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MŠŽD 2015

Cepljenje drv, zimovanje klana 
Krjnenh ouc, Cerknica 1 
Foto:  Blaž Žnidaršič

Voditelji v akciji, priprava 1. srečanja čete, 
Slovenske Konjice, Slovenske Konjice 1,  
Foto: Primož Plohl

Izziv – igranje roverčka v temi, jesenovanje 2015, Nova vas pri Ptuju, 
Ptuj 1 
Foto: Vzrajna veverica

Krog talentov, srečanje VV v našem 
brlogu, Slovenska Bistrica 1
Foto: Robi Sekavčnik

Skavt ne pozna slabega vremena,  
vodvod srečanje, Tržišče 1
Foto: Špela Blaznik

Novo jutro - lep dan, SKVO vikend, Vrh Sv. Treh Kraljev, Žiri 1
Foto: Sara Petrovčič

Izlet čete Mulci na zeleni ulci, Polhov Gradec – Tošč – Podutik, Ljubljana 5
Foto: Aljaž Ott Šaponia

Selfi stick z dežnikom in spanje na seniku, jesenovanje 
NoPP , Slovenske Konjice, Grosuplje 1 
Foto: Renata Horvat

Podpeka na vidiku - Jesenovanje NoPP - Komenda 1 
Foto: Katja Jerič

Poroka Zabavne vidre in Razposajenega mrjasca, skavtska poroka, Jesenice, Breznica 1
Foto: Urh Nagode
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ADVENT IN TE »FORE«

December je čas, ko v hišah diši po do-
mačih piškotih, lučke mesto spreminjajo 
v pravljico, v nakupovalnih centrih pa kar 
mrgoli ljudi. Vsi se živčno drenjajo, da bi 
čimprej opravili z napornim izbiranjem 
daril za svoje najdražje. Kaj pa če bi se 
preprosto ozrli na brata ali sestro poleg 
nas in se vprašali, kaj lahko naredimo, da 
bi njega ali njo zares osrečili. Ne samo 
zato, ker je čas obdarovanja. Ljubezen ni 
nekaj sezonskega in ne pozna popustov 
– ne da se je kupiti. Ne moremo osrečiti 
vseh ljudi na svetu, lahko pa poskrbimo 
za tiste, ki so nam najbližji. 

Kaj pa Bog? Ne pozabi, da ima Jezus na 
božič rojstni dan. Bog morda ne potre-
buje naših daril, je pa zagotovo vesel, 
če mu posvetimo nekaj časa. Molitev je 
vedno dobra izbira.

In še en izziv zate: v času praznikov se 
spomni na nekoga, ki so ga vsi pozabili  
in ga razveseli z majhno pozornostjo.
Naj tvoje srce za božič z lučjo novoro-
jenega Kristusa prekosi vso mestno 
razsvetljavo!
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4 SKAVT KOLEDAR

Božena Demšar, Kreativna vivarca,  
Žiri 1

SAJ SI SKAVT!

 � 12. december: Luč miru iz Betle-

hema 2015, sprejem na Dunaju

 � 13. december: Luč miru iz  

Betlehema, regijski sprejemi

ŠE KAJ ZANIMIVEGA?

Si vedel/a …

 � Da nobenega papirja ne moreš preložiti več kot 7-krat?

 � Da voda iz plastenke vsebuje več bakterij kot  

voda iz pipe?

 � Da uporabimo 200 mišic, ko stopimo en korak?

 � Da naši zobje začnejo rasti 6 mesecev,  

preden smo rojeni?

 � Da sodijo kikirikiji (arašidi) v družino stročnic in ne 

oreščkov?

 � Da na našem planetu v povprečju vsako sekundo stokrat 

udari strela? V vsakem trenutku namreč na Zemlji divja 

okoli 2.000 neviht.

KER SI FIRBČEN!
 � 21. december: leta 1913 je v časniku New 

York World izšla prva križanka. Sestavil jo je 
Arthur Wynne.

 � 7. januar: v Ljubljani je leta 1957 umrl naj-
bolj znan slovenski arhitekt Jože Plečnik, po 
katerem so poimenovana tudi naša največja 
priznanja na področju arhitekture. � 24. februar: goduje Matija. Ljudski rek pra-

vi: Matija led razbija, če ga ni, ga pa naredi. 
Po ljudskih predstavah ima Matija posebno 
čast, da kot zadnji »pomladnik« odloča, ali 
bo zime konec ali pa se bo začela znova.

POSKRBI ZA DUHOVNOST :-)

 � 24. december: sveti večer
 � 6. januar: Sv. trije kralji

 � 2. februar: svečnica
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5AKTUALNO

Milan Kobal je tekač na dolge proge. 
Dobesedno, saj zelo rad teče marato-

ne in polmaratone. Svojo vztrajnost pa do-
kazuje tudi med skavti, saj v pisarni Zdru-
ženja dela že 20 let. Poznajo ga številne 

generacije voditeljev. Prav on je tisti, na 
katerega so se največkrat obračali, Milan 
pa jim je pomagal iz takšnih in drugač-
nih zagat. Tudi sij Luči miru iz Betlehema 
spremlja že dolgo.

Lucija Čekada Buček, Univerzalna žaba,  
Vrhnika 1

Pri skavtih se je sprostilo delovno mesto 
ravno, ko je bil Milan brez službe. Z nasme-
škom pove: »Na prvi razpis se nihče ni javil.« 
Tedanji generalni duhovni asistent Janez 
Kobal in Milan sta se poznala in Janez ga je 
nagovoril, naj se prijavi. Razgovor je potekal 
v tedanjih skavtskih prostorih na Metelkovi. 
Na koncu razgovora so ga člani tedanjega 
izvršnega odbora vprašali: »Kako boš ti pri-
šel delat, če še ključev nimaš? Poišči jih, so 

»Zdi se m
i, da m

ladi najbolj zrastejo preko tega, da vidijo dejanske potrebe v 
družbi (ne da se jih m

i izm
islim

o) in da nanje odgovarjajo.« 

MILAN KOBAL,  
SKAVT

nekje v tem prostoru.« Milan jih je našel 
obešene na okvirju iz vej, ki je obdajal fo-
tografijo Baden - Powella, ki še danes krasi 
sejno sobo. V svoji »profesionalni skavtski« 
karieri je naš tajnik zamenjal že kar nekaj 
nadrejenih, danes je to že osmi izvršni od-
bor. Kljub temu pa Milanu še noben izvršni 
odbor ni dal skavtskega imena. 

»Že nisem bil dovolj priden.«
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6 AKTUALNO
Čisto na začetku svojega delovanja Zdru-

ženje sploh ni imelo svojih prostorov. Selilo 
se je po ljubljanskih župniščih, nekaj časa 
so bili celo pri komu doma. Preden se je 
zaposlil Milan, leta 1995, pa so dobili v na-
jem prostore na Metelkovi. V prostore, ki jih 
Združenje uporablja še danes, so se preselili 
leta 2003. Eno obdobje na Metelkovi je Mi-
lan zelo nerad hodil v službo: »Na hodniku, 
ki je vodil do naših prostorov, je ven udarila 
kanalizacija. Da smo lahko prišli do pisarne 
ali sejne sobe, smo morali po tleh položiti 
palete.«

 
»Nepopisno je smrdelo. Niti nočem po-

misliti, kaj so si ljudje mislili, ko so prišli do 
nas.«

Začetki akcije Luč miru iz Betlehema 
(LMB) segajo v leto 1986 v Avstrijo. Na 
televizijskem programu so prvič predvajali 
oddajo Luč v temi (Licht ins Dunkel), v ka-
teri so zbirali finančna sredstva za pomoč 
invalidnim in kakor koli drugače prizadetim 
otrokom. Darovalcem so podarili plamen iz 
votline Jezusovega rojstva v Betlehemu, ki 
ga še danes prižge otrok, ki se je v tistem 
letu še posebno izkazal. V Slovenijo so LMB 
prinesli skavti, ki so vse od takrat nosilci 
akcije.

Ko je Milan začel službovati pri skavtih, 
je bila LMB glavna skavtska akcija. »Zdi se 
mi, da so jo skavti bolj imeli za svojo. Sode-
lovali so praktično vsi stegi.« Poleg dobro-
delnosti, ki je bila vedno v ospredju, je LMB 
služila tudi kot promocija skavtov. Prav tako 
so stegi del dobrodelnih prispevkov porabi-
li za svoje delovanje. »V tem ne vidim nič 
slabega, pomembno se mi le zdi, da stegi 
na glas povejo, da bodo del denarja porabili 
za svoje delovanje. Skavti delamo za dober 
namen, saj vzgajamo otroke in mladino.« 

Nekaj let so skavtom grozili, da bo priš-
la inšpekcija, zato so za vsako svečo pose-
bej natisnili račun. »To je bila zame prava 
mora.«

Milanu se zdi, da je pri nekaterih stegih 
pripravljenost, da bi delili plamen lučke, 
padla, ampak kljub temu trdno verjame, da 
se bo akcija nadaljevala tudi v prihodnosti. 
Želi si, da bi sčasoma plamen prišel tudi 
do vseh župnij, ki jih skavti ne pokrivajo. 

Smiselno se mu zdi, da dobrodelni namen 
ne bi bil več nič vezan na nalepke, ampak 
bi se vsak steg po svoji vesti odločil, koliko 
prostovoljnih prispevkov bo daroval, koliko 
pa obdržal zase.  

Na prihodnost Združenja Milan gleda 
z optimizmom. »Prepričan sem, da bodo 
mladim in otrokom skavti vedno zanimivi. 
Združenje bi lahko naredilo več v tej smeri, 
da bi razbremenilo voditelje, da se jim ne bi 
bilo treba ves čas izmišljevati nekaj novega. 
Danes je na splošno tako, da bi se vsi radi z 
vsem ukvarjali, zato moramo ohranjati, po-
udarjati in krepiti te osnovne stvari, zaradi 
katerih smo bili skavti ustanovljeni. Ključno 
je ohraniti in še pridobiti zaupanje v družbi 
ter tudi v prihodnje kakovostno usposabljati 
voditelje, da bodo znali dobro izvajati naš 
program. Vračati se je treba k temeljnim 
izvirom skavtstva.«

 
»Zdi se mi, da mladi najbolj zrastejo pre-

ko tega, da vidijo dejanske potrebe v druž-
bi (ne da se jih mi izmislimo) in da nanje 
odgovarjajo.« 

Milan je zelo vesel, da dela z mladimi, 
saj mu dajejo veliko energije. Všeč mu je, ko 
mladi predstavijo svoje sveže ideje in pobu-
de. Po drugi strani pa ga včasih malce jezi 
zaletavost in da se delajo spremembe samo 
zato, da so, v resnici pa niso bistvene. »Kljub 
temu pa razumem, da mora tako vsak vodi-
telj kot izvršni odbor prehoditi neko pot. Me 
pa poskušajte razumeti, da sem jo jaz pre-
hodil že tolikokrat, da mi je včasih že malce 
naporno,« v smehu zaključi Milan.

1. Pri skavtih sem dobil/a: revmo.
2. Svetu dajem: kar sem dobil.
3. Najljubši skavtski obrok: popečen kruh 
z zaseko.
4. Prvi tabor: Vihar upanja - tabor voditeljev.
5. Skavti s(m)o: pripravljeni pomagati.
6. Kaj potrebuje volkec za dober lov? 
Ostre bele zobe.
7. Izvidnik mora v nahrbtniku nujno  
imeti: vodo.
8. Ne maram: jamranja, da se ne da nič 
narediti.
9. Želim si: dobro družbo.
10. Ko bom velik/a, bom: čisto majhen.
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7AKTUALNO

SKAVTINJE IN SKAVTI 
- PUSTIMO SVET ZA 
SABO NEKOLIKO LEPŠI!

Od 19. do 22. novembra 2015 
je na Češkem (Praga, Litomyšl) 
potekala konferenca z naslo-
vom »Zamisli si drugačno priho-
dnost!1« . Skavti smo odkrivali 
nove zgodbe in se družili z osmi-
mi vodilnimi ljudmi globalnega 
učenja. Z njihovo pomočjo smo 
rasli na področju aktivnega glo-
balnega državljanstva. Tekom 
konference smo se pogovarjali 
tudi o Sloveniji. Prosili smo jih, da 
slovenskim skavtinjam in skav-
tom namenijo kakšno misel oz. 
nekaj spodbudnih besed.

Vanessa Oliveira Andreotti, 
profesorica in metodologinja na 
področju globalnega učenja. Pri-
haja iz Brazilije. O različnosti in 
globalnih spremembah predava 
tako v Severni Ameriki kot tudi v 
državah Južne Amerike. 

 »Moje sporočilo slovenskim 
skavtinjam in skavtom je, da po-
skušajte razmišljati globlje o glo-
balnih zadevah ter o vaših raz-
ličnih in raznolikih povezavah s 
svetom. Poiščite različne okvire in 
oblike vašega lastnega delovanja 
v svetu. Služite v svojem doma-
čem okolju tudi tako, da navdušu-
jete druge ljudi k skupni in ponižni 
hoji skozi življenje, kjer bi skupaj na 
vsakem koraku poskušali ustvarja-
ti »nekaj drugačnega«.

VANESSA ANDREOTTI: Razvijati kritične oči in 
odprto srce globalnega učenja

Trenerji globalnega učenja: 
 Barbara, Mirjam, Petra 2x, Rok,  

Tereza, Urška, Viviana

“P
ro

je
kt

 je
 fi

na
nc

ira
n 

s 
st

ra
ni

 E
vr

op
sk

e 
un

ije
. V

se
bi

na
 d

ok
um

en
ta

 je
 iz

kl
ju

čn
a 

od
go

vo
rn

os
t Z

SK
SS

 in
 v

 n
ob

en
em

 p
og

le
du

 
ne

 iz
ra

ža
 s

ta
liš

ča
 E

U.
”

1 Re-imagining futures: On our way towards active global citizenship
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8 AKTUALNO

Bill izobražuje in predava na 
področju socialne pravičnosti in 
revščine. Študente iz Amerike in 
zahodnega sveta vabi na izku-
stveno učenje in prakso v Brazil-
ske slum-e, kjer lahko doživijo to, 
česar jim knjige ne morejo dati.

»Ime mi je Bill, delam v Braziliji 
na področju globalnega učenja. 

