKEGA DNE JE OPAZOVAL . 

 JE PRIČELO SPREMINJATI BARVE: NEKATERI LI-

STI SO POSTALI , DRUGI , SPET TRETJI . 

HMMM, SPRAŠEVAL SE JE, KAJ SE DOGAJA. MED IS-

KANJEM LESA GA JE NENADOMA MOČNO ZABOLELA 

: »AUUUUČ!« STOPIL  JE NA MAJHNEGA OKRO-

GLEGA . OKOLI NJEGA JE BILO ŠE VEČ . 

STALI SO NEPREMIČNO. »OOOO, TO SO ZAGOTOVO 

IN POŠASTI 

Z DREVES

OB OGNJU
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!« STEKEL JE DO STAREGA GOZDNEGA . 

TEDAJ  GA JE SPODNESLO IN JE PADEL, SAJ SO 

BILA TLA POSTLANA Z MAJHNIMI OKROGLIMI MOŽI-

CI S . »TO SO OTROCI OD POŠASTI! O, JOJ!« 

BRŽ SE MORA SKRITI! KAR TRESEL SE JE OD STRA-

HU, KO JE PRIŠEL K STAREMU GOZDNEMU . TA 

SE JE PRIČEL SMEJATI IN JE REKEL: »BOBER ŠTEF, 

TO VENDARLE NISO POŠASTI. SO , KI PADA-

JO Z DREVESA, KI MU REČEMO KOSTANJ, MOŽICI S 

KAPICAMI PA , KI PADAJO S HRASTOV. KOSTANJ 

IMA TAKŠNE , HRAST PA TAKŠNE . 

TAKO JU LOČIMO. IN VEŠ, KOSTANJ JE ZELO 

DOBER, SAJ GA LAHKO SPEČEMO NA .« 

NJAMIIII! BOBER ŠTEF BO IMEL ZA VEČERJO PE-

ČEN . IN VI, DRAGI SKAVTI, STE LETOS 

ŽE OPAZOVALI JESENSKI  IN JEDLI ?
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37OB OGNJU

SEM PRIPRAVLJEN/A?

Gospodov angel se je prika-
zal Jožefu v sanjah in rekel: 

»Vstani, vzemi dete in njegovo 
mater in béži v Egipt! Bodi tam, 
dokler ti ne povem; Herod bo 
namreč iskal dete, da bi ga umo-
ril.« Vstal je, ponoči vzel dete 
in njegovo mater ter se umaknil 
v Egipt. Tam je bil do Herodove 
smrti (Mt 2,13-15).  

Točke za razmišljanje: 
 � Sveta družina je zbežala pred 

pretečo nevarnostjo. Pred ka-
terimi nevarnostmi bi mi zapus-
tili svoj dom in odšli? 

 � Sveta družina je našla zatočiš-
če v Egiptu. Danes mnogo ljudi 
beži v evropske države, da bi 
si rešili golo življenje. Če bi bili 
na njihovem mestu, kakšnega 
sprejema in gostoljubnosti bi 
si želeli? 

 � V Egiptu so Jezusa, Marijo in Jo-
žefa sprejeli, čeprav so bili tuj-
ci. Bi v domačem okolju sprejeli 
kakšno begunsko družino, če bi 
prosila za zatočišče? Kaj nas pri 
tem ovira?  

Morda si niti ne predstavljamo, 
da je naše življenje lahko hitro tako 
ogroženo, da bi morali zapustiti svoj 
dom in oditi neznano kam. Hvala 
Bogu živimo v okoliščinah, v katerih 
nam kaj takega ne pride kar tako na 
misel. Med nami pa so ljudje, ki so 
morali zbežati, da lahko živijo. Njihov 
dom bi se spremenil v njihov grob, 
če bi ostali v njem. Sveti družini ni 
bilo nič boljše kot vsakemu begun-
cu, ki zaradi vojne in uničenja beži iz 
lastne domovine. Papež Frančišek 
nas vabi: »Vsaka župnija, samostan 
in svetišče v Evropi naj sprejme be-
gunsko družino.« Nekatere države 
so odprle svoje meje in že ponujajo 
zatočišče in pomoč pobeglim druži-
nam. Smo pripravljeni ponuditi pros-
tor tudi mi, sem pripravljen/a jaz?

