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uvodnik in kazaloskavtinje in skavti

Baden Powell je v svo-
ji oporoki med dru-
gim zapisal: Živel sem 
presrečno življenje in 
slehernemu izmed vas 
želim enako.
Da boste na koncu svoje 
poti lahko tako rekli tudi 
vi, delite svojo srečo z 

drugimi in poskusite zapustiti svet za spoznanje 
boljši, kot ste ga prejeli.  ;)

Irena Mrak, Radovedni kenguru, Nova Gorica 1

Pa lepo praznujte Dan spomina na našega ustano-
vitelja!
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DEJAVNO 
ODGOVARJANJE

Bilo je septembra 2007. Hudo neurje je prizadelo 
Selško dolino, posebej Železnike in okolico. Skavti 
smo se odzvali klicu na pomoč in nekaj dni pomagali 
odpravljati posledice katastrofalnih poplav. Pomagati 
ljudem v stiski je bilo nekaj velikega in plemenitega 
in vsi, ki so sodelovali pri tem delu, so ob koncu čutili 
hvaležnost in veselje. Ob tako veliki delovni akciji, ki 
je sicer povzročila marsikateri žulj, je človek vedno 
vesel. To veselje se veča z večjim vložkom ljubezni.
Skavt Klemen je kot popotnik na štirinajst dni obisk-
oval starejšo gospo, ki je bila slepa. Vsakič, ko jo je 
obiskal, ji je prebiral knjige, se z njo pogovarjal in 
spil skodelico čaja. Srečanja so bila prisrčna. Gospa 
se jih je vedno veselila, prav tako pa se jih je veselil 
tudi Klemen. Tudi v drobnih dejanjih ljubezni človek 
osrečuje drugega in sebe.

Ena od misli, ki me prešinejo ob besedi odgovarjati, je odgovarjati se. Kdaj pa kdaj se v povezavi s 
tem spomnim, kako sem se kot otrok ali najstnik odgovarjal mami in očetu. Pri tem odgovarjanju 
sem bil pogosto zelo dejaven, nisem se pa dejavno odgovarjal. Ko nadaljujem to razmišljanje, se 
spomnim prilike o očetu in o njegovih dveh sinovih, ki jo je povedal Jezus. Oče je oba sinova pova-
bil v vinograd, da bi mu pomagala pri delu. Starejši sin mu je rekel, da ne bo šel, mlajši pa, da mu 
bo pomagal. Toda oba sta si premislila: prvi je tako odšel na delo v vinograd, mlajši pa ne (prim. 
Mt 21, 28–32). Starejši sin se je tako približal dejavnemu odgovarjanju, saj je priskočil na pomoč 
očetu, ki sam ni zmogel opraviti vsega dela.

Se spomnite prilike o Usmiljenem Samarijanu? Neke-
ga človeka so na poti med Jeruzalemom in Jeriho 
pretepli in oropali. Mimo sta šla duhovnik in levit, a 
se za ranjenca nista zmenila. Po isti poti pa je prišel 
tudi Samarijan, ki je bil tujec v tistih krajih. Kaj je sto-

...v drobnih 
dejanjih ljubezni 
človek osrečuje 
drugega in 
sebe...

ril? Vzel si je čas in poskrbel za ranjenca. Nudil pa mu 
ni samo prve pomoči, ampak ga je tudi odpeljal do 
gostišča in tam poskrbel za ranjenčevo oskrbo (prim. 
Lk 10, 25–37). Ta Samarijan je dejavno odgovoril na 
potrebo oropanega človeka. Kljub naglici je poskrbel 
za ranjenca.
Kaj pa ti? Ali se raje odgovarjaš ali raje dejavno 
odgovarjaš? Ko se odgovarjaš, ne osrečuješ niti sebe 
niti drugih. Ko pa na potrebe okolja, v katerem si, 
odgovarjaš z dejavno ljubeznijo, prinašaš veselje 
sebi in drugim. Takrat izboljšuješ svet in izpolnjuješ 
svojo skavtsko obljubo, saj si obljubil, da boš izpol-
njeval skavtske zakone, tudi tistega o vsakdanjem 
dobrem delu. Si predstavljaš, koliko dobrih del naj bi 
skavti storili vsak dan? Si predstavljaš koliko je dejanj 
ljubezni?
Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo znali v svojem 
življenju dejavno odgovarjati na potrebe v naši okoli-
ci, pa naj gre za stiske številnih ljudi (kot npr. skavt-
ska pomoč v Železnikih) ali pa za skromne potrebe 
posameznikov (kot npr. služenje skavta Klemna).

Gregor Lavrinec – Beli krokar, DA Komenda 1



volčiči in volkuljiceskavtinje in skavtivolčiči in volkuljice // Skavtič / november 2007 //// Skavtič / februar 2009 // volčiči in volkuljiceskavtinje in skavti

5

aktualnoskavtinje in skavti

OPRIMKANJE 2009 

Najodgovornejša naloga je bila pred postavljal-
cem smeri Anžetom Štremfljem, saj je morala biti 
težavnost v izziv tako neizkušenim kot tudi zelo 
dobrim plezalcem. Tri dni pred začetkom je visel v 
steni, privijal, odvijal, preizkušal možne kombinacije 
in tako pripravil odlične smeri. V soboto zvečer smo 
na kraj zločina dostavili ves potreben material, se 
poskusili v steni in izvedeli, kaj čaka poguma polne 
kandidate za odličja. Do začetka tekme nas je ločilo 
samo še nekaj uric in zato smo raje pohiteli domov, 
da se vsaj malo naspimo, saj nas je naslednje jutro 
pričakoval ta veseli dan ali Oprimkanje 2009.
Prvi udeleženci so se na naše veliko začudenje prika-
zali že okrog sedme ure zjutraj in tako prehiteli mar-
sikoga iz domačega kranjskega stega. A kljub zgodnji 
uri so priprave potekale po načrtih in drama se je po 
ogrevanju sklepov ter mišic lahko začela. Prvi pri-
zor: tekmovanje trojic – skupinic, v katerih so se 
udeleženci skupinsko prijavili. Priplezati je bilo treba 
čim višje, ne glede na to, koliko časa porabiš. Tako 
se je začel pohod trme, grizenja in borbe s samim 
seboj, ki so bili dokaz prave skavtske vztrajnosti. 
Opazovalci smo dihali skupaj z mučenci v steni, si 
zatiskali oči ob nerešljivih kombinacijah gibov ter 
ob pravi borbi izgubljali glas. Sodniki in informatiki 
so ob koncu prvega dela staknili glave, sešteli višino 

Približno 150 plezalcev in navijačev iz štirinajstih slovenskih stegov ter bratovščin se je v nedeljo, 
25. prosinca, zbralo v šenčurski športni dvorani in poskrbelo za dramatičen vertikalen spektakel, 
ki je opazovalcem pod steno povzročil dihalne motnje. 

vseh posameznikov in tako ugotovili, da si je zmago 
v kategoriji trojice IV priborila skupina Srečno 
Kekec s člani iz Bovca 1 in Mozirja 1. Zmagovalci 
v starostni skupini PP pa so bile Žabice iz stega 
Celje 1.
Sledile so delavnice prominentnih plezalcev: Marija 
in Andrej Štremfelj sta vodila delavnico spust ob 
vrvi, Martina Čufar je predstavila jogo, Maja Vid-
mar vizualizacijo, Klemen in Anja Bečan pa masažo 
ter regeneracijo po napornem treningu. Za tiste, ki 
raje migajo z možgani, pa smo pripravili delavnico 
improlige. Medtem ko so mišice počivale, pa so naši 
informatiki razvrstili tekmovlace glede na doseženo 
višino v težavnostne skupine. Najprej so plezali Zag-
nanci in Perspektivci ter dokazali, da lahko vztrajnost 
nadomesti marsikakšen plezalski kilometer. Tako 
smo dobili najboljšega perspektivca Gregorja Šilca 
iz stega Škocjan - Turjak 1 in najboljšega zagnan-
ca Mateja Zabreta iz Kamnika 1. 
Plezalski trak smo spet prerezali – tokrat s predavan-
jem Martine Čufar, ki je z vsemi  prisotnimi delila 
svoje doživljaje s plezanja po ameriški celini. To je 
samo še dodatno podžgalo profijke in profije IV, ki 
so se zapodili v previsno steno. Bili smo priča atrak-
tivnemu plezanju tako v ženski kot moški kategoriji, 
ki sta prinesli popolno prevlado Ljubljane 4. Kaja 
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Miklavec in njen stegovski kolega Peter Kastelic 
sta domov odnesla obe prvi mesti. Prvi del finala je 
bil tako razburljiv, da smo si morali spočiti živce ob 
nastopu plesne skupine Meule, ki nam je pokazala, 
kaj je lindy hop in gotovo bo ta ples dobil še kakšno 
novo pristašico ali pristaša. Po tej dozi pomirjeval pa 
je prišla na vrsto še zadnja preizkušnja današnjega 
dneva: profiji PP. Dekleta in fantje so se pomerili vsak 
v svoji smeri, z res nesramno težkima vrhoma, saj sta 
ju uspela doseči samo zmagovalka Sara Jaklič iz 
Škofje Loke 1 pri dekletih in domačin Luka Boneš 
pri fantih. Veselje ob predstavi je bilo nepopisno, 
najbolj pa je navduševalo dejstvo, da so udeleženke 
in udeleženci pokazali tisti pravi skavtski duh ob 
navijanju ter tekmovalke in tekmovalci pri borbi za 
naslednji oprimek. Po podelitvi nagrad pa smo veselje 
in olajšanje, da se ni nikomur nič zgodilo, zaokrožili 
še s sveto mašo, ki nam jo je pripravila bratovščina 
odraslih skavtov iz Kranja in duhovnik Gregor La-
vrinec. Na tem mestu se zahvaljujemo še vsem, ki 
ste prišli v naše konce in s tem odločilno oblikovali 
Oprimkanje 2009. Vse rezultate pa si lahko ogledate 
na spletu: http://oprimkanje.skavt.net/2009/. 

Jane Ciperle – Smehvzbujajoči orel, Kranj 1

Plezala sem prvič in izkušnja je bila zelo zanimiva. 
Nisem mislila, da bom  prišla tako visoko. Ko smo 
se v bratovščini Štepanja vas odločali za prijavo, 
smo rekli, važno je sodelovati in se imeti fajn. Kar 
ne pomeni, da se nismo borili. Mislim, da nas je 
vseh četvero pustilo srce v steni, saj veste, nič (ra-
zen enega) izkušenj, nobene kondicije, roke že od 
jeseni ne delajo drugega kot tipkajo po tipkovnici, 
likajo perilo in držijo kuhalnico. :-) Vsak premagan 
oprimek je dal novega zaleta. Največ zaslug za zad-
nje metre pa imata kranjska skavta, ki sta visela v 
steni in pripenjala vrv. Njuno spodbujanje je bilo 
zelo učinkovito. Hvala! Naslednji dan sem sicer 
ugotovila, da imam precej večje število mišic, kot 
sem kdaj koli mislila :-(. Vsi smo bili zadovoljni, saj 
smo spet doživeli nekaj novega, saj veste, kdaj si 
zadnjič neko stvar naredil prvič? 
Za zaključek: da, drugo leto pridemo spet. :-) (Če 
nas boste seveda še marali:-).)