Madza je sokoordinatorka izo-
braževalnega projekta »Globalni 
učni načrt« v društvu CECIP. Je ve-
lika ambasadorka pedagoške me-
todologije, ki jo je razvil brazilski 
mislec in andragoški praktik Pau-
lo Freire (»pedagogika zatiranih«). 
Slovenskim skavtom je namenila 
naslednje besede:

»Dragi slovenski skavti, vsak od 
vas lahko v sebi prepozna ogrom-
no moč za spremembe – to je lju-
bezen. Videla sem jo v očeh vaših 
kolegov v Litomyšlu in v zgodbah 
o prijaznosti, solidarnosti in upanju, 
ki so jih pripovedovali. Prosim, ne 
zapravite te moči, ki jo imate. Raje 
jo povečajte s tem, da se povežete 
z ljudmi, ki čutijo in mislijo podobno. 
Danes se namreč zdi, da hodimo 
proti vetru strahu in nezaupanja, 
ki piha v vseh predelih sveta. Ko 
stopimo skupaj, nam veter vedno 
piha v hrbet. Z vami sem in prav 
tako moji prijatelji, brazilski skavti.«

Colm A. Regan je bivši skavt 
z Irske, ki se ukvarja z razvojem, 
poučuje o človekovih pravicah in 
je tudi koordinator neprofitne or-
ganizacije, ki se imenuje »80:20 
Educating and Acting for a better 
world«. Colm je svetoval sloven-
skim skavtom, kako se lotiti iz-
boljševanja sveta preko aktivizma.

»1. Zavedajte se, da niste niti za 
polovico tako dobri, kot mislite, da ste. 
Vedno morate rasti in se razvijati. Še 
vedno imate dolgo pot pred sabo, da 
bi sploh postali to, kar morate biti, in 
vedno morate poskušati priti do tam.

2. Zelo dobro premislite, kaj 
je vam pomembno in kaj je vaša 
strast, saj boste le tako delali 
stvari iz lastnega prepričanja in 
čustev. Imeti morate jasne misli, 
trdo delati, kritično misliti o stva-
reh, biti morate odločni pri tem, 
kaj zares želite početi in kaj bo to 
prineslo k vašemu programu pri 
skavtih in v življenju. Ne postati 
nekaj, kar niste, oponašati druge 
in samo kopirati programe od dru-
gih. Naredite nekaj svojega in za 
čimer boste stali z vsem srcem.

3. Premislite o vseh veščinah, 
spretnostih, kompetencah, ki jih 
imate v Združenju vsi skupaj, kot 
celota. Če se zavedate tega in zdru-
žite moči, boste neustavljivi in bos-
te pridobili neustavljivo moč preko 
izkušenj in vseh teh spretnosti.«

BILL CALHOUN: Uporaba učenja od 
»DRUGEGA« v realnem svetu

MADZA EDNIR: Komu-
nicirajte z empatijo, 
razmišljajte kritično, 
delujte solidarno: tri 
orodja za obnovitev 
dialoga, ki pripomore 
k pravičnejšemu in 
mirnejšemu svetu

COLM A. REGAN: 
Biti aktiven in 
pripravljen na aktivno 
državljanstvo

Imel sem priložnost, da sem pri-
šel na Češko delit svoje izkušnje 
s tukajšnjimi skavti. To je bila res 
izjemna priložnost, da sem videl, 
kako mladi v Evropi delajo na 
prav tistih zadevah, s katerimi 
se ukvarjamo tudi mi v Braziliji. 
Vsem tistim, ki niste bili tukaj z 
nami, pošiljam topel bratski ob-
jem v upanju, da bodo vaši bratje 
in sestre, ki so bili tukaj, prenesli 
do vas številne ideje ter duh tega 
neverjetnega dogodka. Poleg tega 
upam, da bom nekega dne prišel k 
vam v Slovenijo, se vam pridružil 
in z vami nadaljeval to razpravo, 
ki je najbrž najpomembnejša in 
najnujnejša: kako lahko spremeni-
mo naše odnose med seboj in do 
planeta. Hvala!«

Kaj je tisto, kar lahko JAZ naredim za boljši svet? Pomisli, kaj bi lahko bila tvoja naloga, in deli misel na Skavtski sobi (FB) ...   Odkrijmo in ozavestimo kolektivno moč naše skupnosti, ki jo nosimo posamezni člani našega Združenja!
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9AKTUALNO

Sanjeev je mož iz Indije, tehno-
log, aktivist, raziskovalec. Poudarja 
sistemske in pragmatične pristope 
k reševanju okoljskih problemov 
(klimatske spremembe) in proble-
mov na področju človekovih pravic.

Mary-A l ice 
nas je navdušila z 
novimi idejami za 
uporabo zgodb in 
zgodbic, ki lahko 
spreminjajo svet, 
ter umetnosti 
gostiteljstva »Art 
of Hosting«. »Aktivistka zgodb« pri-
haja iz ZDA in že od leta 2003 nima 
stalnega naslova. Potuje in poučuje 
ter navdušuje skozi zgodbe, ki pozi-
tivno spreminjajo sistem, svet, okolje 
in ustvarjajo skupnostno inteligenco 
glede reševanja pomembnih zadev.

»Večkrat sem že obiskala Slove-
nijo in kar me je vedno znova navdu-
šilo, je to, da v veliki meri še vedno 
ohranjate pristno povezanost z nara-
vo. Zanimivo se mi pa zdi tudi - tako 
sem vsaj sama to začutila -, da ste 
v vaši zgodovini znali trenutke upora 
povezati z umetnostjo in ustvarjal-
nostjo in tako dali vsemu nek druga-
čen, globlji pomen. Mislim, da imate s 
tem slovenski skavti postavljene že 
zelo trdne temelje za vaše delo, za 
iskanje novih poti v boljši svet.«

Nitya, indijska veterinarka in 
znanstvenica. Sodeluje z različni-
mi tradicionalnimi ljudstvi v Indiji 
in poudarja pomen prenašanja 
modrosti med ljudmi na različne 
načine. Gradi mostove med dve-
ma svetovoma – starodavnim in 
modernim ter mehča napetosti v 
odnosih med ljudmi, ki se zaradi 
različnega načina in navad v ko-
munikaciji ne razumejo.

»Upam, da se boste nepresta-
no učili in si delili zgodbe, ki jih piše 
življenje, med seboj in tudi z na-
slednjimi generacijami. Poslušajte 
pesem, ki jo je napisal Neil Young 
Teach your children.«

SANJEEV GHOTGE: 
Tehnološka in 
družbena kreativnost

BEN OOKO: Živi svojo 
domišljijo, ne svoje 
preteklosti!

MARY-ALICE ARTHUR: 
Moč zgodb! Zgodbe, 
ki spreminjajo naš 
pogled na vodenje in 
državljanstvo!

NITYA GHOTGE: 
Medkulturno 
učenje – od drugih, 
iz izkušenj, preko 
spleta

Ben Ooko je soustanovitelj cen-
tra za mir »Amani Kibera« v Nairo-
biju (Kenija). Močno zagovarja moč 
športa in umetnosti kot vrednote v 
izobrazbi. Pred obiskom Češke se je 
ustavil tudi v Sloveniji in nas v soboto 
14. 11. 2015 počastil z obiskom na 
Svetu Združenja. Skupaj z njim smo 
v ponedeljek 16. 11. skavti obiskali 
tudi dva razreda Škofijske klasične 
gimnazije ter mlade spodbujali, da 
presežejo zakrnele predstave o svetu 
ter da s svojimi idejami tudi nekaj de-
jansko naredijo. V torek je sodeloval 
na okrogli mizi »Življenje v slum-u«,  
kjer je slovenski javnosti približal re-
alnost odraščanja dečka v nezavidlji-
vem okolju afriškega slum-a. 

»Ko sem prišel v Slovenijo, sem 
se po pravici povedano takoj zalju-
bil v vašo hribovito pokrajino in ljudi, 
saj so mi dali res veliko energije. Moj 
prvi stik s slovensko skupnostjo je bil 
preko skavtov. Na Svetu Združenja 
sem spoznal vaše vodstvo, ki me je 
presenetilo s svojim znanjem in dobro 
voljo – res so me navduševali in tudi 
oni so izgledali polni navdušenja. To 
me je spomnilo na čas, ko sem bil 
tudi sam skavt, čeprav le za en dan. 
Ob tem se bi vam rad zahvalil, ker 
ste me naučili stavek Enkrat skavt, 
vedno skavt. Ta stavek mi je dal ve-
liko moči za to konferenco in tudi za 
mojo pot naprej. Moje sporočilo bi bilo 
nekaj takega: delajmo skupaj, skupaj 
navdušujmo ta svet, ki je tako bogat 
v svoji raznolikosti, da se bomo spo-
sobni neprestano učiti drug od druge-
ga in se spoštovati!«

»Moje sporočilo je preprosto, 
a direktno - pojdite in pomagaj-
te graditi empatijo in čutnost do 
vseh ljudi v vaši skupnosti in so-
sednjih državah. Zaradi velikosti 
ne boste nikoli mogli sami doseči 
ekonomske moči, a v sodelovanju 
z drugimi lahko dosežete marsi-
kaj. Skozi zgodovino so na vašo 
identiteto vplivale druge velesile: 
Avstro-Ogrska, potem Nemčija  in 
Jugoslavija. Le redko vam je bilo 
dovoljeno demokratično samood-
ločanje in grajenje lastne identi-
tete. Ta svoboda vam je postala 
dosegljiva skozi vzajemno razume-
vanje in enotnost.«

Kaj je tisto, kar lahko JAZ naredim za boljši svet? Pomisli, kaj bi lahko bila tvoja naloga, in deli misel na Skavtski sobi (FB) ...   Odkrijmo in ozavestimo kolektivno moč naše skupnosti, ki jo nosimo posamezni člani našega Združenja!
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Tam, kjer visoko na nebu čmrlj 
leti, smo mi spodaj vedno 

pripravljeni, saj na vsakem kora-
ku nas čaka nekdo. Polni energič-
nega naboja, ki ga vedno nosimo 
s seboj kot volk, ki nikoli ne spi. In 
vse to znova in znova z rutko na 
pot. Gremo tja tudi ta trenutek, 
greš z nami?!

Barbara Grahor, Zavzeta volkulja;  
Veronika Geržina, Energična vidra; 

Veronika Malik, Neustavljiva lastovka, 
Ajdovščina-Šturje 1

SPRVA … 
Zgodba o zmagovalni pesmi 

Skavtfest 2015 oz. Rutki, kot jo 
ljubkovalno kličemo, se začenja 
že pet let nazaj, ko smo takrat še 
kot klanovci iz AŠ1 nastopali na 
Skavtfestu, takrat s pesmijo Po-
gumno srce. Od konca tega Skav-
tfesta naprej pa smo že začeli 
odštevati leta, mesece, dneve do 
naslednjega, tj. letošnjega Skavt-
festa, ko bi tokrat, seveda bolj iz-
kušeni, mogoče le uspeli spraviti 
na kup zmagovalni recept - tisto 
pristno skavtsko pesem, ki bi 

#ZRUTKONAPOT
bila potencialna pesem za okrog 
tabornega ognja. Tega pol dese-
tletja je prešlo, kot bi mignil, celo 
tako smo se postarali, da so nas 
sprejeli že med voditelje , a iskra 
in misel na naslednji Skavtfest sta 
ves čas tleli v nas. 

SAJ, KO ENKRAT 
OBLJUBIŠ … 

Pravijo, da obljuba postane 
dolg, in že je bilo tukaj letošnje 
poletje, pravo avgustovsko poči-
tniško vzdušje, ravno pravi čas, 
da iskra vzplamti. Takrat so bili 
tabori namreč že za nami, tudi ve-
čino perila in oblek smo že oprali 
in zlikali, razen mogoče rutke, ki se 
je pranju začuda izogibala. Za od-
dajo pesmi in prijavo na Skavtfest 
pa časa samo še en mesec. »Kej 
zdej?« (beri: Kaj pa sedaj?) je rekla 
Zavzeta volkulja Energični vidri, ta 
pa po minuti smrtne tišine jeclja-
je odgovori: »Ja, pej pejmo tja!!« 
(beri: Seveda ja, pa pojdimo tja!) 
In sta šli …

VVETRU
PISANI OKROG VRATU 
PRIPADAMO DRUG 
DRUGEMU …

Začetek skladanja pesmi ni 
bil mačji kašelj. Na srečo je bila 
Zavzeta volkulja tako zavzeta, da 
ji je čudežna melodija že odzvanja-
la v ušesih skupaj z nekaj osnov-
nimi besednimi zvezami besedila. 
Bil pa je čas za ključno odločitev, 
o čem bo sploh pesem govorila. 
Idej je bilo veliko, bolj in manj zani-
mivih, nobena pa ni izstopala, saj 
je namreč vsaka kazala v neko 
svojo smer. Poskus sistemskega 
načrtovanja z miselnim vzorcem 
tudi ni bil preveč uspešen. Kaj 
pa zdaj?! Kljub vsemu se je rodi-
la všečna ideja: »Ma kej mi immo 
sploh kšno pejsm prow od rut-
ke?«  (beri: Hej, ampak, a imamo 
mi sploh kakšno pesem o rutki?) 
Tako je, Rutka je padla (tokrat 
brez odkupnine). Sledilo je še eno 
»možganonevihtanje« o rutki, 
kar pa seveda, verjamem, da tudi 
zate, sploh ne bi bil problem. Po-
skusi! Rutka je simbol naše oblju-
be, gre povsod z nami in zahvalju-
joč njeni barvitosti smo resnično 
pisana druščina skavtov. Pa tudi 
ko sameva obešena okrog luči v 
sobi, nas sleherni pogled nanjo, 
pa čeprav polno čudnih in skriv-
nostnih vonjav, prebudi in poživi. 
Sledilo je nekajdnevno skladanje 
besed, besednih zvez in rim na 
kup, vzponi in padci motivaci-
je, klic v sili radovednih staršev 
(tudi voditelji se kdaj obrnemo po 
ustvarjalne ideje k staršem, ver-
jemi, te so lahko zelo zanimive; 
če ne drugega, pa vedno znova 
najdejo kakšen skrit sladoled v za-
mrzovalniku, ampak pusti se pre-
senetiti! ). Končni pečat je pesmi 
dodalo še nekaj brihtnih glav, med 
drugim tudi Neustavljiva lastovka, 
ki je pesem resnično ponesla v vi-
šave. Temelji so bili postavljeni, na 
tem smo gradili naprej.
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11VVETRU
BOBROV TEDEN JEZ, 
RDEČE ROŽE KRES, 
TABOR NASMEJANIH SRC 
IN SREČNO POT 

