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Priprava kosila na deževni dan, Pot roparskih vitezov, 

Ljubljana 2 

Naš gigantski prijatelj, srečanje NoPP, Grosuplje 1

 ✎ Ana Špes,  

Dobrosrčni galeb, Velenje 1
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Leta 1907 je Bi-Pi zbral skupino skavtov, 
ter z njimi taboril na otoku Brownsea. 
Pietro Ferrero je 1944-ga v svoji majhni 
pekarnici sestavil božanski recept za 
Nutello. Leta 1990 je skupina skavtov 
z Janezom Lovšinom izdala prvo 
številko glasila Skavt. Niso spali, niso 
čakali, da se zgodi … »In ti – kaj boš 
storil s svojim dnevom? Tudi zate je 
lahko ta dan prav tako srečen, če 
se le odločiš, da ga boš napravil 
takšnega. To ti ne bo uspelo, če boš 
zapravljal svoj čas in čakal … ali pa 
boš del svojega življenja celo prespal. 
Zbudi se! Bodi aktiven! Samo eno 
življenje – dan imaš, zato skušaj 
iz vsake minute iztisniti kar 
največ. Če je bil ves tvoj dan poln, 
se boš lahko naspal, ko pride čas 
za spanje.« (Bi-Pi)
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 ✎ Božena Demšar, Kreativna vivarca, Žiri 1

22. april: SVETOVNI DAN ZEMLJE, ki ga 
na pobudo civilne družbe po vsem svetu 
praznujemo že več kot 30 let.

3. maj: SVETOVNI DAN SVOBODE TISKA: 
Leta 1991 so na generalni konferenci 
UNESCO potrdili, da je svoboden in 
neodvisen tisk nujen del vsake družbe.

5. maj: MEDNARODNI DAN HIGIENE 
ROK: Od leta 2009 je ta dan namenjen 
opozarjanju ljudi na skrb za higieno rok 
po vsem svetu.

25. marec: Gospodovo oznanjenje

29. marec: cvetna nedelja

5. april: velika noč

23. april: Sv. Jurij – zavetnik IV

29. junij: Sv. Pavel – zavetnik PP

25. aprila 1719 je angleški pisatelj 

Daniel Defoe izdal roman Robinson 

Crusoe. Do konca 19. stoletja je 

postal najuspešnejše delo zahodne 

književnosti.

27. aprila 1791 se je rodil ameriški 

izumitelj Samuel Finley Breese Morse. 

Izumil je telegraf in z Alfredom Vailom 

razvil Morsejevo abecedo,  

ki je z zapisom kodiranih črk  

omogočila hiter prenos sporočil.

20.–22 marec: državna srečanja voditeljev
27.–28. marec: Cele jam

31. marec: obletnica ustanovitve ZSKSS
10.–11. april: Zaveži 2015

18. april: praznovanje 25. obletnice ZSKSS
9.–10. maj: Toto noro tekmovanje

23. maj: IV izziv

30. maj: Odbitek 2015
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Janez Lovšin 
-Prvi UreDniK SKavtSKega glaSila

 ✎ Sandi Svetič, Ustrežljivi volk, Črnomelj 1

skavtič bolj povzetek delovanja, ki se je že zgo-
dilo. naš skavt je bil časopis, ki je obveščal kaj 
bo. poskušali smo biti redni. v času šolskega 
leta je bilo to lažje, ker nas je bilo več na kupu.

 � Kdaj je nastala prva številka glasila 
Skavt?
prvi prototip časopisa smo naredili v času 

dneva obiskov, ko smo taborili v begunjah pri 
Cerknici. šli smo v breže pri ribnici, tam ima 
moj oče domačijo. tam sem imel zX spectrum 

Janez Lovšin, roJen v Letu Bryana adamsa - 1969, Je Brat ustanoviteLJa 

sLovenskih skavtov Petra. v srednJi šoLi sta si deLiLa soBo in navdušenJe 

do skavtstva. v začetkih združenJa Je BiL aktiven kot PoverJenik za 

mednarodne odnose, doBri dve Leti Pa tudi urednik gLasiLa skavt. skavtsko 

Pot Je zakLJučiL zaradi Poroke in deLa. danes Pa v sLužBi še vedno uPoraBLJa 

izkušnJe, ki Jih Je PridoBiL v uredništvu Prvega skavtskega gLasiLa skavt.

 � Kakšni so bili tvoji skavtski začetki?
s skavti sem se okužil neposredno od mojega 

brata petra v srednji šoli.  on je začel s temi 
idejami, potem pa sem se teh, glede na to, da 
sva živela in spala v isti sobi, enostavno nalezel 
od njega. ko je šel peter v vojsko, sem tudi pre-
vzel koordinacijo skupine, ki se je sestajala pri 
sv. petru (v bližini kliničnega centra). tam smo 
izvajali osnoven program po knjigi scouting for 
boys. bilo je luštno.

 � Kako ste začeli z ustvarjanjem glasila 
Skavt?
to je prišlo nekako spontano. takrat smo se 

lahko obveščali samo preko telefonov, pošte in 
tega glasila. bolj kot danes, kjer je vlogo medija 
za obveščanje prevzel internet in je današnji 
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in tiskalnik in takrat sem naredil 
prototip pisnega izdelka, za ka-
terega bi se lahko reklo, da je bil 
prvi časopis skavt. 

 � Kako je nastajalo glasilo 
Skavt?
najprej smo na računalniku po-

stavili stolpce in šli to natisnit na 
laserski tiskalnik. potem pa smo raz-
rezali stolpce in jih zlepili. vmes smo  do-
dali še slike, ki smo jih sami narisali ali pa 
fotokopirane fotografije. robove smo prebarva-
li z ediksom in to lepljenko potem fotokopirali. 
članov je bilo 50-80, zato tudi naklade niso bile 
v nekih zelo visokih številkah.