Urška Jesenko, Žiri 1

Občutki ob plezanju so bili fenomenalni še pose-
bej zato, ker je bila to moja prva tekma in sem bila 
precej razburjena. Ob plezanju po steni pa sem 
čutila neko pozitivno energijo, ki me je gnala, da 
sem prišla tako visoko. Moč, da sem prišla tako vi-
soko, sem dobila predvsem iz treningov, ampak tudi 
navijači so mi pomagali pri tem, in sicer s svojim 
glasnim navijanjem. Najbolj všeč mi je bilo to, da 
smo se poleg tekmovanja tudi družili in imeli razne 
delavnice. Všeč pa mi je bila tudi predstavitev Mar-
tine Čufar, saj smo ob njej izvedeli mnogo novega 
o tujih plezalnih stenah. Tega se bom tudi najbolj 
spominjala.
Rada bi se zahvalila stegu Kranj1, ki je to tekmovan-
je organiziral in pa tudi vsem, ki ste mi pomagali, da 
sem prišla do takih rezultatov. Pri tem pa gre zah-
vala predvsem mojemu skavtskemu voditelju Mihu 
Miheliču, ki me je ob plezanju vedno spodbujal.

Eva Pejic, Bovec 1
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HATI TE JE V PREJŠNJEM SKAVTIČU SPOMNIL NA DOBRO DELO. TUDI EDEN OD VOLČJIH ZA-
KONOV TI GOVORI O DOBREM DELU: SKAVT MISLI NA DRUGEGA KAKOR … JA, NA SAMEGA 
SEBE. UPAM, DA SI V TEM ČASU ŽE POMISLIL NA TO IN DA SI POMAGAL SVOJEMU BLIŽNJEMU.

GOTOVO SI ŽE KDAJ RAZMIŠLJAL O TEM, KAJ 
BOŠ, KO BOŠ VELIK. UČITELJICA, ZDRAVNICA, 
CVETLIČARKA?  MOGOČE PA BOŠ POSTAL PILOT, 
POLICIST ALI … GASILEC!

GOTOVO SI ŽE KDAJ VIDEL GASILCA. MORDA 
PA SI ŽE SAM NJIHOV ČLAN. GASILEC JE IZURJEN 
ČLOVEK, KATEREGA NALOGA JE GASITI POŽARE 
IN POMAGATI OB NESREČAH.
GASILCI SE LOČIJO NA PROSTOVOLJNE IN POK-
LICNE. NJIHOVA NALOGA JE ZAŠČITA PRED 
POŽARI IN REŠEVANJE. SLOVENSKI GASILCI SO 
ZDRUŽENI POD OKRILJEM GASILSKE ZVEZE SLOV-
ENIJE. V VSAKEM KRAJU (TUDI V VAŠEM!) PA OB-
STAJA GASILSKO DRUŠTVO (NPR. PROSTOVOLJNO 
GASILSKO DRUŠTVO IDRIJA).
PRI SVOJEM DELU UPORABLJAJO POSEBNO OPRE-
MO (RAZNE ČRPALKE, ZAŠČITNO OBUTEV, INTER-
VENCIJSKO ZAŠČITNO OPREMO, PRAH …).

KADAR ZAGORI ALI SE ZGODI KAKŠNA DRUGA 
NESREČA, POKLIČEMO GASILCE, KI NAM TAKOJ 
PRISKOČIJO NA POMOČ. LAHKO BI REKLI, DA SE 
TUDI ONI RAVNAJO PO NAŠEM VOLČJEM ZAKONU 
IN MISLIJO NA DRUGEGA KAKOR NA SAMEGA 
SEBE, ZATO MORAMO BITI GASILCEM RESNIČNO 
HVALEŽNI, DA SO PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI SVOJ 
ČAS IN POMAGATI DRUGIM. 

Julija Remenik, Zanesljiva netopirka, Mozirje 1

HATI NA TRATI

Kako hitro mine čas! Komaj si v šape dobil številko decem-
brskega Skavtiča, že se ti oglašava z novimi novicami iz 
džungelskega sveta. Upava, da ti bodo nasveti koristili in da ti 
bo strip všeč. Ker pa je tu tudi čas zimovanj, ti želiva dober lov 
in veliko prijetnih ter nepozabnih trenutkov!

Julija Remenik, Zanesljiva netopirka, Mozirje 1 in

 Bena Briški, Rahločutna puma, Ljubljana 3 
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Se še spomnite, kako je Mavgli nekega dne v džunglo prinesel rdečo rožo? Čil, ki velikokrat leta 
tudi nad človeškimi vasmi, je slišal, da človek tej vroči roži pravi ogenj. Verjetno ste ga že kdaj 
postavili na katerem od vaših zimovanj. Da pa ne bi pozabili, na kaj vse je pri postavljanju ognja 
treba paziti, je Čil za vas zbral skupaj nekaj napotkov.

ZA RDEČO ROŽO POTREBUJEMO: KURIVO V 
TREH RAZLIČNIH OBLIKAH: NETIVO, DRAČJE IN 
KURIVO. VEČINA KURIVA NE GORI, ČE JE MOKRO.

NETIVO:
- BREZOVO LUBJE, DROBNI OSTRUŽKI, TRHLI, SUHI 
DELI DREVES, ODPADLE IGLICE, ŽAGANJE, KOŠČKI 
DREVESNE SMOLE, SUHI LISTI;
- SUHA TRAVA, PRAPROT, MAH, SUHE GOBE, SLA-
MA, PUHASTE SEMENSKE GLAVICE, TANKA IN SUHA 
RASTLINSKA VLAKNA;
- PTIČJI PUH (DROBNO PERJE).

DRAČJE IN NADOMESTKI:
- STRŽEN IZ VEČJIH KOSOV LESA, DROBNE VEJICE, 
TRSKE;
- PAZI: DRAČJE MORA BITI POPOLNOMA SUHO!

KURIVO:
- SUH, ŠE STOJEČ LES ALI SUHE VEJE, SUH STRŽEN 
PODRTIH DREVES, SUHE VEJE, SUH LES;
- SUHI IZTREBKI.

KAKO KURIMO?
NE KURIMO OB VETROVNEM VREMENU. ZRAVEM 
MORAMO NUJNO IMETI PESEK, ZEMLJO ALI VODO, 
DA OGENJ LAHKO POGASIMO. OGNJA NE PUSTI-
MO BREZ NADZORA.

KJE KURIMO?
KURIMO STRAN OD GOZDA ALI VNETLJIVIH STVARI. 
ČE PA ŽE MORAMO KURITI V GOZDU, PAZIMO, 
DA NAD RDEČO ROŽO NI NOBENE VEJE VSAJ 3–5 
METROV VISOKO. RDEČO ROŽO OBDAMO S KAM-
NI, DA SE NE RAZŠIRI, IN OKOLI NJE POBEREMO 
VSE VNETLJIVE STVARI. NA MESTU, KJER BOMO 
KURILI, IN 50 CM OKROG, IZKOPLJEMO TRAVO DO 
ZEMLJE.

ČIL BREZ KRIL

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI, KO POSTAVL-
JAMO RDEČO ROŽO?
1. PRIPRAVIMO PRIMERNO KURIŠČE. ODVISNO OD 
VELIKOSTI RDEČE ROŽE, KI JO ŽELIMO POSTAVITI, 
OČISTIMO TRAVNIK RUŠE. NATO OKOLI TAKO 
OČIŠČENEGA KURIŠČA NALOŽIMO KAMNE, DA 
NAM RDEČA ROŽA NE POŽRE VSE DŽUNGLE.
2. POSTAVLJANJE: ZAČNEMO TAKO, DA V SRED-
INO KURIŠČA ZAPIČIMO ALI ZABIJEMO MALCE 
MOČNEJŠO SVEŽO PALICO, KI NAM BO SLUŽILA 
ZA OPORO, KO BOMO OKOLI NJE NALAGALI VEJE. 
OKOLI PALICE NALOŽIMO NEKAJ NETIVA.
3. KO SMO PRIPRAVILI NETIVO, ZAČNEMO OKOLI 
PALICE NALAGATI NAJPREJ MANJŠE VEJICE (SUHE), 
NATO PA ČEDALJE DEBELEJŠE. POZNAMO VEČ 
VRST RDEČIH ROŽ, NAJBOLJ ENOSTAVNA OBLIKA 
PA JE PIRAMIDA.

RDEČE ROŽE NIKOLI NE KURIMO SAMI! 
VEDNO NAJ BO POLEG ODRASLA OSEBA, KI VAM 
BO POMAGALA PRI POSTAVLJANJU IN SKRBELA ZA 
TO, DA SE RDEČA ROŽA PREVEČ NE RAZŠIRI.

Julija Remenik, Zanesljiva netopirka, Mozirje 1
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IKI V TRAFIKI
Akela v džungli živi, išče pot, nad nevarnostmi preži, 
brez prestanka, brez skrbi, repe drugih zdaj lovi! Mama 
Rakša še vedno bedi, v to noč in v druge noči. Ko pa 
vidi, da teritorij zaseda kača Kaja, bo mama Rakša, 
vseveda, planila, da bi mladiče rešila. Kačica pa sikala 
bi, da mama raje umakne se, spet plane, da jo zadane, 
joj, prijateljici sta bili. Zdaj pa kregata se po džungelski 
poti! Bagiri ni mar: borovnice je, še malo, še par, ko 
pa pride Čil, to je ptica, je takole: vsakemu polovica! 
Se srečata Iki in Sivi brat in oba kar naenkrat zvito 
gledata, mar se ne zavedata? V džungli prepirov ni, ker 
ene sva krvi jaz in ti. Slon Hati rad odžejal bi se, zato 
išče potoke in ribnike. Balu hodi z njim vštric, od nog 
do glave rdečih lic. »Kaj pa ti je?« slon vpraša. »Kako je 
lepa džungla vaša!« reče medved Balu, skače okoli 

njega, zdaj tam, zdaj tu. Želva U priplazi se, kar se da 
tiho le. »Kaj počneta sprehajalca?« »Tam čez džunglo 
naju čaka mal’ca.« Zdaj odhitela sta bržkone, da želva 
U vidi ju več ne. Miška Čikai gleda v zrak, tja gor, in 
si misli Ni konec še nočnih mor! Kajti Mavgli spusti 
se in jo prime za dlan, menca si oči ves zbit in zaspan. 
»Miška moja, kaj se je zgodilo?« »Pomagaj mi!« prosila 
ga je milo. »Rad, a kaj ko hitim.« »Greš, pomagal mi 
ne bi?« »Dobro, ti bom, da ne bo po tebi.« »Mesua 
pohodila me je.« »Po nesreči?« »Seveda, kako pa le?« 
»Vseeno, oprostila ji bom, ker mi pomaga, kaj, celo 
spusti me v svoj dom.«

Urška Pečevnik,
volkuljica Mamutovega stega Kamnik 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. 

2. 