Že od vsega začetka smo si 
želeli, da bi pri pesmi sodelovalo 
čim več skavtov iz našega stega, 
da bi tako pesem že sprva čim 
več skavtov vzljubilo in jo skupaj 
predstavilo in navdušilo še druge. 
Tako se nas je nekaj voditeljev, 
klanovcev in IV-jevcev najprej 
nabralo za snemanje pesmi in že 
je bila Rutka z nami v popolni ob-
leki, kroju. Nakar ni bilo drugega 

kot prepevati in novo pesmico 
ponesti v svet, najprej seveda s 
prijavo na Skavtfest 2015. Sledil 
je še mesec dni priprav, sestavlja-
nja koreografije in snemanja le-te 
v bornih študentsko-amaterskih 
razmerah, snemanje uvodnega 
filmčka in predstavitvenega film-
čka ter seveda širjenje pesmi v 
nova prostranstva. Pesem je bila, 
izgleda, ravno prava, zlahka smo 
jo vzljubili vsi v stegu, od naših 
igrivih bobrov vse do avanture 
željnih klanovcev in voditeljev. Od-
ločili smo se, da bomo tudi pesem 

predstavili v čim večjem številu 
in tako zbrali na kup prečudovit 
»fantovski bend«, pridružil pa se 
jim je še skoraj tridesetglavi zbor-
ček naših malih in velikih pojočih 
skavtov, ki so pesem skupaj pri-
peljali do pravcate zmage na leto-
šnjem Skavtfestu. Naša pesem Z 
rutko na pot je tako na Skavtfestu 
2015 postala glavna zmagovalka 
(po izboru žirije) in tudi pesem 
ognja (najboljša pesem po izboru 
občinstva); iskrena hvala vsem za 
podporo.
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KO ENKRAT SI SKAVT, 
SKAVT OSTANEŠ ZA 
VEDNO … 

Zmage smo se resnično veselili 
in po dobrih nekaj tednih se je ev-
forija polegla, saj se tudi v našem 
stegu skavtsko življenje odvija 
normalno naprej, s to najbolj oči-
tno razliko, da smo bogati za ne-
kaj praktičnih daril več in za dva 
prečudovita lesena pokala v obliki 
logotipa Skavtfesta. Če danes 

pogledam nazaj, bi lahko rekli, da 
je bilo najtežje od vsega skupaj tik 
pred festivalom določiti naslov pe-
smi. Pravo ime ni in ni hotelo sko-
čiti iz grma, naposled smo našo 
Rutko le krstili z imenom Z rutko 
na pot. Ampak največji izziv je 
šele pred Rutko in pred nami vse-
mi. Jo bomo znali in uspeli sprejeti 
v svoja srca? Jo bomo znali vzeti 
z nami na pot, tja okrog taborne-
ga ognja, kjer skupina skavtov ob 

napol razglašeni kitari in bananah 
s čokolado prepeva v zvezdnato 
nebo? Le zapoj z nami! 

Gremo tja …

Več si preberite na: 
skavt.net/Z-rutko-na-pot.

VVETRU
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SKAVTSKA BUKVARNA

Bogdan Žorž:  
VZGOJA ZA VREDNOTE

V knjigi Vzgoja za vrednote zna-
ni psihoterapevt Bogdan Žorž piše 
o vrednotah na splošno in obravna-
va vsako posebej. Med njimi: redo-
ljubnost, odločnost, spodobnost, 
usmiljenje, odprtost, spolnost, 
politične vrednote, poklic, napor, 
ljubezen in druge. Pri opisu vsake 
vrednote dodaja tudi namige, kako 
otroke, mlade in tudi sebe vzgajati 
za določeno vrednoto. Voditelji in 
starši, ta knjiga nam bo v veliko 
pomoč pri vzgoji naših otrok. 

Tokrat sem poiskala knjige, ki nam bodo zagotovo polepšale de-
cembrske dni in nas pripravile na prihod Jezusa. 

Patricija Slakan Vujasinović, Srčna kresnička,  
Prebold Polzela 1

Grün Anselm:  
KAJ SPLOH HOČEM? 
POGUM ZA ODLOČANJE

Številni ljudje imajo težave z 
odločanjem, pa naj gre za čisto 
vsakdanje ali za temeljne življenj-
ske odločitve. Anselm Grün nas 
v svoji knjigi opogumlja, naj zau-
pamo svoji sposobnosti za pravo 
izbiro. Loteva se ovir, ki nam ote-
žujejo odločanje in nas opozarja na 
vlogo, ki jo ima pri tem lahko čut 
za odgovornost. Jasno izpostavi, 
kako pomembna podlaga za pra-
ve odločitve so naše želje in pot-
rebe. Hkrati nas vabi k obredom in 
h konkretnim vajam, ki nam uteg-
nejo odločanje olajšati. 

Svetopisemske zgodbe: 
POGLEJ IN NAJDI  
(Založba Ognjišče)

V knjigi bodo majhni otroci do-
živeli zgodbo Jezusovega rojstva v 
svetu številnih podrobnosti in pisa-
nih barv. Knjiga omogoča tudi zabav-
ne dejavnosti. Malo večji otroci se 
bodo s sodelovanjem ob branju na-
učili veliko novega o Svetem pismu.

Pa še povabilo v kino 
(samo za tiste, ki ste knjigo že 
prebrali) 

Le kdo ne pozna Saint-Exupe-
ryjeve mojstrovine Mali princ? Tok-
rat si jo lahko ogledate na platnu. 
V središču zgodbe je neustrašna, 
bistra in radovedna deklica, ki se 
pod vodstvom svoje gospodovalne 
matere pripravlja na svet odraslih. 
Njen svet na glavo obrne prijazen 
in navihan stari sosed, ki ji odpre 
vrata v nenavaden svet, v katerem 
je vse mogoče. Tu se prične dekliči-
no čarobno in čustveno potovanje 
v lastno domišljijo in v svet Malega 
princa. Njegova zgodba Malo dekli-
co in Letalca popelje na nenavadno 
pustolovščino, v kateri odkrijeta, 
da resnično pomembne reči lahko 
vidimo le s srcem.

VVETRU

Veliko veselja in radosti ob branju, srkanju kakava in  
zobanju piškotov. 
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Vrhovni organ ZSKSS, ki spre-
jema vse najbolj pomembne 

odločitve organizacije, se je no-
vembra sestal v Slovenski Bi-
strici. Glasovalo je 95 delegatov 
stegov in 20 predstavnikov regij, 
izvršnega in nadzornega odbora 
ter častnega razsodišča. 

Sabina Rupnik Suhadolnik,  
Optimistična muha,  

Brezovica 1

gostili smo Bena Ooka iz Kenije, 
ki nam je predstavil poslanstvo 
svoje organizacije Amani Kibera. 
Franci Bačar, poverjenik za podpo-
ro voditeljem, je stege spodbudil k 
razmišljanju na podlagi ugotovitev 
v raziskavi Rast. Ana Špes, po-
verjenica za odnose z javnostmi, 
je na svoji delavnici poudarila po-
membnost ustrezne komunikacije 
stega z različnimi javnostmi. Imeli 
smo tudi izmenjevalnico predme-
tov in idej, kot vedno zadnja leta 
pa so potekali sveti vseh treh regij. 

V nedeljo smo sprejeli proračun 
za leto 2016 in to je bila tudi osre-
dnja točka zasedanja. Več o doga-
janju je/je bilo objavljeno na skavt.
net, namen pričujočega prispevka 
je namreč nekje drugje – in sicer 
ozavestiti, kako sklicevanje sveta 
Združenja vpliva na različne »jav-
nosti«, s katerimi se povezuje.

O SVETU ZDRUŽENJA 
TAKO IN DRUGAČE

Jesensko zasedanje se sicer po 
dolgoletni tradiciji začne že dan 
prej in na ta del so vabljeni tudi vsi 
drugi, ki niso delegati, želijo pa bo-
disi prispevati h kakovosti ZSKSS 
bodisi pridobiti določene informa-
cije ali le doživeti duha takšnega 
dogodka. 

Letos v okviru sobotnega sre-
čanja velja izpostaviti 3 dogodke: 

VVETRU
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1. ČLANI IN NJIHOVI 
STARŠI

Skavti smo organizirani kot eno 
društvo. Večkrat v preteklosti smo 
se že spraševali, kakšne so prednos-
ti in kakšne slabosti takšne organi-
ziranosti, a vztrajamo pri tem, da 
želimo ohranjati skupnost »pod eno 
streho«. Glas naših članov, zlasti v 
primeru mlajših pa tudi njihovih star-
šev, naj bi se slišal na svetu stega 
ali v okviru drugih komunikacijskih 
kanalov v stegu. Vsak steg ima 
dva delegata in njuna naloga je, da 
ta glas po potrebi preneseta nap-
rej svetu Združenja. Demokratični 
princip omogoča članom, da izrazijo 
pobudo in so soudeleženi v procesu 
odločanja.

Velik ali bistven pomen za čla-
ne pa imajo tudi vse odločitve, ki 
jih svet Združenja sprejema, zato je 
odgovornost vodstva vsakega ste-
ga, da skrbno preuči gradivo oz. se 
na druge načine vključi v proces in 
zastopa svoje člane pri odločanju o 
pomembnih vprašanjih organizacije.

2. STEGI
Poleg odgovornosti, ki jo steg 

nosi do svojih članov (glej zgoraj), 
je odgovornost vodstva stega 
tudi v skrbi za delovanje Združenja 
kot celote. Zmotno si velikokrat 
predstavljamo, da lahko delujemo 
na več ravneh neodvisno drug od 
drugega. Zgodovina in tudi razisko-
vanje na tem področju nam jasno 
kažeta, da so stegi, ki izgubijo 
»stik z Združenjem«, kar se najprej 
pokaže v neudeležbi na dogodkih 
Združenja, v težavah ali pa so te 
pred vrati. Ko se pretrga stik s 
skupnostjo, je mnogokrat že pre-
pozno in reševanje situacije včasih 
celo ni več mogoče. Svet Združe-
nja je na ravni organizacije ključen 
dogodek in če se stegu zgodi, da 
dvakrat ali celo večkrat zapored 
izostane, je to znak za alarm.

3. ORGANI ZSKSS
Poleg stegovih delegatov s 

svojimi glasovi v svetu Združenja 
soodločajo tudi organi Združenja – 
regijski in državni. Zanje je to goto-
vo bistveni dogodek, ki ga včasih 
morda premalo izkoristijo. Če ne 
drugega, je za večino organov 
to edina priložnost v letu, ko se 
lahko osebno predstavijo članom 
in  začutijo stik s skupnostjo, ki ji 
namenijo precej prostovoljnih ur. 

Gostiteljski steG
Skozi leta so svet Združenja 

gostili že mnogi stegi. Vedno smo 
veseli, ko obiščemo nov kraj in 
spoznamo nov steg. Večinoma 
smo imeli dobre izkušnje, če je le 
mogoče, se stegi zelo potrudijo in 
se dobro organizirajo.  Na steg, ki 
se na gostiteljstvo dobro pripravi, 
po pravilu takšen dogodek deluje 
povezovalno in motivacijsko. Za 
dokaz si preberite nekaj izjav vo-
diteljev stega Slovenska Bistrica 
1, ki je gostil zadnje zasedanje 
in poskrbel, da je vse potekalo 
brezhibno:

»Bilo nas je kar malo strah 
gostiti toliko ljudi, ker nas je prvič 
doletela ta čast.«

»Svet Združenja je zanimiva, 
naporna in nepozabna izkušnja za 
organizatorje.«

»Mislili smo, da je naše državno 
vodstvo bolj zahtevno. «

»Čeprav si po teh dveh dneh 
samo še  za v posteljo, je občutek, 
ko dobiš pohvale, super!«

»Všeč mi je bilo, ko se je poka-
zalo, kaj kot steg (predvsem SKVO 
in PP) zmoremo. Tak projekt nare-
di seveda veliko skrbi, obveznosti, 
ampak bolj kot to je pomembno, 
da ljudi poveže.«

4. ŽUPNIJA/OBČINA
Ko množica skavtov iz vse 

Slovenije pride v nek kraj in neko 
župnijo, to ne ostane neopaženo. 
Običajno župnik izrazi željo, da se 
predstavimo pri župnijski maši in 
morda še kaj. Pomembno je, da 
do domačinov in njihove skupnos-
ti nastopamo spoštljivo in se za-
vedamo, da smo tam gostje. Torej 
se  za vse, kar nam je omogoče-
no, primerno zahvalimo in nasploh 
pustimo dober vtis, ki lahko moč-
no krepi pozitivno podobo skavtov 
v družbi. 

VVETRU
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16 VVETRU

VPRAŠALI SMO 
Skavtinje in skavte smo vprašali o njihovih najljubših pre-

voznih sredstvih. Z njimi so skoraj vedno povezane zani-
mive zgodbe, zato upamo, da bo kakšna izmed njih postala 
tvoj navdih za raziskovanje širnega sveta! 

Jan Šavli, Vsevedi rakun,  
Škocjan – Turjak 1

Meta Horvat, Skromna pastirička,  
Breznica 1

NOGI

Sicer ju ljudje ne štejemo med prevozna 
sredstva, a vseeno. Moji najljubši prevozni 
sredstvi sta naši DVE NOGI! 

Vem, da se čudno sliši, a zame je to »pre-
vozno sredstvo«, ki te venomer pripelje, ka-
mor hočeš. Hoditi po vodi res ne znam, a ni 
boljšega prevoznega sredstva, ki te odpelje 
pod oblake, bližje Njemu ... In kako lepo je 
hoditi po makadamski cesti, med polji, po 
jesensko obarvani gozdni poti, po travniku 
vrh gore, skakati čez skale v potoku, pleza-
ti … Noge te lahko privedejo do vseh tistih 
skritih in še neodkritih razglednikov, do ka-
terih te ne more pripeljati niti raketoplan!  
Rada hodim in nadvse cenim to, da lahko!

Jure Čehovin, Igrivi lev,  
Ljubljana 1 

KOLO

Moje najljubše prevozno sredstvo je kolo. 
Mogoče temu botruje to, da živim v Ljubljani 
in lahko tako najhitreje pridem kamor koli v 
mestu. Všeč mi je tudi to, da grem lahko 
domov, kadar hočem (ko trola ne pelje več), 
in je prevoz brezplačen.