Luka Tul, GDA, Dobrodušni slon

Za Skavtiča pripravila: Klara Tomazin, 
Skrivnostni metulj, Logatec 1
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Sestavine:
*sestavine v receptu zadostujejo za približno 5 oseb

Testo za testenine:
 � 200 g moke
 � 2 jajci
 � 1 žlička olja
 � 1-2 žlici hladne vode
 � ščepec soli

Nadev:
 � 250 g skute
 � blanširane koprive
 � sol

38 Z GLAVO ZA NARAVO

RAVIOLI Z ZELIŠČNIM 
NADEVOM

Dobri, dobri … makaroni! Naj-
verjetneje najpogosteje sku-

han obrok na skavtskih taborih in 
zimovanjih. Zavremo vodo, kuha-
mo 8 minut in kosilo je pripravlje-
no. Nič lažjega.

Da pa bo kuhanje kosila malce 
večji izziv, smo pripravili še eno 
različico testenin, raviole, ki jih 
lahko precej enostavno pripravite 
in skuhate tudi sami.
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39Z GLAVO ZA NARAVO

1. Sestavine za testo pretla-
čimo in zmešamo z vilicami, nato 
pa testo z rokami gnetemo toliko 
časa, da ob prerezu nima luknjic. 
Če je testo premokro, dodamo 
moko. Ko je ravno pravšnje, ga pol 
ure pustimo počivati na hladnem.

2. Vmes, ko testo počiva, pa 
lahko pripravimo nadev iz kopriv. 
Če smo nabrali stare, uporabimo 
le liste, stebla zavržemo. Koprive 

najprej blanširamo (na hitro preku-
hamo) v vreli vodi, nato jih dobro 
odcedimo, sesekljamo in potem 
dodamo skuto. Vse skupaj poso-
limo in dobro premešamo. 

3. Iz testa oblikujemo krogce, 
damo na sredino žličko nadeva in 
stisnemo z vseh strani, pri čemer 
si lahko pomagamo z vilico.

4. Pripravljene raviole pola-
gamo v vrelo vodo in jih kuhamo 
okoli 10 minut. Po želji jim lahko 
pripravimo še kakšno omako. 

Ker nam narava jeseni še ved-
no ponuja veliko možnosti in izbi-
re, se lahko igramo in preizkusimo 
različne kombinacije nadevov in 
omak (npr. različna zelišča, oreš-
čke, sadje …).

Pa dober tek.
Nina Fifolt, Zamerm čebela,  

Novo mesto 1
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40 Z GLAVO ZA NARAVO

Ris je največja divja evropska 
mačka in je tudi avtohtona 

živalska vrsta slovenskih gozdov. 
Risa najlažje prepoznamo po zna-
čilnem podolgovatem mačjem te-
lesu, kratki okrogli glavi, trikotnih 
ušesih, na katerih ima čopke, ter 
po dolgih nogah. Za risa je znači-
len svetlo rjav kožuh s črnimi pe-
gami. Tehta od 16 do 30 kilogra-
mov, njegova telesna dolžina pa 
znaša do 130 centimetrov. Njegov 
rep je kratek, in sicer meri od 10 
do 15 centimetrov. 