3. MODREC, KI JE MAVGLIJA 
UČIL O DUHOVNOSTI.

4. VOLK 5. ČRNI PANTER

6. PTIČ, KI V DŽUNGLI 
SKRBI ZA POŠTO.

7. PRVI SLOVENSKI 
SKAVTSKI _ _ _ _ _ _ _ _
(ODVIJAL SE JE LETOS 
POLETI)

Križanko sestavila: Monika Gril, Čekansko krdelo, Grosuplje 1
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»Še sedaj se živo spominjam prizora iz včerajšnjega 
sprehoda. Na robu gozda srečam plaho srno. Za hip se 
ustavi, naredi še nekaj korakov naprej in glej, še nekaj 
je tam. Na plano plaho pokuka droben mladič, ki se 
mu hitro pridruži še eden. Oba se zdaj že brezskrbno 
igrata v bližini matere. Opazujem jih in se sprašujem, 
kakšno neki je njihovo življenje …«

Izziv zate: Sam bom šel na sprehod v naravo in 
opazoval živali, ki mi bodo prišle naproti. 
Izdelaš si lahko tudi skrivališče v gozdu. To je odlična 
priložnost za opazovanje različnih vrst gozdnih živali. 
Spoznaš lahko njihov način življenja in postaneš 
POZNAVALEC DIVJIH ŽIVALI. Če pa boš izuril 
svoja ušesa v prepoznavanju ptičjih glasov, oči v ra-
zlikovanju živalskih sledi ter nos v iskanju živalskih 
ležišč in napajališč, boš na dobri poti, da zasloviš kot 
STEZOSLEDEC.

DEJ SE NA ON

Biti vedno pripravljen ni vedno najlažja izbira. Ponujamo ti 
nekaj izzivov, s katerimi lahko preveriš svojo pripravljenost. 
Lahko pa se daš še bolj na ON in usvojiš veščino. Pri tem ti 
bo pomagal tvoj četovodja/četovodkinja. Kdo pa pomaga 
tvojim voditeljem? To in še več te čaka ...  po oglasih. :) Hec, 
hec.                                                                                                       
To in še več boš izvedel, ko prelistaš IV strani, videl boš tudi, 
kaj vse se o Bi-Pi-ju govori.

Katarina Bevc, Odločna puma, Ljubljana 4
Ana Grahor, Ambiciozna človeška ribica, Ajdovščina-Šturje 1

»Pod oknom moje sobe cveti neverjetna rožica. Pred 
slabim mesecem je pokukala na plano in nastavila 
svoje liste nežnim dotikom sonca, sedaj pa že pon-
osno razkazuje svoje čudovite cvetove. In vsi ti njeni 
košati zeleni listi, le zakaj jih ima? A ji niso dovolj tako 
veličastni cvetovi, ki oddajajo prav omamne von-
jave?«

Izziv zate: Pozanimal se bom, kako so zgra-
jene cvetlice in zakaj ji služijo njeni deli. Rad 
bi vedel tudi, zakaj je pomembno, da so skoraj 
vse rastline čez celo leto zelene barve. 
Če se ti zdi obisk botaničnega vrta privlačna pop-
estritev prostega popoldneva in se odločiš urediti 
herbarij iz rastlin, ki rastejo v tvoji okolici, lahko 
postaneš BOTANIK. Če pa bi raje sadil in vzgajal rast-
line ter se naučil izdelovati šopke, si lahko prislužiš 
naziv CVETLIČAR. Z okrasitvijo domačih ali skavt-
skih prostorov boš poskrbel tudi za dobro vzdušje in 
počutje ljudi.
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»Stegov izlet je bil spet nekaj posebnega. Po poti smo 
morali nabirati rastline, iz katerih naj bi na koncu 
skuhali čaj. Sprva smo se prestrašeno spogledali, saj 
je bilo naše poznavanje rastlin zelo pomanjkljivo. Na 
pomoč nam je priskočila četovodkinja. Skupaj smo 
nabrali celo goro različnega rastlinja. Ko smo skuhali 
čaj, ta sprva res ni bil videti ravno užiten. Ko pa sem 
se opogumil in ga poskusil, sem spoznal, da boljšega 
čaja še nisem pil!«
Izziv zate: Naučil se bom v naravi poiskati vsaj 5 
rastlin, iz katerih bom lahko svoji družini sku-
hal odličen čaj. 
To znanje lahko še poglobiš, se sam naučiš sušiti 
rastline, pripraviš čajanke za člane voda ter tako 
usvojiš veščino POZNAVALEC ČAJEV. Rastline pa 
niso primerne samo za čaje. Iz njih se da narediti 
marmelado in druge okusne jedi, so pa tudi zdravi-
lo za marsikatero bolezen in težavo. Vse to pozna 
POZNAVALEC UŽITNIH RASTLIN.

»Odkar sem se lotila veščine kuharja, sem dobila 
resnično veselje za delanje nereda v kuhinji. Sedaj 
se že z mamico grebeva, katera bo kuhala. Ati pa se 
nama veselo smeje in sploh ne dojame, kaj je vzrok 
te spremembe. Misli namreč, da hočem pripeljati do-
mov fanta. Tudi pomivanje posode mi ni več tako 
težko. Še posebej zdaj, ko sem mami prepričala, da 
kupuje le biološko razgradljiv detergent.«

Izziv zate: Pozanimal se bom, kateri detergenti 

za pomivanje posode so biološko razgradljivi 
in jih začel tudi sam uporabljati pri pomivanju 
posode.

»Pred našim blokom so pred kratkim postavili kar 
štiri smetnjake. Za ločevanje odpadkov se mi najprej 
ni zdelo smiselno izgubljati časa. Prepričal pa me 
je voditelj, ki mi je povedal, koliko dreves se vsako 
leto podre za izdelavo predmetov iz papirja in kar-
tona in koliko bi jih lahko pustili rasti, če bi odpadke 
ločevali.«

Izziv zate: Vsaj en teden bom doma ločeval od-
padke. 
Če bi rad pomagal voditeljem pri organizaciji zbi-
ralne akcije starega papirja, bi rad vedel še kaj več 
o okoljskih problemih in bi o tem osveščal tudi os-
tale, lahko usvojiš veščino VARUHA NARAVE 
– EKOLOGA.

Maja Franko, Živahni metuljček, Šentjernej 1
Aleš Erjavec, Bliskoviti svizec, Krško 1

Ana Grahor, Ambiciozna človeška ribica, Ajdovščina-Šturje 1
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TAMARA STRAŽAR:

Skavtsko ime: Pojoča puma
Najboljši skavtski dogodek: TŠ POTA – Da te zažge
Če bi imela teden/mesec/leto dni časa, bi šla v: Belo krajino/Dubrovnik/
Indijo
Najljubša znamka: Hmm? Avto: Renault, kolo: Rog, čevlji: Adidas, krema: 
Nivea, telefon: Nokia
Rada imam: hruškov sok, gobovo juho, sončne dni, kitaro in petje ob ognju, 
igranje remija, nasmejan obraz, spontanost

DRŽAVNO VODSTVO –
kaj je to?

Državno vodstvo sestavljajo odgovorni in zavzeti skavtski voditelji. Njihova naloga je, da vzgojni 
namen ne ostane samo na papirju, ampak se ga spravi tudi v prakso. Skrbijo, da vse čete delujejo 
z nekim namenom in tako stremijo k istemu cilju – biti vedno pripravljen!

AMPAK ALI SPLOH POZNAM DRŽAVNO VODSTVO IV?
 
Na zadnjem državnem srečanju voditeljev veje IV v Bovcu so bili za nove državne voditelje imeno-
vani Tamara, Franci in Simon. Verjamem, da jih želite bolje spoznati, zato smo jim zastavili nekaj 
zanimivih vprašanj.

FRANCI BAČAR:

Skavtsko ime: Lačni rakun
Ko bom velik, bom: še večji, kot sem že zdaj
Največji izziv: vodenje DV IV (državno vodstvo veje IV)
Ne maram: pire krompirja iz vrečke, predavanj iz fitopatologije, 
brisanja prahu izpod omare
Skavti mi pomenijo: način življenja

SIMON POTNIK

Skavtsko ime: Goreči tiger
Najljubši del molitve IV: … in da bo križ ob poti kakor srečanje 
s Prijateljem
Ko ne počivam: živim in skačem
Najljubša knjiga: Bog v metroju
S skavti grem: do konca in še dlje

Za Skavtiča ekskluzivno iz terena – Katarina Bevc, 
Odločna puma, Ljubljana 4
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IZVIDNIKE IN VODNICE 
SMO VPRAŠALI

ODPADKE LOČUJEM, KO

• ne mečem vsega v en koš
• organske odpadke ločim od ostalih
• me mama spomni 
• nesem odpadke v smeti 
• dobim ekopopadke 
• ko sem v šoli, doma in pri skavtih
• ko za mano stoji smetar z gorjačo v roki

LETOS OBLJUBIM, DA

• bom redno hodila k skavtom
• bom porabila manj toaletnega papirja
• bom v petem poskusu naredila molčečneža 
• se bom držal obljub
• bom spoštoval zakone
• bom odprta za nove izzive
• bom dobra vodnica
• bom poskusila postati zgled drugim

BI-PI...

• se rad smeji
• nikoli ne spi 
• si pesmico v glavi vrti 
• lepo diši 
• skavte skup’ drži 
• se fajn dečko mi zdi 
• naj živi!
• bodi to, kar si!

Izvirne odgovore smo v uredništvo prejeli iz čet: Koroška 2, Breznica 1, Ajdovščina-Šturje 1, Ilirska Bistrica 1 in 
Kranj 1.

http://publicus.ferbit.net/
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- Povprečna višina klana je 175 
cm.
- Povprečna številka noge je 40,4.
- Povprečna dolžina las je 33,6 cm.
- Najvišji vrh, ki smo ga osvojili 
skupaj, je Uršlja gora (1699 m).
- Najboljša pot za potovalni tabor 
je Posočje.
- Ko smo lačni, najraje jemo mesu.
- Ko smo žejni, najraje pijemo 
cedevito. 
- Ko nas zebe, smo najraje 
oblečeni.
- Ko smo veseli, pijemo cedevito in 
jemo mesu.
- Ko pride do konflikta, … NÔT.
- Ko nas na poti ujame nevihta, 
smo mokri.
- Ko želimo peti, zapojemo Na 
Golici. 
- Ko se želimo razgibati, zapojemo 
Lavrencijo. 
- Ko se želimo igrati, gremo s kom-
pasom po Novem mestu. 

SKAVTIČ SPRAŠUJE – 
SUPER ČOP ČOP SKURJEN KLAN ODGOVARJA

Dragi PP!

Si se kdaj spraševal, na kaj vse odgovoriš tekom svojega dne-
va?
Odgovarjaš na telefon, na zastavljeno vprašanje, na e-mail.
Odgovarjaš staršem, profesorju, prijatelju, sebi.
Odgovarjaš pa tudi za svoja dejanja. Naj bodo tvoji odgovori 
premišljeni. Pa naj sprašuje tvoje telo, tvoja vest ali pa tvoji 
najbližji in družba, v kateri si. Želiva ti, da bi s svojimi ide-
jami prispeval k dobremu vzdušju – kjerkoli se bo pojavilo 
vprašanje, na katerega boš lahko odgovoril.    

Tamara Stražar, Pojoča puma, Ljubljana 4

Teja Černe, Preudarna tigrica, Ljubljana 4
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Čop čop skurjen klan, 

Novo mesto 1
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POSADIM NAJ ROŽO? 
ZAKAJ PA NE!