Anekdota: neke noči so mi iz pred hiše 
ukradli kolo. Ker ni bilo drugega prevoznega 
sredstva, sem se v mesto odpravil s trolo. 
Seveda sem jezno gledal kolesarje in opa-
zoval, če se kdo pelje z mojim kolesom … 
in ga kar naenkrat zagledal! Bil je priklenjen 
na cestno svetilko. Takoj sem šel s trole in 
ga priklenil s svojo ključavnico, ki je bila še 
vedno na kolesu.   Z nekaj truda sem kolo 
osvobodil in spet je postalo moje. 
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17VVETRU

Blaž Drnovšek, Odgovorni termit,  
Šentjernej 1

LETALO

Obožujem letenje. Torej LETALO. Zakaj 
tako rad potujem z njim? Verjetno zato, 
ker mi omogoča premagovanje razdalj v bi-
stveno krajšem času, kot bi ga potreboval 
sicer – pa še drago ni. Verjetno tudi zato, 
ker na koncu poti nisem utrujen, hkrati pa 
mi letenje predstavlja svojevrstno doživetje 
visoko nad oblaki. Ni lepšega kot občutek, 
ko se mirno namestiš v letalu … Saj veš, tisti 
občutek, ko vzletaš in te sila prilepi na se-
dež, ali pa tisti občutek ob pristajanju, ko 
veter odnaša letalo, ti pa nevede drsaš z 

nogami po tleh, kot da bi zaviral … Da niti 
ne omenjam prekrasnih sončnih vzhodov in 
zahodov ter pokrajine, ki jo lahko še lepše 
vidiš prav iz kabine letala, pa tudi prijaznih 
in čednih obrazov stevardes, ki se ti prijazno 
nasmihajo, medtem ko hitijo naprej in nazaj. 
Skratka: pojdite letet, baje ni še nihče ostal 
v zraku. 

Eva Pejič, Pogumna medvedka,  
Bovec 1

AVTOŠTOP

Najbolj zanimiv in zabaven način, kako 
priti iz točke A do točke B, je avtoštop. Tako 
spoznaš veliko zanimivih in različnih ljudi ter 
slišiš nore zgodbe iz vsega sveta. Všeč mi je 
tudi zato, ker lahko med vožnjo občudujem 
okolico in mi ni treba gledati na cesto.  

Anekdota: za seboj imam uspešen štop 
iz Bovca do Pariza in nazaj, ki je vključeval 
tudi kuhanje kosila med vožnjo na gorilniku 
v kamionski kabini. 

Nace Hudobivnik,  
Radovljica 1

WINDSURF

Moje najljubše prevozno sredstvo je 
windsurf. Prednost je ta, da je izredno eko-
loški, lahko je zelo hiter, pa tudi zelo poča-
sen – odvisno od vremenskih pogojev in 
sposobnosti. Anekdota? Vedno, kadar se 
učiš windsurfati, preveriš veter, se oblečeš, 
pripraviš surf z vso opremo … A ko hočeš 
začeti, bo veter ravno v tistem trenutku 
ponehal, ti pa boš v brezvetrju čakal na 
boljše pogoje. In še opozorilo: prevažanje z 
njim vsebuje veliko mero neprostovoljnega 
kopanja – vsaj na začetku.  Rekord oseb 
na eni deski: 3 osebe + pes.
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Ste pravilno odgovorili na vprašanje v oktoberski številki Skavtiča:  
Kdo se skriva pod zaimkom ČR? Ne?  

Viviana Ganzitti, članica Častnega razsodišča, Sočutna srnica,  
Slovenske Konjice 1

HUDA KRIMINALKA 
ALI KDO SE SKRIVA  
ZA KRATICO ČR

10.7.2015 METODA: 
GOOGLAJ DOKLER TI 
PRSTI NE ODPADEJO

Na internetni strani skavtov, 
sem se dokopal do dragocenih 
informacije, da je ČR bolje pozna-
no kot Častno razsodišče, organ 
ZSKSS, ki presoja skladnost rav-
nanj organov in drugih institucij 
ZSKSS ter članov ZSKSS z akti 
ZSKSS (to je samo »fenci« na-
čin, da povemo, da preverjajo, če 
skavtinje in skavti resnično delajo 
to kar smo si zadali tako kot smo 
obljubili) potem sem še pogooglav 

Č IST RESN
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19ČIST RESN

druge »fenci« besede, ki sem jih 
tam našel:

 � ZSKSS - Vsi slovenski skavti, ki 
plačujemo članarino,

 � Organi in instituti - En ali več 
skavtov, ki opravljajo naloge, ki 
so dogovorjene,

 � skladnost ravnanja - vprašaš 
se ali se ujema to kar smo si 
zadali in to kar smo v resnici 
naredili,

 � akti - zapisana pravila in nače-
la. Pri skavtih se večinoma skri-
vajo v knjigi, ki se imenuje KUP.

Izvedel sem tudi, da je to skupi-
na treh ljudi in da je enemu iz med 
njih ime Rok. In v tem trenutku mi 
je crknil internet. Skrajni čas, da 
si nabavim svoj lasten internetni 
dostop in neham krast tega od 
sosedov, to tako ali tako ni najbolj 
častno. 

11.7.2015 METODA: 
TELEFONSKA UKANA

Moja detektivska domišljija je 
brez meja, zato sem tokrat klical 
v pisarno. Predstavil sem se kot 
Rok in rekel, da sem pozabil kdaj 
imamo ČR sestanek. Prijazna Bar-
bara na drugi strani linije je totalno 
nasedla in me je hitro »spomnila«. 
Potem se je zgodilo nekaj čudne-
ga. Zahvalila se je za zadnjič. »Za 
zadnjič?« Sem vprašal. Pojasnila 
je, da govori o mnenju, ki ga je ČR 
podalo na njeno vprašanje, ko je 
bila v dilemi in je imela občutek, da 
so stvari šle čez rob dopustnega, 
ko je neka skupina skavtov nekaj 
ušpičila.

Sklepam, da ČR dosti pame-
tuje …mhm, mhm… in zgleda je 
tudi oseba Barbara na nek način 
vpletena v to, vendar še ne vem 
točno v kaj…

21.7.2015 METODA: 
TAJNO OPAZOVANJE

Na vrtu za cerkvijo sv. Jože-
fa, sem splezal na drevo. Tam 
sem imel zelo lep razgled, prav 
v okno skavtske pisarne, kjer se 
bo danes zvečer dobilo Častno 
razsodišče. Seveda sem profesi-
onalec in zato, da bi ne vzbujal 
pozornosti, sem se preoblekel v 
goloba. Morem se pohvalit, da je 
moj »gru, gru« še posebej pre-
pričljiv. Po nekaj časa sem skozi 
okno videl kako sta dve punci 
in en fant sedli za veliko mizo, 
tipkali v svoje računalnike, jedli 
napolitanke in se smejali… zgle-
da, da sem jih dobil, pri samem 
dejanju… vendar še ne vem toč-
no pri kakšnem…

…2 uri kasneje sem še vedno 
vztrajal na drevesu…in trojica v pi-
sarni je še kar burno debatirala…
Tista z rjavimi lasmi je tako glasno 
govorila, da sem kar precej izve-
del. Recimo:

- nekdo je podal prijavo zara-
di škode, ki so jo povzročili neki 
skavti in drugi spet niso prijavili 
taborov na združenje, policijo in 
zdravstvene domove in občine, 
spet tretji niso opravljali svojih 
dolžnosti kot voditelji.

Vse to je baje povzročilo og-
romno preglavic celi skavtski orga-
nizaciji in tako se bojda namerava-
jo še precej poglobiti v te primere.

Vse bi bilo res cool  in izvedel bi 
še več, če nebi v tistem trenutku 
skupina dobro namernih  patrov, 
začela vame metati kruha. Ko sem 
se otepal koščkov suhega kruha, 
sem padel z drevja in kar precej je 
zaropotalo.

Osumljenci so pogledali skozi 
okno vendar sem se hitro in ne-
opazno izmuznil. 

Na začudenje patrov se je go-
lob pred njihovimi očmi usedel v 
avto in odpeljal.

Zvedel sem ogromno podat-
kov,ni kaj, zato bom tukaj potegnil 
črto…ampak dokler ne izvem vse-
ga nebom odnehal, si rečem, spi-
jem kozarec mleka in grem spat.

Zgleda je detektivu Ivu uspelo 
izvedeti ogromno uporabnih po-
datkov. Recimo:

 � Za kratico ČR se skriva 
Častno razsodišče

 � Njihova naloga je, da 
pretehtajo ali so ravnanja 
skavtov ujemajo z zapisanimi 
pravili. Neke    vrste kompas 
torej,

 � Na ČR lahko pošlješ prijavo ali 
zgolj vprašanje ,

 � Pri javiš lahko: vsako 
nedopustno in ne častno 
ravnanje, ki krši akte ZSKSS

 � Lahko naložijo tudi sankcije: 
opomin, opravičilo, prepoved 
opravljanja funkcije, ali celo 
izključitev iz ZSKSS

Prijavijo pa lahko: Vsi skavti, 
z budnim očesom, ki opazijo kaj 
takšnega ali so sami prizadeti od 
ne častnih podvigov drugih skav-
tov. Ker pa so nekateri skavti še 
premajhni lahko to storijo njihovi 
zastopniki (starši).

Zmagovalka oktobrske 
nagradne igre je 
Anja Jereb, Delovna žaba, 
Vrhnika 1. Čestitamo!
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20 STEG SE PREDSTAVI

ILIRSKA BISTRICA 
1 – BISTRŠKI 
PILARJI

BARVE RUTICE IN 
NJIHOV POMEN:

Barve rutice (in njihov pomen): 
barve rute stega Ilirska Bistrica 
1 se ujemajo z barvami v  občin-
skem grbu. Tako modra barva 
predstavlja modrino svobodnega 
neba pa tudi obilico 

vode v dolini reke Reke. Modra 
barva pa se je skozi zgodovino v 
teh krajih uveljavila  

politično, saj predstavlja 
nasprotje italijanski zeleni barvi, 
barvi okupatorja. Rumena obroba 
rute pa predstavlja zlato ladjico, 
liburnio, ki se prav tako nahaja v 
občinskem grbu.

OSEBNA IZKAZNICA

Ime stega: Ilirska Bistrica 1 
– BISTRŠKI PILARJI

Ime smo dobili po: bistrških 
pilah. Ilirska Bistrica je mes-
to, ki se nahaja na vodnatem 
območju. Čez samo mesto 
tečeta namreč dve reki - Bi-
strica in Molja, na katerih so 
bili v preteklosti postavljeni 
številni mlini in žage - pile. In 
ker bistriška himna pravi, da 
smo vsi pilarji po vrsti čvrsti, 
smo to videli kot pravo ime 
za naš steg. 

Lokacija: Ilirska Bistrica in 
okoliške vasi. 

Sedež: župnišče Ilirska 
Bistrica. 

Ustanovljeni smo: 10. 9. 
1991 se je prvič v župnišču 
zbralo 14 deklet in fantov, 
junija 1992 pa so prvi bistr-
ški skavti obljubili. Uradno 
od leta 1992. 

Ustanovitelji: na usta-
novnem sestanku so bili 
prisotni: Tatjana Žnidaršič, 
Martina Sakeljšek,  Sara 
Koren, Petra Škrlj, Katja 
Božič, Helena Božič, Jana 
Rolih, Bernarda Rolih, Klav-
dij Logar, Peter Brne, Andrej 
Rolih, Matej Valenčič, An-
drej Valenčič, Matej Križaj, 
g. Bogdan Berce, g. Slavko 
Rebec, g. Alojz Suban. 

Število ljudi v stegu: 44 
čvrstih pilarju. 

Veje: BB, VV, IV, PP + SKVO

Klic stega: Tječe, tječe. 
WADA!

SKVO, Ilirska Bistrica 1
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21STEG SE PREDSTAVI
POZNANI SMO PO:

 � Poznani smo po tem, da 
smo lepi, kontjnti z odličnim 
smislom za humor in skromni. 

 � Za to, da kaj povemo, ne pot-
rebujemo nujno samoglasnikov. 

 � Naše narečje je še bolj razumlji-
vo, ker ga krasi uporabna črka 
w (wada, wosu, wohcet, mwka 
in žwoc). 

 � Ne maramo dvojine. 
 � Smo čistokrvni Primorci, morje 

namreč vidimo z vrha Snežnika. 
Na vrh Snežnika vsako leto ne-
semo LMB in za ohranjanje le-
pih medsoseskih odnosov tudi 
na ono stran meje s Hrvaško. 

 � Trenutno nihče izmed vodite-
ljev ni iz mesta Ilirska Bistrica.

NAJBOLJ 
PRILJUBLJEN BANS/
IGRA:

Najbolj priljubljen bans/igra 
v stegu Ilirska Bistrica 1: mlajši 
bratje neizmerno uživajo v velikih 
igrah, ki se rodijo v pretkanem 
umu naših voditeljev. Voditeljem 
pa je neizmerno pri srcu stara igra 
o Stankotu, Milojki in zmaju (o tem 
več naslednjič).  
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ALI MISLIŠ, DA DOBRO 
POZNAŠ VSE ŽIVALI, KI JIH 
NAJDEŠ V DŽUNGLI?
Poveži oblačke, kjer so napisa-

ne lastnosti, s pravim starim 
volkom. Potem ga še nariši. Če 
res ne veš, pocukaj za rep svo-
jega starega volka. Potem lahko 
pripraviš kratek kviz za volčiče v 
svojem krdelu.

In še namig: džungla ti bo ved-
no naklonjena, če boš dobro znal 
MOJSTRSKE BESEDE, drugače 
lahko postaneš prigrizek.

Dober in obilen lov!

Andreja Grkman, Optimistična orka, 
Komenda 1

AKELA

BALU

BAGIRA

KAČA 
KAJA

STARI 
SIVI VOLK, KI 

VODI KRDELO.

GOSPODAR 
DŽUNGLE.

MEHEK, 
OKROGEL
STARI SIVI 
MEDVED.

VELIKA JE DŽUNGLA
IN MAJHEN MLADIČ.

ČRN 
PANTER Z OSTRIMI ZOBMI 

IN BLEŠČEČO DLAKO.

VOLČIČE UČI
DŽUNGELSKE 

POSTAVE.

MOGOČEN 
IN DOBER

PRIPOVEDOVALEC
ZGODB.

NAJLEPŠA 
KAČA V DŽUNGLI!

NA SVETU! 
V VESOLJU!

POGUMNO SRCE 
IN VLJUDEN JEZIK 

POT UTIRATA SKOZ 
DŽUNGLO.

VEČKRAT 
PADE V LONEC 

MEDU IN DELI BUNKE
MAVGLIJU.

MAVGLIJA 
JE ODKUPIL S 

POL BIKA NA SKALI 
POSVETA.

NOGE, KI NE 
DELAJO ŠUMA, OČI, 

KI VIDIJO V TEMI, UŠE-
SA, KI SLIŠIJO VETROVE V 

NJIHOVIH BRLOGIH, IN 
OSTRI BELI ZOBJE.

10m DOLG RU-
MEN SKALNATI PITON 

Z NAJLEPŠIMI ZELENIMI 
OČMI.

DOBER LOV VSEM, KI 
SPOŠTUJEJO  

POSTAVO DŽUNGLE.

Z ZOBMI VARUJE 
DŽUNGELSKO 

POSTAVO.

STAR 
SLON Z DOLGIMI

OKLI IN ŠE DALJŠIM
RILCEM.

SAMO ON 
GOVORI NA 

SKALI.