Kratka zgodovina risa v sloven-
skem prostoru: V Sloveniji se je ris 
nahajal že v obdobju pleistocena, 
vendar je zaradi slabe informira-
nosti o ponovni naselitvi, izgube 
življenjskega prostora, pretirane-
ga lova risa in njegovega plena 
v začetku 20. stoletja dokončno 
izumrl. Leta 1973 so slovenski 
lovci ponovno naselili 3 risje pare 

iz slovaških Karpatov. Naselitev 
je bila uspešna, vendar zaradi 
majhnosti in izoliranosti populaci-
je prihaja do parjenja v sorodstvu, 
kar slabo deluje na njihovo gensko 
zasnovo. Tako so slovenski risi pod-
vrženi številnim boleznim, nepravil-
nosti pri razvoju osebkov, prav tako 
imajo najslabšo gensko zasnovo 
izmed vseh populacij evrazijskega 
risa. Ris v Sloveniji bo tako brez 
nove doselitve risov iz tujine izumrl.

RIS V JAVNOSTI 
Ris poleg volka in medveda 

sodi v skupino zveri, ki so iz vidi-
ka živinoreje, včasih tudi lovstva, 
nezaželene. Glavna prehrana risa 
je srnjad. Ris lahko upleni tudi do 
60 osebkov srnjadi letno, kar pri 
nekaterih lovcih povzroča veliko 
nezadovoljstvo. V primeru slabo 
varovane pašne živine prihaja 
tudi do plenjenja drobnice. To se 

uspešno zmanjša z ustrezno pos-
tavljeno ogrado, kar pa pomeni 
dodaten strošek za kmeta. Ljudje, 
ki jim ris povzroči škodo, ga vidijo 
kot tekmeca in si sobivanja z njim 
ne želijo. Ris za človeka ni nevaren. 
V zgodovini je zabeležen en sam 
primer napada risa na človeka – 
napadel je ris, okužen s steklino.

REŠITEV
Ris se bo na slovenskem pro-

storu ohranil le, če ga bo sprejela 
javnost. Risa je potrebno predsta-
viti javnosti, razložiti, da je po-
memben člen v našem okolju in da 
za človeka ni nevaren. To pa ne bo 
zadostovalo, če prepričamo ljudi, ki 
jim ris ne povzroča škode in tistim, 
ki živijo v urbanem okolju. Prepri-
čati moramo ljudi, ki živijo v stiku 
z risom, in tistim, ki jim povzroča 
škodo. Ris se bo v Sloveniji ohranil 
šele takrat, ko ga bodo v svoj pros-
tor sprejeli kmetje in določeni lovci. 
Brez dobrega odnosa med risom 
in tistimi ljudmi, ki jim ris povzroča 
škodo, bo vrsta še naprej ogrože-
na in na poti k izumrtju.

Tomaž Mur, Upileni svizec,  
Poljanska dolina 1

EVRAZIJSKI RIS
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41SKAVT MILAN SVETUJE

Skavt Milan, potrebujem tvoj nasvet! 
Moj problem je, da se je eden od mojih 
prijateljev iz čete zaljubil vame. Na 
splošno se zelo dobro razumeva in sva 
prijatelja. Ne vem pa, kako naj se odzovem 
na to.

Hvala za odgovor.

Bi-Pi

Živijo, draga skavtinja! 
Če sem iskren, se trudim čim bolj izogniti 

vprašanjem z ljubezensko tematiko, ker mi 
odgovarjanje na ta preprosto ne leži. Sem 
že čisto pozabil, kakšne so tiste prve naj-
stniške ljubezni. Ker pa sem v zadnjem času 
v poštni nabiralnik dobil kar nekaj tovrstnih 
vprašanj, sem se odločil, da na tvojega od-
govorim. Pri tvojem problemu ti težko kakor 
koli konkretno svetujem. V opisu si celo po-
zabila napisati, ali si vanj sploh zaljubljena. 
Vendar sklepam, da nisi in želiš z njim ostati 
le prijateljica. Moje mnenje je, da mu to po-
izkusiš na čim manj boleč način povedati. 
Torej, ne razglašaj o tem vsem njegovim 
prijateljem, ne zganjaj šal na ta račun in 
ne kaži mu tega, da se zanj zanimaš ter ga 
nato »skenslaš«. Mogoče ti bo na začetku 
malce zameril, vendar sem prepričan, da ga 
bo to kmalu minilo. Kmalu bo ugotovil, da 
nisi edino dekle in da potrebuje prijateljico. 