Svetega Valentina na Slovenskem poznamo že dolgo. Praznik svetega Valentina, 14. februar, spa-
da med zgodnje znanilce pomladi. Po starem kmečkem koledarju je Valentin prinesel ključe od 
korenin in so mu zato pravili prvi spomladin. Valentin ureže prvo trto, ponekod pa se v tem času 
začne tudi že delo na vrtovih. Čisto drugačen in precej bolj znamenit pa je Valentin v Angliji, kjer 
je že stoletja zaščitnik zaljubljencev in dobrih prijateljev. 

Na ta dan so si že pred več kot petsto leti predvsem 
mladi izmenjavali pisma in razglednice pa tudi dar-
ilca, ki so jih imenovali kar valentini. Šega se je kma-
lu razširila tudi v evropske dežele – najprej zlasti v 
tiste, ki slovijo po sladkarijah. Težko je razložiti, za-
kaj obstaja zveza med Valentinom in srčnimi zade-
vami. Na videz jih namreč resnično ni. Neka legenda 
pripoveduje, da je bil sv. Valentin ubit zato, ker je nas-
protoval neki rimski uredbi, ki je mladeničem pre-
povedovala poroko pred služenjem vojaške službe. 
Vojaki z družino so namreč zabredli v revščino. Škof 
Valentin naj bi namreč poročal mlade krščanske 
pare, čemur je Avrelij Klavdij Goticus, nasprotnik 
krščanstva, ostro nasprotoval. Po drugih pojmovan-
jih naj bi se mladi možje tako izognili vojaški suknji. 
Škofa Valentina naj bi cesar dal prebičati in sežgati. 

KAKO PA JE DANES S SVETIM VALENTINOM?

Kot kaže, je dandanes v modi, da iz vsake legende 
nastane komercialno praznovanje, od katerega imajo 
največ tisti, ki morda sploh ne poznajo pravega pom-
ena praznika. Prav zato imam zate posebno ponud-
bo. Namesto da na praznik svetega Valentina pošlješ 
ogromno količino smsov, kupuješ čokolade in ostala 
darilca, ti predlagam, da … Skupaj s svojimi sok-
lanovci in voditelji posadiš rožo. Ja, posadiš rožo! 
In seveda potem vsi skupaj za njo skrbite. Potrebovali 
boste veliko vztrajnosti, medsebojne komunikacije, 
discipline in seveda ljubezni. In prepričana sem, da ti 
bo sveti Valentin s svojimi ključi od korenin pri tem 
pomagal.

Teja Černe, Preudarna tigrica, Ljubljana 4
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KO GLAS SRCA 
PREGLASI UM

8. DEL: SOVRAŽIM IN
         LJUBIM

Enej se ni še nikoli počutil tako prevaranega. Želel je 
steči čim dlje, pa ni mogel. Njegove noge so postale 
mehke, v glavi omotica. Sesedel se je na pločnik. 
Kako mi je lahko kaj takega storila? Zaupal sem ji, jo 
ljubil. Nikoli nisem pomislil, da bi bil z drugo.
Občutil je silno sovraštvo in ljubezen hkrati. Ko je 
pomislil, da je ne želi več videti, so se mu pred očmi 
zavrteli vsi najlepši trenutki z njo in je zajokal. Občutil 
je grozno bolečino v srcu.

Negibno je tako sedel v malodušju, medtem ko Kat-
kino stanje ni bilo nič kaj bolj rožnato. Obsedela je 
pred vhodnimi vrati in obujala spomine z Enejem. 
Vedela je, da bi bila brez njega izgubljena. Ni se več 
obotavljala. Vstala je in se hitro zagnala za Enejem. 
Vedela je, da ji brez njega ni živeti. Toda tudi Enej je 
ta čas že tekel naprej. Proti Mihu.
Razbil ga bom, je Enej težko zadrževal svojo jezo.
Grobo je potrkal na vrata Mihovega stanovanja. Odz-
vala se je Mihova punca z izrazom na obrazu, »kdo 
me pa budi tako zgodaj«, čeprav je bilo že pozno 
zjutraj..
»Ooo, živijo, kaj pa ti tukaj?« ko je uzrla Eneja, se ji je 
pogled v trenutku zbistril.
»Živijo,« je bil presenečen Enej, ko je uzrl svojo 
osnovnošolsko ljubezen. 
»Ali ne stanuje tukaj Miha?«
»Ni ga doma, vem pa, zakaj si prišel.«
»Res?« Enej ni mogel skriti začudenja.
»Vem,« je odločno rekla Mihova punca, se nagnila 
proti Eneju in ga narahlo poljubila na ustnice. Eneju 
ni bilo nič jasno. Katki je tale prizor povečal pritisk.

»Kaj se tukaj dogaja?« je ogorčeno in prizadeto zavpi-
la Katka v pozdrav.
»Nič, samo vrnila sem ti. Če ti lahko poljubljaš mo-
jega fanta, bom pa še jaz tvojega. Sploh pa se z Ene-
jem že dolgo poznava, kajne Enej?«

Enej je begal od očitajočega pogleda proti posmeh-
ljivemu, bil je precej zmeden. Znašel se je v godlji, za 
katero ne ve, kako jo bo pojasnil Katki.
»Pa pridi še kdaj,« se je Mihova punca nesramno 
režala za Enejem, ki je stekel proti izginuli Katki. 
Tekel je, ko je nenadoma zaslišal cviljenje avtomo-
bilskih gum in Katkin krik.

Urška Kobe, Novo mesto 1

Se nadaljuje ...

RAZMIŠLJAJMO O ZGODBI

1. Tudi ti kdaj občutiš hkrati silno sovraštvo in 
ljubezen?

2. Kako ocenjuješ obnašanje posameznika?

NAPIŠI SVOJO ZGODBO ALI PISMO PRIJATELJU: 
SOVRAŽIM IN LJUBIM 
in jo pošlji uredništvu na naslov: skavtic@skavt.
net ali pa ZSKSS, Ulica Janeza Pavla II 13, 1000 
Ljubljana. NAJBOLJŠO po mnenju uredništva 
BOMO NAGRADILI.
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A GREMO NA LOV?!

Z vami bi rad podelil nekaj namigov, kako VV voditi 
na pot odkrivanja džungelskih steza: 

• Sprehod v naravo uokolimo v neko džungelsko 
dejavnost: učimo se npr. Bagirine tihe hoje, Kajine 
spretnosti med številnimi džungelskimi ovirami, 
Balujeve dobrovoljnosti, ko najde satovje medu 
… 
• VV urimo v opazovanju. Prek igre jih spodbu-
jajmo, da bodo imeli odprte oči; da bodo na poti 
skozi gozd videli tudi malenkosti. Učimo jih tišine. 
Presenečeni bodo, koliko zmorejo; sami pa bodo 
presenečeni, ko bodo počasi odkrivali, kaj vse se 
skriva v naravi. 
• Vsaj polovico srečanja preživimo v naravi. Če 
se le da, tudi ročne spretnosti in razne dejavnosti 
povežimo z zakladnico naravnih materialov. 
• Po dejavnostih sredi džungle spodbudimo VV, 
da bodo svojo izkušnjo narave tudi izrazili (ustvar-
jalne delavnice, kratka preverba …). Pri tem upo-
rabimo naravne sestavine. 
• Pri pripravi dejavnosti v naravi si lahko pomag-
amo s knjigami Jospeha Cornella (Približajmo 
naravo otrokom, Veselimo se z naravo, Po-
tovanje v srce narave, Mohorjeva družba), 
velikega učitelja življenja v naravi. In ne pozabi-
mo: smo prvi zgled!

V nadaljevanju pa še nekaj primerov dejavnosti v 
naravi: 

1. LISIČJA HOJA

Navadno stopamo tako, da najprej stopimo na peto 
in nato položimo na tla še prste. Pri lisičji hoji pa je 
ravno obratno. Bosi najprej položimo na tla prste 

in nato nežno spustimo zunanjo stran stopala. Nato 
spustimo še peto in težo prenesemo na nazadnje 
premaknjeno nogo. Za oporo nam lahko služi roka, 
oprta na koleno.

Vaja je primerna za vse vrste priprav krdela na lov: 
npr. približevanje Mrzlim brlogom ob reševanju 
Mavglija, prelisičenju Širkana …

2. UŠESA, KI SLIŠIJO VETROVE V NJIHOVIH 
BRLOGIH

Naštete dejavnosti, povezane z urjenjem sluha, upora-
bimo, ko želimo VV umiriti in v njih spodbuditi odpr-
tost za zvoke v naravi, poslušanje. Vajo lahko upora-
bimo, ko spoznavamo Bagirine lastnosti, pri katehezi 
o talentih, raznolikosti, pozornosti, poslušanju …
•  Ljudje zaradi oblike in položaja uhlja slišimo slabše 

Vzgojni namen, ki nam počasi postaja domač, nas vabi, da se v triletju, v katerega smo vstopi-
li, posebej osredotočimo tudi na čut do narave. Pri tem je najprej potrebno poudariti, da smo 
stari volkovi prvi zgled. Če bomo mi znali začutiti utrip džungle, izbrati brezpotje, pustiti shojen 
pločnik, si sezuti čevlje, pustiti, da mravlja spleza po naših šapah, počakati, da se ptice razživijo 
s svojimi glasovi, bomo tudi naše VV uspeli navdušiti, da bodo počasi stopali v skrivnostni svet 
narave in se začeli veseliti njenih darov. 
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kot živali, ki imajo ušesa obrnjena tako, da z zasukom 
glave sprejemajo zvok na obe ušesi približno enako. 
Pri človeku pa je to drugače, saj je med ušesoma 
glava. Živalim lahko postanemo vsaj malo podobni 
tako, da dlani oblikujemo v nekakšno posodico, ki 
jo položimo za uhlja. Narahlo ju potisnemo naprej 
in glavo usmerimo v smer, od koder prihaja zvok. S 
tem povečamo in usmerimo uhlja tako, da oba spre-
jemata približno enako močan zvok.

•  Človeški mladič se navadno osredotoči na močnejši 
zvok, ki ga obdaja. Možgani so tega navajeni in se zato 
tudi malo polenijo. Z vajo pa lahko izoliramo zvočne 
motnje in se osredotočimo na šibkejše, a zanimivejše 
zvoke. Bagira je zato Mavglija učil, naj zapre oči, se 
sprosti in se osredotoči le na določen zvok, ki ga 
spremlja vsaj pol minute, nato pa se osredotoči na 
drugega. 

• VV postane Mavgli. Prevežemo mu oči, usede se na 
sredino večjega kroga. Drugi se sezujejo in razpored-
ijo okoli njega. Njihova naloga je, da se čim tišje 
približajo VV na sredini kroga. Pri tem lahko upora-
bljajo lisičjo hojo. Naloga VV z zavezanimi očmi pa 
je, da mora močno napeti ušesa in z roko pokazati v 
smer, od koder prihajajo zvočne motnje. Če pokaže 
na povzročitelja zvoka, se mora ta čim tišje vrniti na 
izhodiščno mesto in ponovno začeti s približevanjem. 
Zmaga tisti, ki se prvi dotakne VV z zavezanimi očmi. 