NAJRAJŠI JE 
BANDARLOGE.

NAJHI-
TREJŠI V 
DŽUNGLI.

HATI
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23ČIRAČARA BUM

MAVGLI POTREBUJE POMOČ!

NOGE, KI NE 
DELAJO ŠUMA, OČI, 

KI VIDIJO V TEMI, UŠE-
SA, KI SLIŠIJO VETROVE V 

NJIHOVIH BRLOGIH, IN 
OSTRI BELI ZOBJE.

Mavgli svoj čas v džungli pre-
živi tudi tako, da ustvarja. 

Tokrat je narisal prebivalca džu-
ngle, Bandarloga. Poglejte, kaj 
se je zgodilo. Ena risba je osta-
la nespremenjena, na drugi risbi 
pa je izginilo 10 stvari. Pomagaj 

poiskati izgubljene stvari, da bo 
risba spet popolna.

Tilen Lukan, Marljivi jelen,  
Logatec 1

BANDARLOG je opičje 
ljudstvo brez postave – brez 
pravil. Norčujejo se iz ostalih 
prebivalcev džungle, ti pa se 
jim izognejo, če je to le mogoče.
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24 SKAVTSKE DOGODIVŠČINE

ZGODBA

LJUBLJANA, 11. 10. 
2015

Mark O.

Nikoli se nisem vprašal, 
kakšno bi bilo podstrešno 

stanovanje sredi Ljubljane brez 
Lučke. Nikoli nisem pomislil, da 
bom kdaj vstopil v to stanovanje 
vedoč, da je nikdar več ne bom 
videl, da je nikdar več ne bom 
mogel stisniti k sebi in ji poveda-
ti, kako rad jo imam.  (Vse skupaj 
se ne zdi resnično.) Prostor se je 
brez nje zdel prazen ter pust in 
ozirajoč se po prostoru v upanju, 
da bi jo vsaj še za trenutek čutil 
ob sebi, sem našel tebe, dnevnik. 
Našel sem te tam, kjer te je ved-
no pustila – na naslonjaču v dnev-
ni sobi. Čeprav se mi zdi neumno, 
da se s teboj pogovarjam kot s 
človekom, se trenutno nočem 
pogovarjati z nikomer drugim.

Mislil sem, da bom z Lučko živel 
srečno do konca svojih dni. Vedel 
sem, da se bodo občasno pojavile 
težave, ki jih bova morala rešiti, da 
bova morala kdaj skleniti kakšen 
kompromis in da ne bo vsak dan 
najinega skupnega življenja pre-
žet s srečo in veseljem, a bil sem 
stoodstotno prepričan, da se bova 
postarala skupaj. Kako neki naj bi 
ne bil, saj sem jo vendar ljubil.

Preden sem spoznal Lučko 
nisem razmišljal o resnih zvezah, 
o tem, da bi se ustalil, se poročil. 
Vse to se je zdelo neresnično in 
nekje izven mojega obzorja razmi-
šljanja. Z njenim prihodom so se 

stvari spremenile. Bila je prva, ki 
je v meni videla nekaj dobrega in 
mi to tudi povedala, brez posmeha 
v besedah. Najino prijateljstvo je 
počasi preraslo v ljubezen in raz-
mišljanje, da bi se ustalil, ni bilo 
več tako tuje. Pravzaprav je bilo že 
precej domače in vedno bližje sem 
bil odločitvi, da Lučko zasnubim.

Ko sem končno zbral pogum, 
kupil prstan in pokleknil pred lju-
bezen mojega življenja, sem se 
tresel kot še nikdar prej. Še očetu 
priznati, da sem popolnoma raz-
sul njegov avto, je bilo lažje kot 
to. Prvič v življenju sem spoznal 
osebo, za katero si potiho nisem 
želel, da bi odšla. Najbolj od vse-
ga me je plašilo, da bo odšla in 
me pustila samega, saj to sem 
brez nje – sam. Ko sem čakal na 
njen odgovor, se je zdelo kot cela 
večnost, čeprav je trajalo le nekaj 
sekund, da je odgovorila z »Da« in 
me naredila najsrečnejšega mo-
škega pod soncem.

Od tega trenutka je minilo dob-
ro leto in, kljub temu da sva bila 
mlada in sva štela komaj 21 let, 
so nama stvari lepo uspevale. Do 
danes …

Klic iz bolnišnice sem prejel 
pred nekaj urami. Vse, kar so mi 
povedali, je bilo to, da je imela 
Lučka prometno nesrečno. Niso 
mi povedali, da je umrla ali mi po-
dali kakršne koli druge informacije. 
Ko sem prispel v bolnišnico, me je 
zadel šok, popadel me je bes in 
želel sem si, da bi lahko kričal in 
tulil. Začetnemu šoku je sledil nas-
lednji. Lučkina smrt je bila klinična, 

kar je pomenilo, da so življenje iz-
gubili le njeni možgani, srce pa je 
še vedno bilo in poganjalo kri po 
žilah ter dajalo občutek, da v Luč-
ki še vedno gori plamen življenja. 
A žal temu ni bilo tako. Lučka ne bi 
bila Lučka, če ne bi še svoje lastne 
smrti poskušala spremeniti v ne-
kaj dobrega. Bila je na listi daro-
valcev in tako so mi vzeli še tisto 
zadnje, kar mi je ostalo od nje, in 
to je bila daleč najhujša stvar.

Zdi se mi, kot da je moje živ-
ljenje udarilo ob dno in sedaj 
potrebuje lestev, po kateri se bo 
povzpelo proti vrhu in ponovno 
ugledalo sončne žarke. Ampak kje 
začeti? Kako se pobrati? Nisem še 
pripravljen izpustiti Lučke, kljub 
temu da je ona nehote izpustila 
mene.

Zavedam se, da ni sile, ki bi mi 
vrnila Lučko, mi pričarala nazaj 
njen smeh, njene dolge vihrave 
skodrane rjavordeče lase in njen 
neizmerni optimizem. Ampak vem, 
da bom moral nekaj storiti zase, 
če bom želel čez čas oditi naprej. 
Moram se še zadnjič sprehoditi 
čez drevored njenega življenja in 
se za kratek čas nasloniti na ka-
kšnega izmed dreves in ti, dnev-
nik, mi boš pri tem resnično v 
pomoč. Začel bom na začetku, pri 
skavtih, kamor je neizmerno rada 
zahajala in od koder je vedno pri-
hajala vesela in nasmejana. 

Se nadaljuje …
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Jesenovanja so že mimo, za 
njimi pa ostajajo le prijetni 

spomini, popotniki in popotnice 
pa že nestrpno pričakujejo nove 
dogodivščine na zimovanjih. Ne-
kaj klanovcev smo povprašali po 
najljubšem jesenovanju.

Zbrala: Veronika Krečič, Brezmejna kanja,  
Ajdovščina-Šturje 1

Blaž Pavlakovič, Multitalentirani orel, 
Črnomelj 1

Klanovci stega Črnomelj 1 smo 
se letos prvič odpravili na jeseno-
vanje. V tem skavtskem letu je 
prišlo k nam veliko novih obrazov, 
zato je bilo v prvi vrsti namenjeno 
povezovanju in polaganju temeljev 
za močno skupnost, ki bo dob-
ro funkcionirala. Na pot smo se 
odpravili okrog dvanajstih na iz-
redno lepo soboto in se že po prib-
ližno uri hoje znašli v čudovitem, 

Manca Kržišnik,  
Ajdovščina-Šturje 1

Davnega leta 2012 smo se s 
klanom odpravili na zimovanje v 
Ledinico pri Žireh. Dva voditelja 
sta pod svoje okrilje vzela 13 na-
dobudnih klanovcev in nas odpe-
ljala daleč proč od vsakodnevnih 
skrbi, v osamljeno kočo, kjer smo 
skupaj preživeli pester vikend. Z 
avtom in kombijem smo se odpra-
vili po strmi vijugasti cesti do Ži-
rov. Naša koča z ogromno pečjo 
in okolica sta bili prečudoviti. Hitro 
smo nekaj dali pod zob in že se je 
začela akcija: postaviti smo morali 
bivak, v katerem naj bi prenočili. 
Ker pa je bil bivak tako super in 
kul, je padla ideja, da bi ga raje 
uporabili za savno. Zvečer smo 
v ogromni krušni peči spekli pice 
ter zažgali kruh. Imeli smo prav 
naporen zabavni večer, saj smo 

JESENSKO-ZIMSKE 
AVANTURE 

z mahom »podloženem« gozdu 
nekje v »Tribučki lozi«. Pojedli smo 
pozno kosilo in postavili dva biva-
ka, ko se je začelo mračiti. Večer 
smo preživeli v znamenju spreje-
ma novih klanovcev (prijazno jim 
je odprl vrata v klan edini priso-
tni predstavnik starih klanovcev) 
in oblikovanju pravil klana, ki so 
letos izredno stroga. Vsi smo se 
nekoliko bali noči, ki naj bi bila po 
napovedih mrzla, spanje zunaj v 
takem letnem času pa je bilo za 
mnoge prva izkušnja. Izkazalo se 
je, da v primerni količini spalnih 
vreč lahko prebiješ še tako mrzlo 
noč. Zjutraj smo se leno odpravili 
proti Črnomlju, kjer smo se ude-
ležili maše in se po njej odpravili 
domov. Jesenovanje je zagotovo 
doseglo svoj namen, saj se v klanu 
že čuti nov duh.
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igro Pajek in muha ponavljali in 
ponavljali ... Ko smo se skobacali v 
naše spalke in se razporedili pod, 
nad, v in ob peč, smo se kmalu 
prepustili spancu. Naslednje jutro 
nas je zunaj pričakala bela snežna 
odeja, zato smo brez pomislekov 
hitro skočili v topla oblačila in se 
podali v borbo s snežnimi kepami. 
Dobronamerno smo se odpravili 
v bližnjo cerkvico k maši, vendar 
le-te ni bilo, zato smo se ponovno 
vrnili k zimskim radostim. Dan je 
švignil, kot bi mignil, in že smo se 
odpravljali domov. Sneg je gumam 
povzročal precejšne težave, zato 
so morali fantje opremiti kombi 
z verigami. Po daljši adrenalinski 
vožnji smo živi in zdravi le prispeli 
nazaj v Ajdovščino, kjer smo se 
zvečer spet srečali pri maši.

NA POT SVOBODE – 
JESENOVANJE KLANA 
NORCI ŠKORCI (KRANJ 1)

Teja Rebernik, Firbčna mravljica, 
Kranj 1

Ker sem prvo leto v klanu, si 
klanovskega izhoda nisem pov-
sem predstavljala. Predvidevala 

sem, da je podoben jesenovanju 
čete, a hkrati še boljši, zato sem 
se z velikim zanimanjem in priča-
kovanjem podala izzivu naproti. 

Tema izhoda je bila »Na pot 
svobode«, zato smo se veliko po-
govarjali o naši svobodi. Tudi sama 
sem se vprašala, ali sem kljub 
vsemu ugodju današnjega sve-
ta popolnoma svobodna? Me kaj 
omejuje? Menim, da nam sodobna 
tehnologija vzame preveč proste-
ga časa. Namesto tega bi se lahko 
posvetili pogovoru na štiri oči in se 
tako prej in učinkoviteje pogovorili. 
Velik problem je tudi čas, za kate-
rega vedno trdimo, da nam ga pri-
manjkuje. Rešitev bi lahko našli le 
v ustrezni razporeditvi dogodkov, 
med katerimi damo prednost tis-
tim, ki so nam bolj pomembni oz. 
bi si zanje radi vzeli največ časa.

Na zimovanju sta nas obiskala 
dva gosta: naš letošnji duhovni 
asistent in bivši odvisnik, ki je z 
nami delil pretresljivo življenjsko 
zgodbo o drogah in življenju na 
cesti … Ker je govoril iz lastnih 
izkušenj, se nas je zgodba še to-
liko bolj dotaknila. To dramatično 

vzdušje je prepodil nepričakovan 
sneg in nam na obraz prilepil na-
smeške. Sledil je roverček na sne-
gu, nato pa še kotaljenje, kepanje, 
delanje prevalov po klancu … 

V snežnih razmerah nam je po 
nekaj poskusih s skupnimi moč-
mi uspelo prižgati ogenj in speči 
tvist. Pekli smo tudi piškote, sušili 
sadje in izdelovali sveče. Tako je 
vzdušje postajalo vedno bolj do-
mače in med vsemi aktivnostmi 
ni manjkalo petja in smeha. Svo-
je izdelke smo zavili in jih bomo v 
adventnem času podarili najbolj 
osamljenim. 

Zaradi snega bi izhod zagoto-
vo in z veseljem lahko podaljšali 
v zimovanje, a so nas žal čakale 
raznorazne obveznosti, zato smo 
zaključili s sveto mašo in se poča-
si iz zasneženih hribovij odpeljali v 
dolino. Mislim, da smo od vikenda 
veliko odnesli. Pogovarjali smo 
se o problemih, ki nas težijo, in 
drug o drugem izvedeli marsikaj 
zanimivega.
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Vse se je začelo že med po-
čitnicami l. 2014, ko sta si 

11-metrski stolp zaželela dva 
najbolj nora izmed nas (Ota in 
Lucijan), da bi lahko videla čez 
vse hiše v Radovljici. 

Vid Urh, Igrivi volk,  
Radovljica 1

STATISTIKA:
Zgornja ploščad: 10,5 metrov
Skupna dolžina vseh vrvi v 
stolpu: 387 metrov
Les: smreka in jesen cca. 2,5 
kubičnih metrov
Vid (14 let), Ota (15 let), Jure 
(16 let), Lucijan (18 let)

OD VIŠINE 
SE ZVRTI

gradnja stolpa je bila izredno zani-
miva izkušnja. Za povrh pa smo se 
zagotovo vsi naučili oz. izpilili svoje 
znanje o pionirskih zgradbah. Pa še 
bolj smo se povezali. 