Želim ti, da ostaneta še naprej prijatelja.

Bi-Pi
Skavt Milan, Svetovalski jazbec

SKAVT MILAN SVETUJE
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42 SKAVT NORRIS

VNEBOVZETJE 

Za ta podvig bomo potrebovali 
plezalni pas, dve pomožni vrvici 
(prusik), vrv po kateri namerava-
mo plezati in veliko telesne moči.

Najprej pritrdimo nožno zanko, 
nato pa nadnjo še zanko na pasu. 
Po vrvi se vzpenjamo tako, da ima-
mo nogo v spodnji zanki in pas v 
zgornji. Ko se opremo na nogo, 
se z eno roko držimo blizu nosile 
vrvi, z drugo pa dvignemo zanko 
na pasu više po nosilni vrvi. Nato 
se vsedemo v pas in z rokami 
dvignemo nožno zanko. Postopek 
ponavljamo do želene višine, ozi-
roma dokler nam ne poidejo moči.

V obratnem vrstnem redu se 
po vrvi lahko tudi spuščamo.

Največji junaki lahko namesto 
nožne zanke ovijejo nosilno vrv 
okoli stopala, jo z drugim stopa-
lom močno stisnejo in se tako 
dvignejo.

OPOMBA:
Delovanje vozlov, ki se oprime-

jo drugih vrvi je odvisno od debe-
line in mehkobe pomožne vrvice 
ter števila navojev.

NOŽNA ZANKA:

Na sredini prepogni pomožno 
vrvico in jo pet do šest krat ovij 
okoli nosilne vrvi.

Konca vrvice pretakni skozi 
zanko na vrhu.

Konca vrvice združi z navadno 
6-ko, da dobiš zanko za stopalo.

ZANKA NA PASU:

Vrvico pretakni skozi zanko, 
ki si jo naredil na improviziranem 
pasu iz vrvi.

Konca ovij pet do šest krat 
okoli nosilne vrvi.

En konec pretakni skozi zanko 
na pasu in ga združi z drugim z 
navadno 6-ko.

Tako izgleda vozel pod obre-
menitvijo, ko se vsedemo v pas. 
(Če nas ne zadrži moramo vrvico 
še enkrat oviti okoli nosilne vrvi. 
Če ga težko premikamo, odvijemo 
en navoj.)

Dviganje vozla po vrvi navzgor, 
ko stojimo na nožni zanki.

Spuščanje vozla po vrvi, tako 
da ga stisnemo na vrhu in priti-
snemo navzdol.

POZOR! Možen je popoln  
zdrs vozla in padec plezalca. 

(Vadi nizko nad tlemi.)
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44 FOTOSTRAN

Prelepa narava Islandije, PP tabor, Islandija, Kranj 1
foto: /

Vodova kuhinja, TŠ metoda IV 1
foto: Klemen Premrl

Fučkovci, tabor PP, Postojna 1
foto: Klemen Premrl

6-nadstropni bivak, Rakova Steza 1 
foto: /

Fučkovci, tabor PP, Postojna 1
foto: Klemen Premrl

Belokranjski miniončki v bananalandiji, tabor VV v Olimjah, Črnomelj 1
foto: Blaž Pavlakovič

Preveč energije za naslov, tabor PP, Brezovica 1
foto: Simon Repar

Poziranje, metoda PP, od Škofje Loke do Logatca
foto: naključni mimoidoči

Sproščanje v naravi po naporni hoji, tabor PP, Ratitovec, Črenšovci 1
foto: Barbara Halas

Finalni obračun, Na kol 2015, Ljubljansko barje, Ljubljana 4
foto: Aljaž Munda

»Tota knjiga je zate«, državno srečanje 
popotnikov in popotnic Vodi svoj kanu

Čoln v vodi, poletni tabor na Kolpi, 
Sežana 1 foto:  Mateja Škrlj
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