3. OČI, KI VIDIJO V TEMI 

Tudi sledeča vaja je primerna za spodbujanje čuta do 
narave. Vključimo jo lahko v lov, v odkrivanje narave 
(na določeno stezo npr. razporedimo predmete, ki 
ne sodijo v naravo, nato pa preverimo, koliko so jih 
opazili pred in po spodaj navedeni vaji), spoznavanje 
Bagire, načina lovov džungelskih živali … 

Pri hoji po džungli moramo biti pozorni na dogajanje 
okoli sebe. Človeški mladiči imamo oči na sprednji 
strani obraza, zato lahko vidimo in se osredotočimo 
samo na dogajanje pred seboj. Da povečamo vidni 
kot, se moramo nekako »zasanjati«. To storimo 
tako, da roke razpnemo narazen in začnemo migati 

s prsti, ki jih začnemo enakomerno približevati. Ko 
jih »ulovimo« v vidno polje, roke spustimo ob telo in 
začnemo opazovati okolico. S tem načinom gledanja 
dosežemo, da v najširšem vidnem polju opazimo 
dogajanje in nato lahko postanemo pozorni na zani-
mive, a pogosto drobne in neopazne stvari.

… in ne pozabimo: »Velika je džungla in ma-
jhen mladič.« :)

Tomaž Mihelčič, Modri panter, Homec 1

ZA KONEC PA ŠE POVABILO! 

Mala Šola Življenja v Džungli bo že šesto leto postre-
gla z dobro predstavitvijo Mavglijevih zgodb, džungle 
in njenih prebivalcev. Namenjena je vsem popot-
nikom in popotnicam nad 18. letom (oziroma 
dopolnjenim v tem letu) ter voditeljem, ki bi radi 
dobili nove ideje in želite na zanimiv način predstaviti 
zgodbe našim volčičem. Seveda ste lepo vabljeni tudi 
voditelji, ki ste že dlje časa voditelji, pa ste se 
letos pridružili starim volkom. Skratka, pridite vsi, ki 
želite doživeti izkušnjo džungle!
MŠŽD se bo tokrat odvijala v vasi Veliki Gaber, in sic-
er od 12. do 15. marca 2009. Prijave potekajo prek 
spletne strani mszd.skavt.net. 

Nina Milenkovič, Iskriva lisica, Ptuj 1
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ALI SE BOJITE RJAVEGA 
MEDVEDA?

Ej, ustavi se malo. A ni to ravno tisto, kar najbolj 
očitaš svojim IV? Da so softiči, pudingi, meglenke ... 
Punce bi se ves čas pogovarjale o RBD, fantje o Prison 
Breaku … 
Ti jim za zimovanje priskrbiš eno hudo hišo sredi nar-
ave, potem pa Pečenko napove slabo vreme, pa kar 
naenkrat vsi začnejo kašljati, kihati, smrkati, zvija jih 
v trebuhu ...

Daj, sprejmi izziv. Daj sebi in nam priložnost in se 
odpravi na naslednji DSV, ki bo 
21. in 22. 3. v Kočevskem rogu.

Mogoče tam srečaš sovoditelje iz Jamboreeja.
Mogoče ugotoviš, da so tudi mlajše generacije totalne 
face.
Mogoče ugotoviš, da je noro, ko se za dva dneva 
prepustiš programu, ki ti ga pripravijo drugi.

In če se noben »mogoče« ne zgodi, nas pocukaj za 
rokav in nam posreduj svoje misli, pripombe in ide-
je. Konec koncev tega ne delamo zato, ker bi imeli 
preveč časa, ampak zate, 

DRAGA VODITELJICA, DRAGI VODITELJ!

Ker vsak od nas potrebuje motivacijo in polne bat-
erije. 
In kje bi jih lahko bolje napolnil kot tam, kjer srečaš 
na kupu nekaj ducat ljudi, ki niso naredili nič poseb-
nega razen tega, da so nekoč obljubili, da se bodo 
trudili pustiti svet za spoznanje boljši, kot je bil. 
In če hočejo to storiti, morajo začeti pri sebi.

Državno vodstvo veje IV

DSV. Kaj je že to? Aja ... to je neko državno srečanje. 
Joj, to je tisto, ko moramo zmeraj nekam daleč iti, recimo v Bovec ali pa v Beltince.

Pa kaj so oni normalni? A oni sploh vedo, kako dolga in draga je pot do tja? 
Potem moram pa še tam biti kar pri enih delavnicah. 

Pa že stotič srečam ene in iste obraze, novih se mi pa itak ne da več spoznavati. Tako ali tako 
imam vsak vikend skavte, ob nedeljah pa še župnik znori, če ne pridem pomagat k maši.

Kaj? A zdaj naj bi pa še bivakirali? A oni vedo, kakšen je zdaj tam mraz ponoči? 
In potem naj bi šel v ponedeljek na faks in to ravno v tednu, ko imam res ene obvezne vaje, kjer 

ne smem manjkati ...

Takole potekajo naše priprave DSV-ja
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USMERI POZORNOST

Se spomniš svoje najmočnejše izkušnje služenja? Kaj 
si takrat čutil/a? Radost, veselje, bolečino, nemoč, up-
anje, zmago …?

S služenjem želimo v popotnicah in popotnikih 
spodbujati čut za drugega. To pomeni, da ne izva-
jamo samo različnih akcij služenja, ampak popotnice 
in popotnike spodbujamo k temu, da sami opazujejo 
dogajanje v okolici in ugotavljajo ter razmišljajo, 
kakšne so potrebe ljudi, na katere bodo odgovorili.

Predlog: pogosto doma poslušamo starše, da nas ni 
nič doma, da smo za skavte pripravljeni narediti vse, 
doma pa nič. Znano, ne? Torej, zakaj se ne bi enkrat 
odločili, da odgovorimo na to potrebo in sami nare-
dili kakšno konkretno stvar, ki jo ponavadi naredi 
drug družinski član? 

Prav tako cilj okoljske vzgoje ni, da očistimo vsa 
divja odlagališča smeti, ampak da z izvajanjem de-
javnosti, pri katerih mladi spoznavajo naravo, njene 
zakonitosti in delovanje, v njih vzbujamo čut do 
narave. 

Se sprašuješ, kako se dokopati do teh ciljev? (Povzeto 
po: Josph Cornell, Veselimo se z naravo.)

Najprej moramo v mladih vzbuditi navdušenje. 
Brez navdušenja ne morete nikoli doživeti smiselne 
izkušnje narave. Navdušenje ne pomeni divjega 
poskakovanja od vznemirjenosti, temveč miren, a 
silovit tok osebne zavzetosti in globoke čuječnosti. 
Brez takšnega navdušenja se le malo naučimo.

Nato moramo usmeriti pozornost mladih, saj je 
učenje odvisno od zbranosti. Samo navdušenje ne 
zadostuje. Če smo raztreseni, se ne moremo živo 
zavedati ne narave ne česa drugega, zato moramo 
svoje navdušenje mirno usmeriti.

Neposredna izkušnja, doživljanje. Ko se postopo-
ma zberemo, se začnemo bolje zavedati tega, kar 
slišimo, vidimo, se dotikamo, vohamo in sprejema-
mo kot navdih. Zbranost ustvarja notranji mir in 
odprtost, ki nam omogočata, da doživljamo naravo 
neposredno brez motečih misli. 

Delitev navdiha z drugimi. Doživljanje odpira 
globlje zavedanje. Kaj to pomeni?  Predstavljajte si, 
da ste sredi gozda, se uležete na tla in se čisto umirite. 
Narava okrog nas se vrača v svoj utrip; ptice sedajo 
na veje drevesa tik nad nami. Če zadržimo dih in os-
tanemo čisto mirni, bomo čutili, kakor da se staplja-
mo v prizor in doživljamo življenje skozi ptice, travo, 
gibajoče se veje dreves. V takšni tišini bomo začutili 
prekipevajoče veselje, tiho srečo, neskončen občutek 
lepote in moč stvarstva. 

Narava nas vedno navdihuje, le naš nemirni duh je 
tisti, ki nam preprečuje, da bi se tega pogosteje in z 
večjim veseljem zavedali. 

Ste še tu ali v mislih že ležite pod krošnjami dreves? 
Mene so misli kar odpeljale …

Da bodo tudi vašim popotnicam in popotnikom 
misli odplavale v naravo, da bodo poglobili svoje 
doživljanje, jim pomagajte tako, da jim pripovedujte 
zgodbe o naravi, zgodbe, ki človeka povzdigujejo in 
navdihujejo. 

Seveda pa ne ostanite samo pri zgodbah in besedah. 
Gojzarje na noge, oči na peclje, srce na dlan in pot 
pod noge v zeleno (morda še zasneženo) naravo!

Morda se pa srečamo =)
Srečno pot!

Anja Arbajter, Sončni polh, Šentjur 1 in

Klavdija Kralj, Pozorna srna (DV PP)

Zdaj ko je mraz malce popustil, že tudi ptički čivkajo in nas opominjajo nase. Ste jim morda čez 
zimo postavili ptičjo hiško in jim nasuli semena? Ja? Ne? Kakorkoli že, vzemite si minutko in se 
prepustite naslednjim vrsticam.
V teh nekaj vrsticah se bomo posvetili metodi aktualnega vzgojnega namena, in sicer služenju ter 
okoljski vzgoji. 
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BILI SMO V SKAVTOPOLISU

da je ne bom razumela. Primož, ki je postal kar Pavel, 
pa nam je pripravil tako lepo, preprosto in zanimivo 
razlago, da mi je apostol Pavel postal bližji, zanimiv in 
celo bolj razumljiv.

:) Spraševanje vesti po skavtskih zakonih. Še veliko 
dela me čaka!

:) Vedel sem, da je doživetje Kančevcev nekaj poseb-
nega, nisem pa mislil, da te lahko tako prevzame. 
Tu se čuti Pavlov in Frančiškov duh. Bog plačaj! Vse 
dobro tebi, brat Primož, in vam, drage skavtinje in 
skavti.

:) V premišljevanju o tem, kako so se me dotaknili 
nagovori svetega Pavla, se mi je vedno znova po-
rajala pesem. Za vse, kar sem doživljala, sem našla 
že upesnjene besede, ki smo jih prepevali na naših 
skavtskih srečanjih. V globoki hvaležnosti za vse, kar 
mi je milostljivi Bog dal po skavtstvu – v vsem, kar to 
prinaša – mi je prišel na pamet le en stavek: »Pijem. 
Pijem iz izvira žive vode.«

Svoje misli o dogajanju v Kančevcih so zapisali: Rez-
ka, Zabavna pingvinka; Marija, Požrtvovalna kavka; 
Darko, Preudarni lipan; Katja, Navdušena medvedka; 
Franci, Tihi medved; Anita, Nepremagljiva ježevka; 
Matjaž, Pozorni medved.

Povzela Dunja - Modri čuk, BOKSS Nova Gorica 1

Od 16. do 18. januarja, že šesto leto zapored, so se odrasli skavti zbrali na duhovni obnovi v 
domu duhovnosti Benedikt v Kančevcih. Postali so prebivalci mesta Skavtopolis. Jedro dogajanj 
v Skavtopolisu sta bili pismi, ki jih je napisal brat Primož. Pismi nagovarjata skavte, kakor bi to 
storil apostol Pavel, če bi danes prišel mednje, zbrane na duhovnih vajah v mestu Skavtopolis.
Skavtopolitanci so se že vrnili vsak na svoj dom, toda ostala so občutenja in zapisi, ki jim bodo 
še dolgo v spodbudo in pomoč v kaosu vsakdanjega življenja:

:) Že prvi večer nas je brat Primož popeljal po poteh, 
ki jih je v svojem življenjskem poslanstvu oznan-
jevanja opravil apostol Pavel. Spoznali smo tudi 
manj znane dogodke v Pavlovem življenju.