Na svojem vrtu sta kmalu pos-
tavila temelje, nato pa delo malo 
pustila, ker se je začela šola. Os-
talo je pri temeljih, dokler nismo 
(zaradi oratorija 2015) prišli k nji-
ma njuni soskavti in opazili nedo-
končano delo. Kmalu smo vsi začeli 
z deli, saj se je nam, ki smo prišli 
kasneje, to zdela imenitna ideja. S 
temeljev smo hitro prišli na višino 
8 m, kjer smo zgradili prvo ploščad. 
In ker smo hoteli še višje, smo na-
redili še zgornjo ploščad na višini 
11 m. Stolp je bil dokončan 26. 10. 
2015. Delali smo celotne počitnice 
in še prvih nekaj sobot med šolo. 
Delali smo ga 4 skavti iz stega Ra-
dovljica 1- Ruševci, 3 izvidniki in 1 
klanovec. Zgrajen je bil samo z gro-
bim načrtom, ki pa smo ga kasneje 
(med gradnjo) izpopolnjevali. Zgra-
dili smo najprej stranici, nato pa ju 
povezovali s sušci. Stolp je seveda 
zakopan okoli 1,5 m v zemljo in tudi 
pritrjen na bližnje betonske ograje. 
Za stolp smo porabili samo les 
smreke in jesena, ki smo ga nab-
rali sami. Zvezan pa je z okoli 387 
m vrvi (vse vezave so križne). Žal 
pa nam načrt ni popolnoma uspel, 
saj so nekatere hiše še višje, ven-
dar nismo nezadovoljni, saj se vidi 
čez precej hiš in precej daleč. Ta 
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Si želiš svojim bližnjim v prazničnih dneh podariti darilce, ki bo ne-
kaj posebnega? Lahko jim narediš domačo »labelo« iz naravnih 

sestavin!

Ana Jagodic, Veselo-odštekana čebela,  
Komenda 1

ZA PRIBLIŽNO 10 MALIH 
POSODIC POTREBUJEŠ:

 � 14 g čebeljega voska 
(Najbolje je, če si ga priskrbiš 
pri kakšnem čebelarju.)

 � 26 g kokosovega masla
 � 10 g karitejevega masla 

(Kupi se ga lahko preko 
spleta, namesto njega pa 
lahko uporabiš tudi kakšno 
olje, npr. mandljevo. V tem 
primeru dodaj malo več 
čebeljega voska.)

 � 10 kapljic eteričnega olja ali 
naravne arome za živila

 � embalažo (Primerna je lupina 
od kinder jajčka, lahko tudi 
navaden majhen steklen 
kozarček. Preko spleta pa 
lahko kupiš tudi posebne 
posodice, tudi od Labello.)

 �  dve posodi

DOMAČE MAZILO ZA 
USTNICE
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POSTOPEK:

1. V večjo posodo nalij vodo in 
jo položi na štedilnik ter segrevaj.

2. V manjšo posodo, ki je ni 
škoda, natehtaj čebelji vosek, ko-
kosovo in karitejevo maslo.

3. Manjšo posodo postavi na 
večjo. Voda v spodnji posodi se ne 
sme dotikati dna zgornje posode. 
Bolje je, če voda v spodnji posodi 
ne vre.

4. Zares počasi segrevaj toliko 
časa, da se vse sestavine raztopi-
jo in pomešajo med seboj.

5. Zgornjo posodo umakni s 
štedilnika. Ugasni štedilnik in po-
čakaj kakšno minuto, da se voda v 
spodnji posodi malo ohladi, potem 
vanjo za minuto postavi steklenič-
ko z eteričnim oljem ali aromo za 
živila.

6. Nato v posodo z voskom, 
kokosovim in karitejevim maslom 
doziraj 10 kapljic eteričnega olja 
ali arome.

7. Nato bodoče mazilo za 
ustnice čim hitreje vlij v embalažo. 

8. Počakaj kakšno uro, da se 
strdi. 

Domače mazilo za ustnice je 
pripravljeno!  

Pa še OPOZORILO iz lastnih izkušenj: če se želiš iz-
ogniti mrkim pogledom mame, nujno uporabi posode, 
pribor in gobico, ki jih ni škoda, saj vse postane zelo 
mastno in jih je težko dobro očistiti.

Skavtic_december_2015_Jernej B.indd   29 15. 12. 2015   21:48:46



30 SKAVT PRAKTIK

Po vseh poletnih in jesenskih 
aktivnostih pridejo na vrsto 

zimski meseci. Meseci, v katerih 
orodja ne uporabljamo več tako 
intenzivno in ga do pomladi po 
navadi le zložimo v skladišče. 
Tukaj je ideja, kako lahko z nekaj 
materiala in volje poskrbite za 
svoje orodje in mu podaljšate ži-
vljenjsko dobo za najmanj sezono 
ali dve.

Nina Fifolt, Zamerm čebela,  
Novo mesto 1

Foto: Jernej Girandon,  
Zapeljivi tiger, Domžale 1

USNJEN ŽOK ZA 
SEKIRO

ZA IZDELAVO 
ENOSTAVNEGA ŽOKA ZA 
SEKIRO POTREBUJEMO:

 � primeren in dovolj debel kos 
usnja (dobimo ga lahko v 
usnjarni)

 � olfa nož
 � močnejšo vrvico za šivanje
 � klešče
 � šilo
 � iglo za šivanje
 � kovinski gumb (»pritiskač«)

Začnemo tako, da na trši papir 
narišemo in izrežemo obliko žoka, 
ki bi ga radi imeli oz. ki se po obliki 
prilega naši sekiri. Najlažje bo, da 
si pomagate s sekiro, jo položite 
na papir in narišete želeno obliko. 
Dobro je, da šablono iz papirja iz-
režemo in preverimo, ali se bo pri-
legala na sekiro, saj se velikokrat 
zgodi, da že takoj vidimo kakšno 
možno izboljšavo. To šablono nato 
uporabimo tako, da jo postavimo 
na kos usnja, jo s svinčnikom obri-
šemo in na trdi podlagi izrežemo z 
olfa nožem. Splošen napotek je, da 
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usnja ne odrežemo v enem potegu, 
ampak v več bolj rahlih potegih z 
nožem. Pri rezanju bodimo previdni, 
ker zna biti usnje precej trdo. 

V naslednjem koraku bomo v 
izrezano usnje naredili luknjice, ki 
jih bomo kasneje uporabili za šiva-
nje (glejte, da boste naredili dovolj 
velike, da bo šla lahko šivanka z 
vrvico čez). Točke za luknjice nari-
šemo s pisalom, lahko si pomaga-
mo tudi z ravnilom, da bodo bolj 
enakomerne. Tu pazimo, da jih 
ne narišemo preblizu roba – med 
robom in luknjicami pustimo vsaj 
3 mm usnja. Za luknjanje usnja 
uporabimo šilo, ki ga zabadamo v 
predhodno označene točke. Tukaj 
moramo paziti tudi na to, da se 
bodo luknjice prekrivale, ko bomo 
kos usnja prepognili in pričeli s 
šivanjem. Da se izognemo poško-
dovani mizi, priporočamo uporabo 
trde podlage.

Preden se lotimo šivanja, prip-
ravimo košček usnja (tudi v ta 
košček moramo narediti luknjice), 
ki ga bomo všili med stranici. Tako 
bomo zaščitili sukanec in usnje 
pred rezilom sekire.

Pri šivanju uporabimo usnjar-
sko sintetično povoščeno vrvico 
(lahko uporabite tudi kakšno dru-
go močnejšo nit) in iglo ali dve, 
odvisno od tipa šiva, ki ga boste 
uporabili. V našem primeru smo 
uporabili dve in šivali tako, da 
smo izmenično obe igli vtaknili v 
isto luknjico, vsako iz svoje sme-
ri. Šivanka gre navadno težko čez 
usnje, zato si pomagamo z napr-
stnikom ali trdo podlago, s katero 
šivanko potisnemo skozenj. Med 
šivanjem dobro zategujemo šive, 
da se le-ti ne razrahljajo. Šivanje 
lahko zaključimo z vozlom ali pa 
naredimo še dva šiva nazaj in vrvi-
co odrežemo.

Glavni del smo naredili, potre-
bujemo pa še pašček, da bo žok 
stal tam, kjer mora, na sekiri torej. 
Iz usnja izrežemo pašček poljub-
nih dimenzij. Preden ga pritrdimo, 
postavimo žok na sekiro in pre-
merimo, kam ga bomo postavili, 
da bo vse dobro stalo na sekiri in 
bo žok služil svojemu namenu. Ko 
določimo najoptimalnejšo pozicijo 
paščka, ga na eni strani prišijemo 
na žok, na drugi pa smo v našem 
primeru uporabili kovinski gumb 
na pritisk (»pritiskač«), ki vam ga 
lahko pritrdi vsak čevljar.

Sledijo le še poljubni lepotni po-
pravki. Rob žoka lahko do končne 
oblike obrežemo ali zbrusimo z bru-
silnim papirjem. Usnje lahko malce 
tudi popestrimo. Mi smo vanj npr. 
vžgali logotip ŽVN-ja. Po želji in 
odvisno od tipa pa lahko usnje 
namažemo še z lanenim oljem 
ali kakšnim drugim sredstvom za 
vzdrževanje in ga tako primerno 
zaščitimo ter s tem močno podalj-
šamo življenjsko dobo žoka.
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Ker se skavt rad loti prav vsa-
kega izziva, še raje pa prej 

dobro je, je tukaj recept, kako 
pripraviti pravo domačo pašteto.  
Mi smo se sicer odločili za mesno 
izvedbo, s kančkom domišljije pa 
lahko recept priredite po svoje in 
naredite še kakšno drugo izved-
bo namaza, ki ga vsi prav radi 
namažemo na kruh.

Petra Sušanj, Naustavljiva koala, 
Ilirska Bistrica 1, 

Foto: Nina Fifolt, Zamerm čebela,  
Novo mesto 1

POTREBUJEMO:
 �  500 g svinjskih jeter
 �  250 g svinjskega mesa 

(svinjski kare)
 �  150 g masla
 �  1 veliko čebulo
 �  1 strok česna
 �  sol
 �  poper
 �  1 žličko majarona
 �  belo vino

JETRNA 
PAŠTETA

1. Ponev segrejemo in v 
njej stopimo 100 gramov masla.

2. Olupimo čebulo in česen 
(to lahko naredimo že na začetku, 
ker se nam maslo precej hitro 
stopi), ju na drobno sesekljamo in 
stresemo v ponev z maslom. Med 
občasnim mešanjem ju počasi 
pražimo približno 10 minut, da se 
čebula zmehča.

3. Prepraženi čebuli in 
česnu dodamo očiščena jetra, 
meso, sol, poper in žličko maja-
rona. Po želji lahko za boljši okus 
dodamo tudi malce belega vina. 
Vsebino v ponvi stalno mešamo in 
pražimo toliko časa, da jetra pre-
pečemo (lahko pa jih v sredini še 
vedno pustite rožnata). Pazimo, 
da jetra pražimo pri visoki tempe-
raturi, da takoj zakrknejo, znotraj 
pa ostanejo mehka in sočna. Če jih 
bomo pražili predolgo, bodo pos-
tala trda.

4. Ko so jetra in meso pe-
čeni, vsebino prenesemo v mešal-
nik in vse skupaj dobro zmiksamo, 
da dobimo dovolj gladko zmes. 
Vmes med mešanjem pašteto 
poskusimo in po potrebi dodatno 
začinimo.

5. Pašteto prenesemo in 
shranimo v ustreznih posodah ali 
kozarčkih.

6. Preostalo maslo prista-
vimo na ogenj in segrevamo, da se 
začne peniti. Potem ga odstavimo 
in pustimo stati približno 3 minu-
te. Z masla poberemo peno, ru-
meni del pa prelijemo po pašteti. 
Maslo bo našo pašteto varovalo 
pred oksidacijo (da ne postane 
črna). Seveda maslo pred uporabo 
paštete odstranite.

7. Posodo s pašteto pokri-
jemo s prozorno folijo in jo za 2 uri 
postavimo v hladilnik, da se strdi 
in ohladi. 

*Iz sestavin v receptu dobimo 
približno 700 gramov paštete.

Pa dober tek!
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Je igra z veliko imeni in še več 
verzijami igranja. Osnovna pra-

vila pa so takšna.

Katja Černelič, Noroklepetava levinja, 
Homec 1

Sodelujoče razdelimo v vsaj 
dve skupini. Primerno je, da so 
skupine enako velike in da so v 
vsaki skupini vsaj 4 člani. Potre-
bujemo tudi enega voditelja, ki bo 
vodil igro. 

Skupini se postavita vsaka v 
svojo kolono in na enako odda-
ljenost od voditelja. Voditelj se 
postavi nasproti skupinam na pri-
merni oddaljenosti. V iztegnjeni 
roki drži rutko. 

Vsak član v skupini dobi svojo 
številko. Prvi v koloni je 1, drugi 
2, tretji 3 in tako naprej. Voditelj 
kliče različne številke, lahko v 
različnem vrstnem redu. Naloga 

poskušajo vzeti rutko pred os-
talimi skupinami.

 � PET ŠTEVILK  – člani naredijo 
»avionček«: en član je letalo in 
ostali štirje ga primejo vsak za 
eno okončino (za roke in noge) 
in tako tečejo do voditelja.

 � ŠEST ALI VEČ ŠTEVILK  – sku-
pina naredi vlakca: se prime 
za rame in se ne sme spustiti, 
dokler ne dosežejo rutke. 

To je le nekaj možnosti. Vsak steg 
ima svoje posebnosti pravil igre.

POPULARNA SKAVTSKA 
IGRA: UJEMI RUTKO! 

skupine in članov je, da na različne 
načine pridejo do voditelja in dobi-
jo točko tako, da vzamejo rutko. 
Število točk ni omejeno. 

ČE VODITELJ POKLIČE …
 � ENO ŠTEVILKO – član s to 

številko teče do voditelja in 
poskuša vzeti rutko pred člani 
drugih skupin.

 � DVE ŠTEVILKI  – člana skupi-
ne poklicanih številk gresta 
»štupo-ramo« in tako čim hit-
reje tečeta do voditelja ter po-
skušata vzeti rutko.

 � TRI ŠTEVILKE  – dva člana nare-
dita stol iz rok, tretji se usede na 
stol in tako ga neseta do vodi-
telja, kjer poskušajo vzeti rutko.

 � ŠTIRI ŠTEVILKE  – člani se 
postavijo v krog, se primejo 
za roke in se začnejo vrteti in 
približevati voditelju, kjer zopet 
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Ana Špes, Dobrosrčni galeb,  
Velenje 1

OB OGNJU

Letos se bo v Cerkvi ogromno omenjalo 
sveto leto. Kaj je to? Kaj nam Cerkev s 

tem ponuja? In kaj so to sveta vrata, ob 
odprtju katerih smo skavti letos sprejeli 
Luč miru iz Betlehema.

Robi Sekavčnik, Kavalirski L bizon,  
Slovenska Bistrica 1

Že judje so imeli navado, da so na vsa-
kih 50 let imeli t. i. jubilejno leto. Takrat so 
se odpisali vsi dolgovi in so ljudje imeli pri-
ložnost zaživeti na novo. Tako tudi danes 
Cerkev nam vsem ponuja to možnost, kadar 
razglasi sveto leto. Sveto leto je običajno 
razglašeno na 50 oz. 25 let (nazadnje je 
bilo leta 2000). Letošnje sveto leto, ki ga 
imenujemo tudi jubilej Božjega usmiljenja, 
je napovedano zaradi 50. obletnice 2. vati-
kanskega koncila (1965).

Sveto leto se imenuje sveto ravno zato, ker 
nam daje Cerkev priložnost (ja, tudi nam skav-
tom ), da v tem letu postanemo bolj sveti. 

Ko na taboru skavti postavljamo tabor-
ne zgradbe, ima poleg jambora seveda po-
membno mesto tudi vhod v tabor oz. vhodna 
zgradba, saj le-ta »sprejme« vsakega obisko-
valca. Tako tudi Cerkev v času svetega leta 
skuša vsakega, ki bi rad v to vstopil, sprejeti 
s »svetimi vrati«. Sveta vrata so posebna 
vrata, ki imajo namen – pridobiti svetoletni 
odpustek. Vstop skozi sveta vrata je po-
leg zakramenta svete spovedi in evharistije 
eden izmed pogojev za prejem »svetoletnega 
odpustka«. V Sloveniji jih bo do 20. 11. 2016 
odprtih 14 – kje vse, preverite na spletu. 

Sveto leto je za vse nas skavte prilož-
nost, da se potrudimo približati svetosti. To 
mora v prvi vrsti narediti vsak zase. Seveda 
pa si lahko za svetost prizadeva tudi vsaka 
veja ali steg skupaj.

VSAKA VHODNA ZGRADBA 
JE POSEBNA, KAKOR TUDI 
»SVETA VRATA«
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 ŠTEF ŽE NESTRPNO PRIČAKUJE PRVE , 

SAJ TO POMENI, DA BO KMALU BOŽIČ.  

A PRI SEBI NIMA NE  NE , DA 

BI ODŠTEVAL DNI. Z  GA OPAZI   

TINKARA, KI VE, KDO POZNA ODGOVOR.  

ODŠTEVA 

DO BOŽIČA

OB OGNJU

Ana Špes, Dobrosrčni galeb,  
Velenje 1
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SKUPAJ SE ODPRAVITA PO , POLNI , 

 SKOZI  DO  STAREGA GOZDNEGA .  

TA IZ  IN  IZDELUJE  .  

TI NAM POMAGAJO ODŠTEVATI. NANJE PRITRDIMO 

  . VSAKO NEDELJO PRED BOŽIČEM  

PRIŽGEMO . KO GORIJO VSE , BOMO 

PRAZNOVALI JEZUSOVO ROJSTVO.   

TINKARA IN  ŠTEF LAHKO SEDAJ ODŠTEVATA. 

KOLIKO  PA GORI NA TVOJEM VENČKU? 

 ŠTEF TI ŽELI BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ!
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SE SAMO ZDI  
ALI RES GORI?

Si mislite, da na pol poti 
ugasne? Ali pa kar tik pred 

prihodom na Dunaj? Celo pot jo 
pridno čuvate, vedno jo nekdo 
spremlja s pogledom, nato pa v 
trenutku nerodnosti kar na le-
pem ugasne. Verjamem, da je 
prav zaradi te svoje krhkosti in 
zahtevnosti ravno plamen izbran 
za simbol miru. Miru, ki ga vsako 
leto z upanjem na boljši jutri priž-
gejo v votlini Jezusovega rojstva 
v Betlehemu in ga ponesejo na 
različne konce sveta. Majhna luč, 
ki izbriše temo in širi upanje.

Jasna Cupin, Prijateljska vidra,  
Ankaran 1 

vodja tropa LMB

Ob samem rojevanju idej o le-
tošnji akciji nismo mogli odmisli-
ti vprašanja, kako v današnjem 

svetu sploh živimo mir. Se zavze-
mamo, se trudimo zanj? Smo se 
pripravljeni za mir čemu odpove-
dati, smo sposobni pogledati vase 
in začeti s spreminjanjem sebe? 
Za marsikoga je to velika težava.

»Imam majhen problem.
Tvoj dar še vedno gori,  

a se bojim,
da brez prave strasti.«

 
»Pomisli, ni vse odvisno 
samo od tvoje moči.

Pomembno je, da je tvoje 
dejanje

dejanje ljubezni.
To šteje, to greje.«

Začnimo z dejanji ljubezni. Naj 
ogrejejo odnose v družinah, kjer 
vlada nasilje, med narodi, kjer veje 
sovraštvo. Med verami, kjer vlada 

nestrpnost, med ljudmi, kjer ni 
spoštovanja. Med zatiranimi, kjer 
ni razumevanja in med otroki, kjer 
ni možnosti za dostojno življenje. 
Naj zagori s pravo strastjo in željo 
po boljšem svetu, kjer ima vsak 
možnost živeti v miru.

MAR NAM JE  - ŠE BOLJ!
Namen Luči miru iz Betlehe-

ma ni samo sporočilni. Vsako leto 
dobrodelna sredstva, zbrana od 
prodaje sveč, namenimo otrokom. 
Letos smo se odločili narediti ko-
rak dlje. Verjamemo namreč, da 
mir lahko zares živimo v med-
sebojnih odnosih, v trenutkih, 
ko skupaj praznujemo, sanjamo, 
upamo,  ko se skupaj smejemo 
in uživamo v vsaki minuti dneva. 
Zbrana sredstva bomo zato na-
menili organizaciji zimskega tabo-
ra za otroke iz socialno ogroženih 
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Pisanje tega prispevka me je potegnilo v 
čas, ko sem se preko prvorojenke prvič 

srečala s skavti. Tega še ni tako dolgo, le 
dobrih 6 let, meni pa se zdi že zelo daleč. 
V tem času se je naši prvi skavtinji in vsem 
ostalim otrokom v četi in džungli zgodilo 
že toliko lepega, da bi težko vse dogodke 
spravila v teh nekaj let.

Jožica Koželjnik – mama petih skavtov in skavtinj 
iz Velenja 1

Dobro se še spominjam tistega časa. Z 
možem sva tehtala in premlevala, ali bi si 
»naložila« to obveznost. Otroci so bili še 
majhni, poleg tega smo ob koncu tedna po-
gosto zahajali k mojim staršem in ostalim 
sorodnikom v 100 kilometrov oddaljen kraj. 
Ko sva opazila navdušenje v očeh najine de-
klice (takrat je imela deset let) in še več og-
nja v mladih voditeljih, za katere sva vedela, 
da jim lahko zaupava otroka, so pomisleki 
odplavali. Zaplavali smo v bistre skavtske 
potoke. Led je bil prebit in prvi skavtinji v 
družini so samoumevno sledili vsi ostali.

Sprva nisem prav ničesar razumela: 
četa, vodi, steg, voditelji in vodniki, kroji in 
rutice, potem pa še izzivi in izhodi, pa tak in 
drugačen tabor, obljube in letovanje za vsak 
letni čas (do takrat sem namreč poznala 
samo to besedo, ne pa spomladovanja, 
jesenovanja …). Kasneje, ko smo dobili tudi 
volčiče, so se temu spisku pridružili še novi 
skavtski izrazi od džungle do krdela. A to 
mi je bilo lažje sprejemljivo, celo domače, 
saj imam doma (bolj ali manj divje) krdelce. 
Naše domovanje je pogosto bolj podobno 
džungli kot stanovanju. Ko bo drugo leto 
naša zadnja »volkuljica« zapustila krdelo 
in prestopila v četo, jo bo doma še vedno 
čakala domača džungla. 

Trenutno imamo pri nas »tri vrste« skav-
tov. Omenila sem najmlajšo, ki je pri volči-
čih, najstarejša je letos prestopila v klan, 
vmesni trije pa so v četi – eden od njih je 
vodnik. Če seštejemo, dobimo štiri vrste 
srečanj. V dobro staršev je večina srečanj 
ob sobotah in pogosto potekajo istočasno, 
kar pomeni občutno manj voženj. Nama 
le-te nikoli ne pomenijo bremena, saj sva 
prepričana, da vlagava v »dobro banko« in 

družin, kjer bodo poleg zimskih 
norosti uspeli spoznati tudi tiste 
skavtske. Skupaj se bomo spušča-
li po snežnih strminah, spoznavali 
skavtske veščine, odkrivali, v čem 
smo dobri in se trudili za risanje ši-
rokih nasmehov. Vse to bo možno 
doživeti v družbi otrok, skavtskih 
voditeljev, popotnikov, popotnic 
ter drugih prostovoljcev v febru-
arju 2016 na Golteh. Poleg edin-
stvenih spominov želimo otrokom 
podariti tudi oblačila, potrebna za 
brezskrbno spuščanje po zasneže-
nih klancih, zato smo letos akcijo 
zbiranja dobrodelnih prispevkov 
razširili na SMS donacije. Do kon-
ca februarja lahko preko SMS spo-
ročil na telefonsko številko 1919 
prispevate en evro (z uporabo 
ključne besede LUC1) ali pet evrov 
(ključna beseda LUC5). Več o SMS 
donacijah lahko preberete na sple-
tni strani http://lmb.skavt.net.

ŽE 25 LET RES GORI
Ne samo v domovih, cerkvah 

in vojašnicah, letošnja Luč miru 
iz Betlehema je in še bo zasveti-
la iz zanimivih koncev Slovenije. 
S pomočjo stegov, voditeljev in 
odločnih skavtov jo bomo pones-
li od Pirana in Trsta, čez Slivnico, 
Snežnik in Trdinov vrh do tistega 
zaresnega vrha Kredarice in tro-
meje na Svetih Višarjah. Prižgali jo 
bomo v zaporu in vojašnicah, svojo 
zgodbo bo pripovedovala v gledali-
ških predstavah in povezovala slo-
venske skavte s tistimi izven meja 
naše države. Z vašo pomočjo greje 
že 25 let. Vedno močneje.
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MOJI OTROCI SO 
SKAVTI IN TO JE ZANJE 
PRIVILEGIJ

upava na pozitivne obresti. Res 
je, da otroci včasih težko vstane-
jo. Vzdihujejo, da je krivično tako 
»zgodnje« bujenje celo ob koncu 
tedna, in se sklicujejo na Konven-
cijo o otrokovih pravicah (njim da-
leč najpomembnejši dokument ), 
nazadnje pa se le dvignejo in so pri 
zajtrku že boljše volje. 

Kot mama, ki nikoli ni bila skavt, 
doživljam skavtstvo svojih otrok 
kot njihovo posebno priložnost, 
pravzaprav privilegij. Pomaga jim 
odkrivati lepoto druženja, približuje 
jim krščanske vrednote kot sestav-
ni del njihovega vsakdanjega življe-
nja in jih uči sožitja z naravo. Vse to 
hvaležno sprejemam kot pomoč pri 
vzgoji. Skavtski zakoni in obljube so 

V prihajajočih dneh bodo skav-
ti sprejeli Luč miru iz Betlehema, 
jo ponesli širom domovine in tako 
poskrbeli, da bo prišla do vseh, ki 
jo želijo sprejeti. Tudi naši skavti 
bodo pri tem pomagali. Na pred-
večer se bodo zbrali in skupaj pre-
živeli večer, naslednji dan pa bodo 
pri mašah prebrali poslanico Luči 
miru iz Betlehema ter predali luč-
ko. Lepo je, ker vodstvo poskrbi, 
da pride betlehemska lučka tudi 
do domov ostarelih, ob tem pa ot-
roci pričarajo oskrbovancem nekaj 
domačnosti in prazničnosti. 

Naj ob Luči miru iz Betlehema 
končam. Božji Otrok, ki kot resnič-
na Luč sije iz jaslic, naj nas vse 
blagoslavlja, povezuje in ogreva za 
vse, kar je lepo in plemenito!

tako rekoč evangelij v malem, saj je 
v njih povzet Jezusov nauk (zapo-
ved ljubezni, blagri, služenje, vestno 
opravljanje dolžnosti …). Otroke 
spodbujajo k zvestobi, odgovornosti 
in srčni dobroti – k vsemu, kar v naši 
družbi prav malo ali nič ne šteje, a 
ostaja človekov najvišji ideal. Naj ob 
tem kot nekaj posebno lepega (kar 
zelo pogrešam v šoli) omenim do-
movinsko vzgojo! 

Kar ganljiva se mi zdi molitev, kjer 
otroci prosijo, da bi bile njihove duše 
čiste kot potoki izpod brezmadežnih 
snegov, njihova velikodušnost ne-
izčrpna, volja trdna kot granit, Bog 
pa na vsakem koraku njihov spre-
mljevalec in prijatelj. Si lahko želim 
še kaj več za svojega otroka?
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Zima je čas, ko mraz, bacili in 
prehladna obolenja trkajo 

na vrata. Zato je najboljše, da 
se pred njimi ubranimo s pravo 
mero gibanja, zadosti počitka in 
skodelico toplega zimskega čaja. 

Kateri so preprosti in dobri čaji za 
mrzle zimske dni, pa si preberi v 
nadaljevanju. 

Zdenka Pišek, Romantična miška, 
Maribor 1

da naribaš eno čajno žličko ingver-
ja in eno čajno žličko kurkume ter 
oboje streseš v 750 ml vode. 
Zavreš, nato pa pustiš kuhati na 
majhnem ognju 15 minut. Dodaš 
nekaj kapljic limoninega soka in 
uživaš v zdravem napitku. 

SKUHAJ SI SVOJ 
ZIMSKI ČAJ 

Ali veš, da … 
Kurkuma je rastlina iz jugo-

vzhodne Azije in tesna sorodni-
ca ingverja. Imenujejo jo tudi in-
dijski žafran ali rumeni ingver. 
Uporabna so njena podzemna 
stebla rumene barve, ki vsebu-
jejo eterična olja, ostre snovi in 
rumeno barvilo. 

1. ČAJ IZ INGVERJA IN 
KURKUME 

Čaj pomaga pri krepitvi imun-
skega sistema, poleg tega pa je 
zelo osvežilen. Prav tako pomirja 
razdražen želodec in je odličnega 
okusa s kančkom limoninega soka 
ter žlico medu. Pripraviš ga tako, 
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2. ČAJ IZ SIVKE
Čaj iz sivke je namenjen pomi-

ritvi po napornem dnevu. Za naj-
boljši okus čaja v cedilu zmešaj 
pest posušenih metinih vejic z 
dvema velika žlicama posušenih 
cvetov sivke. Prelij s 750 ml vroče 
vode in pusti namakati 5 minut, 
nato pa sladkaj z dvema ali tremi 
čajnimi žličkami medu.