:) Ustavljali smo se ob posameznih zanimivih dogod-
kih, ki so zapisani v Apostolskih delih. Ponovno so se 
pokazali inovativnost in igralske sposobnosti naših 
skavtov.

:) V sončno jutro smo se zbudili na najlepši možen 
način. Kitara, orglice, tamburin in slovenska nar-
odna pesem so napovedovali čudovit dan. Jutranja 
telovadba, zajtrk in 1. Pavlovo pismo Skavtopoli-
tancem. Sv. Pavel – brat Primož je pokazal, da pozna 
življenje skavtov, lepe in manj lepe stvari, s katerimi 
se srečujemo. Napotil nas je v samoto, kjer smo se 
poglobili v svoje srce, dušo in napisali vsak svojo 
molitev, povezano s skavtskim zakonom, ki nas je 
nagovoril. Spoznali smo moč molitve: »Molitev je 
močan motor, ki spreminja svet, ker spremeni 
človeka.«

:) Sveti Pavel nam je napisal 2. pismo, v katerem nas 
je spomnil, da je naloga skavtov ustvarjati boljši svet: 
»Avtor boljšega sveta je Stvarnik, nam pa je za-
upano, da pri tem sodelujemo.«

:) Večer smo zaključili s čaščenjem Najsvetejšega, kjer 
smo premišljevali o našem izpolnjevanju skavtskih 
zakonov in si podelili naše osebne molitve. Z ogle-
dom diapozitivov smo se spomnili tudi na največji 
skavtski dogodek lanskega leta – Jamboreeja 2008.

:) Da je v Kančevcih zmeraj lepo, potrdijo vsi, ki so 
tam že bili. Tudi letos je bilo tako. Pri temi o svetem 
Pavlu me je bilo malo strah, da bo bolj dolgočasna in 
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EH, PA KAJ, ČE KOLO GNIJE, 
A NE?

do pojma ekologija, govorimo le o zbiranju papirja, o 
tem, kako ločevati odpadke, in o tem, kako moramo 
pobrati papirčke konec tabora in zasuti ognjišče.

Smo kdaj pomislili, da s svojimi tabori ogrožamo tudi 
živali, ker oviramo njihove dnevne poti in mogoče 
tudi prostor, kjer se hranijo?

Si kdaj pomislil, da je tisti »happy fire«, ki 
si ga uporabil kljub prepovedi 

voditelja za kurjenje ognja, 
lahko škodljiv za pod-

nebje?

Ja, pa tista smreka, 
ki si jo zasekal, da 
si lahko postavil 
mizo za vodovo 
kuhinjo, je tudi tr-
pela. Čeprav si do-
bil odkupnino od 

voditelja, si ji pustil 
neizbrisen pečat.

Pri skavtih velikokrat stvari počnemo nepremišljeno. 
Tako voditelji kot tudi volčiči, izvidniki in popotniki 
…

Ob vsakem dejanju, ki ga narediš čez dan kot dober 
skavt, premisli, če s tem ne delaš kaj slabega. Najbolje 
je, da si kar nekam zapišeš opredelitev, kaj ekologija 
sploh je, in:

»NAJPREJ UPORABIŠ GLAVO, NATO SEKIRO!«

Jaka Matičič, Pojoči jelen – Loška dolina 1, TOV

No, danes ne bomo razpravljali, če je vseeno, ali kolo gnije sredi gozda ali pa ga odpeljemo na 
bližnji center za ločeno zbiranje odpadkov. Saj sam kot skavt dobro veš, da kolo v gozdu nima 
kaj početi. 

Danes bomo govorili o pojmu ekologija.
Zakaj? Vsakič bolj opažam, da vse več ljudi, tudi skav-
tov, ta pojem enači z ožjim pojmom okoljevarstvo, 
ki govori o človekovem prizadevanju za zmanjšanje 
njegovega lastnega uničujočega vpliva na okolje. Pa 
vendar je ekologija bolj obširen pojem. 

KAJ PA PRAVZAPRAV POMENI POJEM 
EKOLOGIJA?
»Ekologíja je znanstvena veda, 
ki preučuje porazdelitev in 
bogastvo živih organ-
izmov in odnose 
med živimi bitji ter 
živim in neživim 
okoljem. Okolje 
organizma vsebu-
je njegovo fizično 
naravno bivališče 
(habitat), ki ga 
lahko opišemo z 
vsoto krajevnih sam-
ovzniklih dejavnikov, 
kot sta podnebje in geolog-
ija, in tudi drugih organizmov, ki si bivališče delijo. 
Pojasnjuje, kako živijo rastline in živali v povezavi 
druga z drugo, kako so odvisne od naravnih virov 
in dobrin (tla, voda, zrak, sončna svetloba). Preučuje 
prilagoditve življenjskim razmeram, kjer organizmi 
živijo.« 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ekologija

Tako. Sedaj, ko smo prebrali, kaj ekologija sploh 
pomeni, vsi pri sebi pomislimo, če smo si ta pojem 
pravilno razlagali …
Prepričan sem, da ne. Saj pri skavtih vedno, ko pride 
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KO SVETOVNI 
DAN TRAJA 
CELO LETO …

SI DRZNEŠ SOOČITI SE S 
TEŽKO PREIZKUŠNJO???
HOČEŠ ČUTITI, KAKO JE, ČE SI 
SLAVEN???

Ne boj se in ne »userji« se takoj, ko to vidiš 
…
To je zgolj vabilo, da tudi ti dokažeš, kaj 
znaš!

In sicer … 
Možnost imaš, da do 15. 3. na jaka.maticic@
gmail.com ali na Jaka Matičič, Dane 34, 1386 
Stari trg pri Ložu pošlješ svoj strip na temo 
zdravje, in če boš imel srečo, je lahko prav tvoj 
strip objavljen v naslednji številki Skavtiča!!!

Kaj praviš na tole?!? 
Vse prispele stripe bo ocenila strokovna komisija 
in določila zmagovalca. Zmagovalni strip bo po-
leg objave dobil še NAGRADO!!! Ne zamudi te 
priložnosti in dokaži, kaj znaš. 

POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI 
IGRI SO:

• da si skavt,
• da te risanje veseli,
• da strip narišeš na 1 list formata A4,
• da strip ni daljši od 6 slik,
• da se bo komisija ob stripu nasmejala
• in da nam poleg stripa pošlješ še svoje ime, pri-
imek in naslov.

Torej, boš to storil ali se boš usral … To je na tebi. 
Potrudi se!

V naslednjih mesecih se nam obeta kar nekaj 
»svetovnih dni«: 

• 2. svečan je svetovni dan mokrišč, 
• 22. sušec svetovni dan vode, 
• 22. mali traven svetovni dan zemlje in 
• če bi podrobno iskali, bi vmes našli še celo 
množico svetovnih dni z različnih  področij (ne 
samo takih, ki se tičejo varstva okolja). 

Namen »svetovnega dneva« je to, da se posvetimo 
čisto določenemu problemu na čisto določen dan – 
tako problem pride, če Bog da, bolj v ospredje v med-
ijih; tako je vsaj enkrat na leto, recimo onesnaženost 
podtalnice, deležna pozornosti, ki si jo dejansko 
zasluži (saj nikomur ni vseeno, kaj pije).
Ljudje, ki se dejansko ukvarjajo s temi problemi, to 
seveda ne počnejo samo na svetovne dni – meseci, 
leta so potrebna, da se človek problema zave, kaj šele, 
da se ga odloči reševati. Tudi zato ima vprašanje, ali 
so taki dnevi res potrebni, samo en odgovor: so, ker 
družba, žal, še vedno ni dovolj ozaveščena, ker sosed 
še vedno zliva gnojnico poleg bližnjega potoka in ker 
drug sosed odslužen avto zapelje v najbližjo vrtačo.

IN KAJ LAHKO STORIMO SKAVTI? 
Mi smo tisti del javnosti, ki bi moral biti gonilo teh sve-
tovnih dni in bi jih izvajali 365 dni na leto: ločevanje 
odpadkov, skrb za čisto pitno vodo, spoštovanje dru-
gih živih bitij … Naša skrb za okolje izhaja iz 6. skavt-
skega zakona (Skavt spoštuje naravo in vidi v njej 
Božje delo.). Če pa resnično želimo biti gonilo, potem 
moramo tudi sami poznati probleme, tako lokalno 
kot globalno – in v tem primeru je svetovni dan do-
bra začetna točka.  

Martin Rudolf, Miroljubni fazan − Sežana 1, TOV

POSRANE 
GATE NISO 

OVIRA!
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PUVskavtinje in skavti

PROJEKT SKAVTSKEGA 
VODITELJA

• prenova priročnika Dvigni peruti,
• knjiga o skavtski metodi,
• publikacija o okoljski vzgoji (za vse veje),
• vpeljava okoljske vzgoje v vejo VV,
• priprava dneva zemlje,
• zgodovina slovenskega skavtstva (predvojni in povojni 
čas), 
• navodila za odprave v tujino,
• ureditev mednarodne knjižnice (oblikovanje in ure-
ditev arhiva mednarodnih dokumentov, WAGGGS-ovih 
gradiv za voditeljev ipd.),
• priprava novih izdelkov za skavtarnico (npr. posoda, 
ženski kroj),
• delovanje voditelja (ZSKSS) v kriznih situacijah,
• ureditev skavtskih prostorov in priprava zgodovine ste-
gov (stalna razstava rutk),
• skavtski dom Kočevski rog, 
• voditeljska mapa, 
•  preučitev tujih praks SKVO-ja,
• ozaveščanje o pripadnosti velikim mednarodnim 
skavtskim organizacijam,
• načrt in akcija promocije voditeljstva med PP-ji,
• načrt in akcija krepitve pripadnosti članov ZSKSS,
• analiza odnosov med stegi in župnijami in izdelava 
priporočil za odnose z župnijami,
• analiza razlogov za predčasen odhod od skavtov in 
izdelava predlogov za izboljšave sistema (ter vmesno 
»stanje« med ZSKSS in ZBOKSS),
• protokoli pri projektu LMB,
• prevod sheme usposabljanja voditeljev v angleški jez-
ik,
• urejanje arhiva projektov in korakov voditeljev,
• priprava projekta ob 20-letnici ZSKSS,
• organizacija konference/seminarja ICCS EM regije v 
novembru 2009,
• predstavitev skavtskih svetnikov,
• organizacija romanja za voditelje in starejše PP v Lurd,
• priprava pravilnika o kroju,
• nabor velikih iger,
• priprava namizne igre Skavtstvo (kot promocijski ali 

didaktični pripomoček).

Pred začetkom izvajanja projekt prijaviš poverjeništvu 
za usposabljanje voditeljev z obrazcem Prijava projek-
ta voditelja. Po končani izvedbi projekta pa sopotnik 
odda predlog za imenovanje (z obrazcem Predlog za 
imenovanje skavtskega voditelja). Obrazci se nahajajo 
na spletni strani http://zskss.skavt.net, dodatne in-
formacije pa dobiš na e-naslovu puv@skavt.net.

Poverjeništvo za usposabljanje voditeljev

Pravilnik o usposabljanju in imenovanju 
voditeljev v ZSKSS v 16. členu pravi, da postane 
skavtski voditelj, kdor: 

• uspešno konča TŠ Združenja,
• si med imenovanimi voditelji v ZSKSS izbere sopo-
tnika,
• uspešno izvede projekt voditelja,
• je vsaj tri leta sodeloval pri vodenju v stegu,
• se je v preteklem letu udeležil vsaj enega Sveta 
Združenja,
• prevzame vsaj eno odgovorno nalogo in vlogo v 
ZSKSS (delo v stegu (mentor, sopotnik, stegovodja), 
delo v regijskih vodstvih, vodenje zahtevnejših pro-
jektov in tropov, delo v organih ZSKSS, delo s tren-
erji, delo v državnih vodstvih vej).

Opravljena taborna šola Združenja je prvi ko-
rak k imenovanju skavtskega voditelja. Skavtski 
voditelj s svojim znanjem, izkušnjami in držami odgo-
varja za obstoj in razvoj ZSKSS kot celote.
Drugi korak je izveden projekt voditelja. To je 
zaključena naloga, ki je pripravljena in realizirana po 
vzorcu vzgojnega načrta. S tem projektom kandidat s 
pomočjo sopotnika prepriča poverjeništvo za usposa-
bljanje voditeljev, da je pripravljen za sprejem služenja 
kot skavtski voditelj. Sopotnika kandidat izbere izmed 
imenovanih skavtskih voditeljev, ki bodo poskrbeli, 
da bo projekt voditelja narejen po vzoru vzgojnega 
načrta. Projekt voditelja se na koncu (ko je projekt 
realiziran in preverjen) strne v pisni dokument, ki ga 
podpišeta kandidat in sopotnik.
Poverjenik za usposabljanje voditeljev preveri izpol-
njevanje pogojev za skavtskega voditelja in svoje 
mnenje posreduje izvršnemu odboru ZSKSS. Izvršni 
odbor na podlagi mnenja poverjenika za usposabljan-
je voditeljev s sklepom odloči o imenovanju. 

Ne veš, kaj bi izbral za projekt skavtskega voditelja? Tu 
je nekaj idej:

• internetna knjižnica in baza gradiv,
• prevajanje skavtske literature – izbereš 1 naslov, 
• urejanje knjige Scouting for Boys, 
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1. nedelja Zimovanje voditeljev Mari-
borske regije na Sladki Gori
http://mariborska-regija.
skavt.net/
Alpsko smučanje: 48. pokal 
Vitranc, moški

2. ponedeljek

3. torek 

4. sreda 

5. četrtek MŠŽD

6. petek MŠŽD

7. sobota Zmajkotrek: http://ljublja-
na2.skavt.net/zmajkotrek
MŠŽD

8. nedelja MŠŽD

9. ponedeljek

10. torek

11. sreda

12. četrtek Gregorjevo

13. petek

14. sobota Svet ZSKSS

15. nedelja Svet ZBOKSS
http://zbokss.wikispaces.
com/Domov

16. ponedeljek

17. torek

18. sreda

19. četrtek

20. petek Začetek pomladi

21. sobota Državno srečanje voditeljev 
vej

22. nedelja Državna srečanja voditeljev 
vej
Svetovni dan voda

MAREC

4. sobota Ujemi me 2009

5. nedelja

6. ponedeljek

7. torek

8. sreda

9. četrtek Veliki četrtek

10. petek Veliki petek

11. sobota Velika sobota

12. nedelja Velika noč

13. ponedeljek Velikonočni ponedeljek

14. torek

15. sreda

16. četrtek

17. petek

18. sobota

19. nedelja

20. ponedeljek

21. torek

22. sreda Dan Zemlje

23. četrtek

24. petek

25. sobota Poroka Katja Tavčar in Žiga 
Nastran, cerkev Sv. Ane v 
Škofji Loki

26. nedelja

27. ponedeljek

28. torek

29. sreda

30. četrtek Skavtska oddaja - Ognjišče

APRIL

23. ponedeljek Svetovni meteorološki dan

24. torek

25. sreda Gospodovo oznanjenje

26. četrtek Skavtska oddaja - Ognjišče

27. petek

28. sobota Zlata žaba
Smrtonosno vozilo 5,
 http://smrtonosno-vozilo.
skavt.net

29. nedelja Začetek poletnega časa

25. sreda Pepelnica

26. četrtek Skavtska oddaja - Ognjišče

27. petek Svet Mariborske regije
Zimovanje voditeljev Mari-
borske regije na Sladki Gori

28. sobota Zimovanje voditeljev Mari-
borske regije na Sladki Gori
Alpsko smučanje: 48. pokal 
Vitranc, moški

FEBRUAR
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a je toskavtinje in skavti

SNEG GRE, GLEJ ZUNAJ SNEG GRE
Primerna obleka in ravnanje z njo v zimskih 

razmerah in ob hudem mrazu

Ko se na pot podate pozimi, je pomembno, da zane-
marite estetski izgled vaših oblek in se osredotočite 
izključno na funkcionalnost vaših oblačil.
Zapomnite si, da ni  pomembno le, da ste dovolj 
oblečeni, ampak morate prav tako vedeti, kako 
razporediti oblačila, da iz njih pridobite največjo to-
ploto, kot je le možno. Na primer s pokritjem glave 
lahko preprečite izgubo okrog 45 odstotkov telesne 
temperature (občutljivi predeli so prav tako vrat, za-
pestja in gležnji -> radiatorji brez maščobne zaščite).

GLAVNA TRI NAČELA:

• Ohrani oblačila čista 
To načelo ni pomembno le zaradi higienskih razl-
ogov, ampak zaradi zadrževanja toplote, saj oblačila, 
zamazana z blatom, izgubijo izolacijsko vrednost. 

• Izogni se pregrevanju telesa
Ko se pregreješ, se poveča potenje telesa in oblačila 
se navzamejo vlage. Znoj v veliki meri zmanjša kako-
vost izolacije oblačil, posledično se tvoje telo veliko 
hitreje ohladi. Zato moraš ob večji aktivnosti paziti, 
kako si oblečen. Potenje lahko v veliki meri preprečiš 
tako, da si odpreš zadrgo na bundi ali pa slečeš kat-
erega od slojev oblačil, ki jih imaš spodaj. Seveda se 
po prenehanju gibanja oblečeš nazaj.
 
• Oblačila naj bodo ohlapna in v slojih
Nošenje oprijetih oblačil omeji kroženje krvi 
in pospešuje nastanek ozeblin. Poleg tega pa 
zmanjšujejo volumen zraka, ujetega med sloji oblačil, 
kar zmanjšuje izolacijsko vrednost.
Več slojev ohlapnih oblačil tvori območja, v katerih 

je ujet zrak, ki zagotavlja še večjo izolacijo. Poleg tega 
pa je slojevitost oblačil zelo praktična, saj lahko ob ak-
tivnosti kakšen sloj oblačil odstranimo in preprečimo 
potenje.

• Oblačila naj ostanejo suha
Oblačila pozimi hitro postanejo mokra bodisi zaradi 
snega ali dežja. Z mokrimi oblačili na sebi telo hitro 
izgublja toploto, zato je pomembno, da ohranimo 
oblačila suha. Če pa se slučajno zmočimo, jih čim 
prej posušimo ali nadomestimo z rezervnimi oblačili 
iz našega nahrbtnika. Skavt je vedno pripravljen!

Upam, da boste naslednjič, ko se boste podali v mrzel 
objem zime, pozorni na to, kaj oblečete in kako 
ravnate s svojimi oblačili. 
Nikar pa ne pustite, da vas neprijazno vreme odvrne 
od sprehoda v naravo in zimskih radosti.  

Maja Vojska, Cerkno 1

V teh dneh, ko nam mraz seže do kosti, prav vsi sanjamo o pomladi, ki pa se na žalost še nekaj 
časa ne bo narisala med nas. Verjetno pa nas te dni ni zapustila želja po raziskovanju zunaj to-
plega objema doma. Čeprav smo skavti vedno pripravljeni, se vseeno lahko zgodi, da ostanemo 
kje v hudem mrazu, zato je pomembno, da se znamo pravilno obleči in tako preprečiti marsikateri 
prehlad ali celo ozeblino.
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KONFERENCA V JUŽNI AFRIKI

6. julij 2008, predmestje Johannesburga, Južna Af-
rika. Vse več in več vozil skrivnostno izginja za vi-
sokim obzidjem, na kateremu okrog in okrog kraljuje 
električna ograja. Za kaj le gre? Morda pomemben 
sestanek naftnih mogotcev, morda tajno srečanje 
političnih vodij? Ah, kje pa! :)
World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts (WAGGGS) ali po naše Svetovno združenje 
skavtinj je imelo vse nared za svojo že 33. svetovno 
konferenco. Kaj to pravzaprav je? Najprej dogodek. 
Velik in mednarodno zelo pisan dogodek, na kater-
em se zbere okoli 400 skavtinj (in tu pa tam tudi kak 
skavt:) z vseh kotičkov sveta. Gre za ponovno srečanje 
starih prijateljev, spoznavanje novih, gre za prijetno 
druženje, preštevilne klepete ob čaju, izmenjavanje 
starih in kovanje novih idej, lobiranje in seveda tudi 
resno delo. Na konferenci se sprejme vrsta pomem-
bnih dokumentov, med katerimi sta program dela 
svetovnega odbora (World Board), finančni načrt ... 
Na konferenci ni manjkalo niti izobraževanj in »shar-
ing experiences« seminarjev, vzporedno s statutarni-
mi aktivnostmi se je odvijal še bogat niz vsakovrstnih 
minikonferenc, »meetingov« te ali one organizacije 
ali mreže, ki delujejo znotraj WAGGGS-a, in promo-

cija vsakovrstnih regionalnih dogodkov ... 
WAGGGS je po južnoafriški konferenci bogatejši še 
za 9 novih članic iz Demokratične republike Kongo, 
Litve, Sirije, Burundija, Čada, Dominike, Madžarske, 
Malavija in Rusije. WAGGGS-ova družina tako danes 
šteje 145 držav. 
Ker se vsakič zamenja tudi 6 starih članic svetovnega 
odbora z novoizvoljenimi in glasuje o kraju nasled-
nje konference, poteka ob robu konference živahna 
lobistična dejavnost. Prav zanimivo je spremljati, 
kako domiselne  prijeme uporabljajo organizacije, 
ki se potegujejo za katero od mest; od tega, da se 
»povsem naključno« zapletaš v sproščene pogovore s 
kandidatkami za svetovni odbor, do tega, da te vsako 
jutro v konferenčni dvorani čaka na mizi simpatično 
tradicionalno darilce ali pa pravi lov na zbiranje 
zaponkic z obrazi skavtinj, ki te bodo čez 3 leta 
pozdravile na naslednji konferenci. Čustva pri spre-
jemanju odločitev še zdaleč niso nepomembna, zato 
je mimohod s škotskimi dudami naredil močan vtis 

Leta 1909 se je v londonskem Hyde parku ob Crystal Palace drenjalo kar nekaj skavtov. V tej deški 
družbi pa je bilo tudi nekaj deklet, trdno odločenih, da tudi one zavihajo rokave, pa tudi okorna 
krila, ki so tedaj segala vse do gležnjev, in se enakovredno pomerijo v norem skavtskem izzivu. 
Hmm, jim je uspelo?