3. ČAJ S KOPRIVO IN 
CIMETOM

Ta čaj vsebuje železo in vita-
min C, ki ju, ko sta zmešana sku-
paj, tvoje telo najlažje absorbira. 
V skledi zmešaj dve petini kopri-
ve, dve petini šipka in eno petino 
mletega cimeta (namesto tega 
lahko dodaš nekaj mletega suhe-
ga sadja za naravno sladkobo). V 
grelniku zavri 800 ml vode in jo 
nato odmakni s toplote. V vodo 
vmešaj štiri velike žlice predhodno 
zmešanih zelišč, nato pa pokrij in 
namakaj 30 min. Ponovno pogrej 
in čaj je pripravljen. 

4.  LIMONIN ČAJ
Če si ljubitelj limone, je ta čaj 

kot nalašč zate. Prav tako je pri-
meren za sprostitev. V skledi zme-
šaj tri šestine limonske trave, eno 
šestino melise, eno šestino limoni-
ne lupine in eno šestino kamilice. 
Za 3 dl čaja uporabi eno čajno žlič-
ko te mešanice. Vodo zavri, jo do-
daj mešanici in namakaj 10 minut. 
Dodaj med ali svežo rezino limone 
in postrezi še vroče. 

Ali veš, da … 
Limonska trava je aroma-

tična rastlina značilna za Indijo 
pa tudi ostale države Azije. Ima 
suličaste liste, ki lahko v viši-
no zrastejo tudi do dva metra. 
Razstruplja telo, pomaga pri 
prehladu in gripi, slabokrvnosti 
ter blaži bolečine v trebuhu. 

5.  ČRNI ČAJ Z VRTNICO
Ta čaj ni samo preprost za pri-

pravo, temveč cvetni listi vrtni-
ce ustvarjajo naravno sladkobo 
in aromo, ki dopolnjujeta učinek 
črnega čaja. V skledi zmešaj dve 
tretjini suhih cvetov vrtnice z eno 
tretjino črnega čaja. Čajno žličko 
mešanice prelij s 3 dl vrele vode 
in namakaj 5 minut. Za poseben 
okus dodaj malo mandljevega 
mleka (uporabiš lahko tudi mlete 
mandlje). 

Naj te okusni čaji pogrejejo in 
razvajajo v mrzlih zimskih dneh. 
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»THE NATION WHO DESTORYS ITS SOIL DESTROYS ITSELF.«
 (FRANKLIN D. ROOSVELT)

Združeni narodi so leto 2015 
razglasili za mednarodno leto 

prsti, 5. december pa je progla-
šen za svetovni dan prsti – zakaj? 

Špela Berlot, Zgovorna levinja, 
Domžale 1 

Skavt Peter pogosto pomaga 
svoji babici na vrtu, saj sama ne 
zmore več vseh opravil. Neko so-
boto, ko je pobiral krompir, je opa-
zil polno deževnikov. Pomislil je, 
da se je očitno gnojenje in skrbno 
vrtnarjenje obrestovalo, prst je 
zdrava in vedno več deževnikov 
živi v vrtu. Po nekajurnem vrtnar-
jenju se je odpravil proti domu. 
Med potjo je opazoval bagre, ki 
so kopali gradbeno jamo za nov 
blok. Pomislil je: »Zanima me, kam 
bodo peljali izkopano prst, gotovo 
bodo okoliški vrtnarji veseli. Konec 

koncev dobra prst – dober krom-
pir.« Po kosilu se je usedel za ra-
čunalnik in se lotil raziskovanja. V 
internetni iskalnik je vtipkal: »Kako 
nastane prst?« Slišalo se je precej 
zakomplicirano, predvsem pa je 
bil zgrožen nad podatkom, da dva 
centimetra prsti nastajata 1000 
let. Misel o ogromni gradbeni jami, 
ki bo služila parkirni hiši, ter kupih 
krompirja, ki bi lahko zrasli na tem 

območju, ga je resno zaskrbela. Z 
raziskavo je nadaljeval in ugotovil, 
da prst poleg omogočanja pridela-
ve hrane zaradi svoje lastnosti ro-
dovitnosti opravlja še marsikatero 
drugo funkcijo. Je življenjski pros-
tor mnogim organizmom, v njej se 
skladišči ogljik, zadržuje in pre-
čiščuje voda. Prst omili podnebne 
vplive, hrani kulturno dediščino in 
še mnogo drugega. 

MOJA IN TVOJA PRST
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43Z GLAVO ZA NARAVO

Zapisal si je tudi nekaj ključnih 
ugotovitev:

 � 2 centimetra prsti nastajata 
1000 let. 

 � V sušnih, travnatih pokrajinah 
je zelo kvalitetna prst, vendar 
bi s kmetijstvom prst uničili, saj 
ne bi bila ves čas poraščena in 
bi jo tako zlahka odnašal veter. 

 � Ljudje s pozidavo nepovrat-
no uničujemo prst. Na zemlji 
zmanjkuje kvalitetne prsti za 
pridelavo hrane, za gozdove in 
živali. 

 � V prsti se predeluje organska 
snov (odmrle rastline, živali). 

 � Deževniki so v prsti zelo dobro-
došli, saj jo rahljajo. Če vidimo 
deževnika, ki se utaplja v luži, 
mu lahko pomagamo na suho. 
Revež namreč ne zna plavati. 

Peter se je odločil, da bo temo 
naslednjega vodniškega srečanja 
posvetil prsti, svoj vod pa bo pova-
bil na babičin vrt, kjer bodo babici 
pomagali pri pobiranju pridelka ter 
setvi motovilca. 

Dragi voditelj, izvidnik ali volčič, 
v spodnji preglednici je nekaj idej, 

ki jih lahko uporabiš za pripravo 
naslednjega srečanja ali plena. 

V zvezek si je prerisal shemo, ki jo je našel na medmrežju. 

VOLČIČ Izberi si svojo najljubšo zelenjavo in preveri,  
zakaj koristi tvojemu telesu – je dobra zaradi vita-
minov, vlaknin? Ko boš naredil raziskavo, pa se s 
starši dogovori, kje bi jo lahko posadil ali posejal. 
Če doma nimate zelenjavnega vrta, lahko rastlino 
posadiš v lonček na balkonu. Spremljal njeno rast 
in si zapisuj napredek.

IZVIDNIK Sobotno popoldne izkoristi za lov za zakladom. 
V svojem kraju poskusi poiskati čim več različ-
nih vzorcev prsti. Z lopatko izkoplji luknjo (koplji 
globlje od humusa) in vzorce pospravi v steklene 
kozarčke. Na vodovem srečanju lahko naredite 
več poskusov z vzorci (katera prst razpade, če ji 
dodamo malo vode, iz katere je najlažje izdelovati 
svaljke itd). Po vzorce se odpravi v gozd, ob potok, 
na njivo, v močvirje, na babičin vrt.

VODITELJ IV Ob temi ognji lahko nekaj minut več posvetite 
ruši. Ob pripravah na tabor preučite, kako omiliti 
vaš vpliv (organski odpadki, fekalije) na prst.

VODITELJ PP Pripravi kviz o prsti – informacije najdeš na sple-
tni strani: http://www.fao.org/soils-2015/en/. S 
popotniki imate lahko debato o rabi prostora v vaši 
občini. Je ta smiselna? Nove industrijske cone, za-
puščeni pašniki itd.?

OGLJIKOV 
CIKEL

Ogljikov cikel je v naravi samo-
reguliran in uravnotežen, saj so 
količine ogljika, proizvedenega  v 
naravnih procesih in izpuščene-
ga v atmosfero, približno enake, 
kot je ponor ogljika v drugih na-
ravnih procesih.  Ravnotežje je 
ogroženo zaradi pridobivanja in 
izkoriščanja fosilnih goriv, zaradi 
katerih je v atmosfero izpušče-
nega več ogljika, brez dodatnih 
procesov, ki bi skrbeli za ponor 
le-tega. To je razlog za dvig ravni 
ogljika v atmosferi.

Izpuščeni CO2

Ujeti CO2

Pridobivanje 
fosilnih goriv

Uporaba 
fosilnih goriv

Ogljik ujet v fosilnih 
gorivih  
(nafta, zemeljski plin)

Fotosinteza Gorenje 
organizmov

Dihanje 
organizmov

Kompostiranje 
organizmov

Raztapljanje 
CO2

Vir:  Carbon Cycle, 2015. Ainsworthenergy.com. URL: http://ainsworthenergy.com/wp-content/uploads/2013/02/
Carbon_Cycle-final.jpg (citirano 28. 11. 2015)
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44 Z GLAVO ZA NARAVO

Mednarodno leto prsti je to-
rej namenjeno ozaveščanju o 
pomembnosti in ranljivosti tega 
naravnega vira. Prst poškoduje-
mo že z neprimernim parkiranjem 
na travnatih površinah, saj jo s 
težo avtomobila stisnemo, kar 
se kaže v zastajanju vode (npr. v 
kolesnicah). Največ škode nare-
dimo z zazidavo, saj nepovratno 

spremenimo lastnosti prostora. S 
kmetijstvom prst onesnažujemo, 
kar se kaže v manjšanju sposob-
nosti zadrževanja ogljika, vode, 
nižji rodovitnosti in izčrpavanju. 

Z mednarodnim letom prsti se 
prebivalce zemlje poziva ne samo k 
varovanju vira, temveč k smotrne-
mu, premišljenemu načrtovanju in 
rabi prostora ter drugih naravnih 

virov. Prst je le del zapletenega 
ekosistema, vsa naša dejanja nanj 
vplivajo neposredno ali posredno. 

Skavti smo lahko pobudniki v 
družini, lokalnem okolju ter spod-
budimo k bolj trajnostnemu od-
nosu do okolja, manjši potrošnji 
energije in dobrin. Saj vemo, kako 
– sedaj moramo samo še to začeti 
izvajati. 
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Živijo!
Sem Jure in sem se letos pridružil 

skavtom. Za skavte so me navdušili 
moji sošolci, zaradi katerih sem se hitro 
vklopil v skavtsko družbo. Všeč so mi 
prijatelji in voditelji ter sama srečanja. 
Imam se res odlično, vendar imam 
problem. Moj ati in mama ne marata 
skavtov. Tako me nočeta peljati na 
srečanja in moti ju, da imamo srečanje 
ravno v soboto popoldan, ko imam toliko 
drugih stvari za delati. Prosim te, svetuj 
mi! 

Jure

Dragi Jure, všeč mi je tvoje navdušenje 
nad skavti in si želim, da ti ta ovira ne bi 
preprečila vseh norih dogodivščin, ki te še 
čakajo. Verjamem, da si starše že prepri-
čeval, da ti je pri skavtih lepo in da delate 

SKAVT MILAN SVETUJE
dobre stvari, ampak ne obupaj, povej jim 
to še večkrat. Naj ugotovijo, da ti to zares 
veliko pomeni. Pazi tudi na to, da opraviš 
opravila, kljub temu da ti srečanje vzame 
vsaj dve uri. Poskusi se še v čem izboljšati, 
staršem večkrat priskoči na pomoč in jim 
vmes namigni, da je to skavtsko. ;) Povej jim, 
kaj vse si se naučil pri skavtih, jim pokaži 
stvari in mogoče bodo opazili, da je to ko-
ristno zate. Če jih to ne prepriča, se obrni na 
voditelje. Predlagaj jim, da naredijo kakšen 
zanimiv sestanek za starše. Naj vidijo, zakaj 
so skavti pomembni, ti pa jih na ta sestanek 
še posebej povabi. 

Torej naj ne bodo skavti izgovor za ne-
opravljena opravila, ampak odgovor na vsa 
opravljena opravila. Saj je to ravno bistvo 
skavtstva – vzgoja v odgovornega državlja-
na! Tega se zavedaj in tudi staršem bodo 
skavti definitivno prirasli k srcu. 

Bi - Pi  
Skavt Milan, Svetovalski jazbec
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46 SKAVT NORRIS

MORNARJEVA UGANKA

Tokrat bi vam rad predstavil 
»mornarjevo uganko«. Včasih 

so se mornarji radi pozabavali z 
možmi na kopnem in jih spraše-
vali, kako bi se spustili čez klif z 
vrvjo, ki se komaj dotakne tal, in 
jo na koncu še vzeli s seboj, če bi 

jo slučajno še potrebovali. Velika 
večina mož je rekla, da se tega 
ne da narediti. To seveda ni res 
in tukaj je dokaz.

Matej Hosner, Samozavestni volk, 
Bovec 1

2. Obremenjen vozel, ko se 
»zadrgne«. Ker smo na koncu 
naredili šestico, nas vrv drži, dok-
ler je obremenjena. Zdaj se lahko 
spustimo po njej na tla. Šele ko 
smo varno na tleh, vrv lahko raz-
bremenimo in s suvanjem povzro-
čimo, da zavalovi ter tako zdrsne 
na tla.

3. Opozorilo: obstaja veliko 
načinov, kako speljati ta podvig. 
Vsem je skupno to, da so zelo ne-
varni, še posebej če človek nima 
prirojenega občutka za vozle, ki bi 
mu omogočal dobro razumevanje, 
kako ti vozli delujejo. Kdor hoče to 
preizkusiti, naj poišče izkušenega 
plezalca ali alpinista, ki bi mu bil 
pripravljen pri tem pomagati.

Pura vida!

1.  Najti moramo primerno 
mesto z drevesom ali kakšnim 
primernim kamnom blizu roba klifa 
in na koncu vrvi narediti navadno 
šestico. (Vozel, ki se nam včasih 
naredi na vezalkah.) Z drugim 
koncem vrvi gremo okoli drevesa 
in čez konec s šestico ter jo priti-
snemo ob tla. 
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48 FOTOSTRAN

Vedno lačen, pripravnik 2, Slovenj Gradec
Foto: Sara Petrovčič 

Vitezov nikoli ampak res nikoli ne zebe, jesenovanje IV, 
Veliki Gaber,Brežice 1
Foto: Tilen Prinčič

Jem za svoj vod, jesenovanje Čete najjačih trtnih vuši, 
Podzemelj, Črnomelj 1
Foto: Anamarija Črnič 

Twist ni nikoli dovolj zapečen, jesenovanje IV, 
Podčetrtek, Maribor 2
Foto: Matevž Šauperl

Ugani kdo je sprožil samosprožilca!, NoPP , 
Gora Sv. Miklavž, Komenda  1
Foto: samosprožilec

Ta jesen je nagajiva, v vsakem dnevu nekaj 
skriva, srečanje VV, Velenje 1
Foto: Vesna Videmšek

Še booolj na glas, srečanje čete, Stari trg pri Ložu, Loška dolina 1
Foto: Mirjam Kvaternik

Punce majo puške, fanti so pa tiho, srečanje PP, Škofja Loka 1
Foto: /

Ta roverček je najino delo, jesenovanje IV, 
Podbrezje, Breznica 1
Foto: Rok Lužnik

Sreča pod mavrico, srečanje 
IV, Ježica, Ljubljana 1
Foto: Katja Malovrh
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