Slovenske brisače so šle za med!

Resno delo
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na delegat(k)e. Večina je (morda) zato preglasovala 
Malezijo in za kraj 34. konference 2011 določila 
škotski Edinburgh. 

eveda na konferenci ni manjkalo pomembnih gos-
tov, predvsem gostij. Udeležence je pozdravila ena 
od vidnejših afriških bork za pravice žensk in otrok, 
Graça Machel, soproga že mitskega Nelsona Mandele, 
ki je v svojem nagovoru poudarila pomen skavtskega 
gibanja, zlasti v Afriki, kjer so ženske in otroci pogosto 
podvrženi različnim vrstam nasilja in diskriminacije. 
Na stotine parov oči so tedaj zaman iskale Nelsona 
Mandelo v svoji značilni pisani srajci, Madiba, kot ga 
kličejo v Afriki, je bil zadržan in se je že intenzivno 
pripravljal na številne slovesnosti ob njegovem 90. ro-
jstnem dnevu. Upravičeno, na dan njegovega prazni-
ka je praznovala celotna Južnoafriška republika.
Politiki so znani predvsem po svojih dolgočasnih 
govorih. No, ne čisto vsi; Manto Tshabalala-Msimang, 
južnoafriška ministrica za zdravje, je svoj govor pred 
dvorano, prepolno večernih toalet, končala s petjem 
in ploskanjem kar izza govornice. V tradicionalnem 
afriškem slogu, s tradicionalnim afriškim vokalom in 
vsi prisotni smo ji, očarani, navdušeno sledili. Slediti, 
doseči, da ti ljudje sledijo. Bistveni element, da kaj 
dosežeš v deželah, kjer se ocene o okuženosti popu-
lacije z aidsom gibljejo med 25 in 30 odstotki!
Čeprav je ZSKSS v svetovnem merilu majhna or-
ganizacija, je znotraj WAGGGS-a zelo razpoznavna. 

Nekaj k temu pripomorejo oranžni kroji, nekaj številni 
pozitivni odmevi z Evropske skavtske konference 
iz leta 2007 v Portorožu, največ pa priznanja o 
kakovosti našega dela, zlasti programa. In da 
ne pozabim, naše spodnjice z napisom Mladost na 
pohodu so bile prava senzacija mednarodne tržnice; 
pošle so v trenutku!
Vrvež konference v pristnem mednarodnem skavt-
skem duhu je ob pomoči do potankosti izkoriščene 
agende minil zelo hitro. In če duh konference zdaj v 
steklenici nemirno čaka na Škotsko, s sopoverjenico 
Tadejo težko rečeva, da velja to tudi za najinega. Idej, 
kaj vse bi in bomo storili na mednarodnem in drugih 
področjih našega Združenja, imava za kar nekaj takih 
»steklenic«. :)

Dvomov o tem, ali je tistim nekaj dekletom 1909. leta 
uspelo, ni. Še več, v letih 2010−2012 bomo z nizom 
dejavnosti ta nori dogodek obeležili tudi pri nas. 

Gregor Perič, Vztrajni tiger, MEDO

NAGRADNO VPRAŠANJE:
WAGGGS po svoji mednarodni sestavi močno spom-
inja na pomembno organizacijo v svetovnem merilu, 
pri delu katere tudi sodeluje. 
KATERA JE TA ORGANIZACIJA?
Odgovor pošlji na urska_mali@hotmail.com in 
mogoče prav ti dobiš nagrado! :)

Tadeja in Gregor v družbi načelnice 
organizacije južnoafriških skavtinj 
Esmé Richards

Tadeja in Mary McPhail, direktorica 
WAGGGS
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KRDELO SAMBHUR 
SPOZNAVA SVET

Pred božičem smo obiskali center goriške Karitas, 
kjer ubogi ljudje in priseljenci lahko prespijo in na-
jdejo nekaj človeške topline. Center je v Gorici in 
lahko sprejme kakih 30 gostov. Seveda bivajo osebe 
v njem zastonj. Res lepo je bilo videti prostovoljce in 
g. Valterja, ki tako zavzeto verjamejo v svoje delo – v 
pomoč bližnjemu. Preko svojega dela uresničujejo to, 
kar je Jezus zapovedal. Priseljencev se ne smemo bati, 
ne smemo jih zaničevati, kot jih zaničujejo italijanski 
mediji in politiki. So ljudje kot mi, predvsem pa so 
ljudje, ki so veliko pretrpeli v svojih rojstnih državah. 
Da ne govorimo o potovanjih do Evrope. Večkrat tra-
jajo ta potovanja leta in potekajo v groznih pogojih. 
Ker se je bližal božični čas, smo g. Valterju, direktorju 
centra, darovali sliko, na kateri smo v raznih jezikih 
izrazili našo željo po bratstvu in miru.

Drug problem, ki smo ga spoznali, je voda. Vode, 
predvsem pitne, je na svetu vedno manj. Mi se tega 
sploh ne zavedamo, saj nam je voda vedno na razpo-
lago, ko odpremo pipo. Na jugu sveta, tudi na jugu 
Italije, pa vode resno primanjkuje. Ljudje morajo 
prehoditi veliko kilometrov, da pridejo do najbližjega 
izvira ali vodnjaka. Ker je voda tako pomembna 
za življenje, smo spoznali, kako je važno, da je ne 
onesnažujemo, pa tudi, da je ne porabimo več, kot je 
potrebujemo pri umivanju, pranju in vsakdanji rabi.

Spoznali smo še eno zanimivo realnost. To je trgovi-
na, kakršnih je naokoli kar precej, ki trguje na pose-
ben način z jugom sveta: enakopravno in soli-
darno trgovanje. Te trgovine se zmenijo direktno 
s proizvajalcem za ceno določene dobrine: kakava, 
kave, tropskega sadja, bombaža itd. Brez posegov 
multinacionalk, ki običajno spravijo večino dobička 
v svoj žep, revnim proizvajalcem na jugu sveta pa 

Če se živali v džungli trudijo, da živijo po postavi in se medsebojno spoštujejo, potem se moramo 
tudi mi volčiči in skavti nasploh truditi, da spoštujemo sočleveka in naravo, v kateri živimo.
Volčiči krdela Sambhur stega Gorica 1 smo v teh mesecih spoznali marsikatero realnost, ki nam 
je odprla oči na konkretne težave v naši družbi. 

pustijo samo drobtinice. Tudi to so nove oblike 
suženjstva, preko katerih bogate države izkorišajo 
revnejše. Trgovina, ki smo jo obiskali v Gorici, pod-
pira predvsem nekatere projekte v Burkini Faso in 
Boliviji. V trgovini so nas prijazno sprejeli, razložili 
so nam pomen tega načina trgovanja, pomen, ki ga 
ima za revne ljudi vsak nakup v tovrstni trgovini. Gre 
namreč za direktno, konktretno pomoč in podporo 
razvoju revnih predelov sveta. Poleg tega so ti izdelki 
res dobri; predvsem čokolade, čaji in kava! Ponudili 
so nam tudi pijačo guaranito, narejeno iz rastline 
guaranà, ki raste v Amazoniji.

Prav je, da se kot ljudje, državljani in skavti spopad-
emo s temi in tolikimi drugimi perečimi prob-
lemi našega sveta in to že od džungelskih let, saj 
so lahko ravno skavti kraj, kjer se naučimo razmišljati 
drugače in gledati kritično na dogajanje v svetu. Tega 
nam mediji zagotovo ne ponujajo. “Skavt ni neu-
men”, se glasi izmišljen enajsti skavtski zakon. No, naj 
bo kar izmišljen, ni pa banalen, zato ga uresničujmo v 
naših vsakdanjih in skavtskih dejavnostih.

Volčiči krdela Sambhur – Gorica 1

Krdelo Sambhur spoznava svet
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mineštraskavtinje in skavti

NAGRADNA KRIŽANKA
Pa je tu tudi druga nagradna križanka :).
Glej, da tokrat rešitev ne ostane doma! :)  Podaj se tudi ti (če se še nisi) na pot za najzvestejšimi reševalci in 
pošlji rešitev na resitev.skavtic@skavt.net, kjer bomo pridno beležili imena pošiljalcev in za zdaj pravimo 
le - zvestoba se izplača!
Pa dovolj uvoda. Tokrat te čaka križanka, ki je povezana prav s tem Skavtičem, ki ga držiš v roki. Besede boš 
iskal/a v člankih celega časopisa. Pa nič se bati, ne bo pretežko, še posebno, če si ga vsaj malo prelistal/a.
Pa srečno!
P. s. Ja, nismo pozabili izžrebati nagrajenca/ke. Tokrat so se karte podale v Zreče 1 (Katji Leskovar). :) 

VODORAVNO:
4. Daj se na ...
7. Urban in Iztok v skavtiču skrbita za
8. Uvodniku in kazalu sledi duhovna ...
9. Eh, pa kaj, če ... gnIJe A ne?
10. Konferenca v južni
13. Ko svetovni dan traja ... leto.
15. Krdelo Sambur spoznava ...
16. Ena izmed lektoric skavtiča Mirtič ...
17. Ekologija je znanstvena ...
18. Skavtič sprašuje - super čop čop skurjen ...
odgovarja
19. 25.januarja 2009 se je odvijalo ...
21. .. osvojiš veščino VARUHA ... - EKOLOGA
23. Bili smo v ...
24. Hati na ...
25. A gremo na ... ?!

NAVPIČNO:
1. Projekt skavtskega ...
2. Čil brez ...
3. Tehnični urednik  prejšnje številke skavtiča
5. Skavt Peter - ... in prigode
6. ... v trafiki
11. Ali se bojite ... medveda?
12. Izvidnike in ... smo vprašali
14. Rubrika, pod katero se nahaja križanka se
imenuje ...
15. Katero dolino je septembra 2007 zajelo hudo
neurje?
19. “Rdeča roža”= ...
20. Rubrika z najkrajšim imenom.
22. Posadim naj ...? Zakaj pa ne!
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8. Uvodniku in kazalu sledi duhovna ...
9. Eh, pa kaj, če ... gnIJe A ne?
10. Konferenca v južni
13. Ko svetovni dan traja ... leto.
15. Krdelo Sambur spoznava ...
16. Ena izmed lektoric skavtiča Mirtič ...
17. Ekologija je znanstvena ...
18. Skavtič sprašuje - super čop čop skurjen ...
odgovarja
19. 25.januarja 2009 se je odvijalo ...
21. .. osvojiš veščino VARUHA ... - EKOLOGA
23. Bili smo v ... 
24. Hati na ...
25. A gremo na ... ?!

Navpično:
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2. Čil brez ...
3. Tehnični urednik skavtiča
5. Skavt Peter - ... in prigode
6. ... v trafiki
11. Ali se bojite ... medveda? 
12. Izvidnike in ... smo vprašali
14. Rubrika, pod katero se nahaja križanka se
imenuje ...
15. Katero dolino je septembra 2007 zajelo hudo
neurje?
19. "Rdeča roža"= ...
20. Rubrika z najkrajšim imenom.
22. Posadim naj ...? Zakaj pa ne!
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Ana Grasselli, Prikupna kuna, 
Ilirska bistrica1/Ljubljana 2
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