 � O čem ste pisali?
neke rdeče niti nismo imeli. pisali smo v 

glavnem o stvareh, ki so se zgodile predpred-
včerajšnjim in tiste, ki se bodo zgodile pojutri-
šnjem. nismo imeli nekoga, ki bi stalno pisal o 
isti temi, tako kot je to danes. 

 � Koliko vas je bilo takrat v 
uredništvu?
včasih smo bili trije, včasih pet. ni bilo stal-

ne ekipe, ki bi bila vedno navzoča. prijatelja si 
vprašal, če bi hotel napisati ali narisati kaj. in 
tako je nastalo uredništvo.

 � Ste imeli v uredništvu kdaj kakšne 
težave?
klasične težave vsakega pisca – pomanjka-

nje navdiha – so bile vedno prisotne. pravi čas 
vzgajati oziroma najti naslednika in naslednjo 
generacijo, ki bo prevzela tvoje delo je bila tudi 
ena od stvari, ki jih takrat nismo dobro izvedli.

 � Kako gledaš na današnjega Skavtiča?
včasih gledam na to malo preveč profesio-

nalno, tako da takoj opazim kakšne preveč žive 
barve na fotografijah. drugače pa mi je všeč  
format, uvodnike tudi vedno rad preberem, 
všeč mi je tudi to, da skavtič ponuja nekaj za 
vsako vejo.

 � S čim se ukvarjaš danes?
dokončal sem študij strojništva. kasneje 

sem, morda tudi posredno zaradi ukvarjanja 
s tiskom, našel v grafični industriji. sedaj sem 
pa v industriji izdelave papirja in kartona.  
še vedno nekako blizu.
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22. feBruar Je BiL 

doBer dan!
 ✎ Petra Krašovec, Prijazna mačka, Šentjernej 1 

dan sPomina, roJstni dan skavtskega ustanoviteLJa Lorda roBerta Badna-

PoweLLa in nJegove žene oLave, sLovenski skavti že več Let PraznuJemo 

Pod gesLom »22. 2. Bo doBer dan«. Pri tem smo deL večJe svetovne akciJe, ki 

PovezuJe skavtinJe in skavte sveta skozi aktivno udeJanJanJe svoJe oBLJuBe 

Preko doBrih deL. v LetošnJem Letu Pa naša organizaciJa PraznuJe 25-Letnico 

deLovanJa. ker so motorJi našega združenJa stegi (LokaLne enote) in znotraJ 

nJih Posamezne veJe (starostne skuPine), smo LetošnJi 22. 2. izkoristiLi tudi 

za PraznovanJe oBLetnice deLovanJa organizaciJe Po LokaLnih enotah. vsi 

čLani LokaLne enote so se ta dan srečaLi in skuPaJ oBnoviLi skavtsko oBLJuBo. 

te zanima, kaJ se Je dogaJaLo Po razLičnih stegih širom sLoveniJe?

Maribor 1
letos so skavti praznovali dan spomina na zimo-
vanju stega v prevorjah. vsi skavti, ki so že dali 
skavtsko obljubo, so se zvečer ob 22.30 zbrali pri 
sveti maši in nato v kombinaciji z nočno stražo 
izmenjaje tudi bedeli ob najsvetejšem v puščavi, 
kjer so premišljevali o skavtski obljubi. zjutraj 
so se zbrali ob ognju in postavili tri kroge. v no-
tranji krog so se postavili tisti, ki so že izrekli 
obljubo, v drugem krogu so stali vsi, ki so izrekli 
volčjo in bobrovsko obljubo, v tretjem, zunanjem 
krogu pa so stali vsi tisti, ki še niso izrekli oblju-
be. tako so simbolično ostali pokazali, da naj 
stremijo k temu, da bodo nekoč stopili v notranji 
krog in se jim pridružili. v teh krogih so potem 
obnovili vse obljube ter zapeli naj skavtski duh 
kraljuje, slovensko himno in pesem obljube.

Združenje
predstavnikom projekta  
botrstvo smo predali zbranih 
16.500,00 € v akciji lmb.
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Ajdovščina – Šturje 1
čeprav je bil ravno začetek počitnic, zunaj pa 
dež in močna burja, se je pri skavtski maši zbra-
la kar lepa množica ajdovskih skavtov. mašo 
je vodil šturski duhovni pomočnik, ki je tudi 
eden izmed ustanoviteljev stega, somaševala pa 
sta trenutna duhovna asistenta stega. po maši 
so pregledali opravljena dobra dela in obnovili 
skavtsko obljubo.

Škofja Loka 1
izvedli so program bivših 
voditeljev, ki so obiskali 
nekaj bolj osamljenih v 
okolici, otroci so jim nari-
sali risbice, starši pa spe-
kli piškote. skupaj so po-
klepetali in kakšno zapeli.

Ljubljanski stegi
skupaj so se zbrali pri 
jakopičevem drevoredu 
in skupaj ponovili oblju-
be, prebrali pisma dobrih 
del. snemala jih je tudi 
televizija.

Črnomelj 1
belokranjski skavti so se v črnomlju zbrali ob 8.30, po uradnem zboru je sledila igra, pri 
kateri so se med seboj družili skavti različnih starosti ter skupaj premagovali naloge. v 
sklopu igre so na liste napisali vsa dobra dela, ki so jih naredili v zadnjem mesecu. skavti so 
se ob 10.30 udeležili svete maše, ki je potekala v cerkvi svetega petra v črnomlju. po maši 
je sledil prižig ognja, obnovitev skavtske obljube in druženje za vse prisotne. kljub slabe-
mu vremenu se je dogodka udeležilo več kot 50 skavtov in okoli 80 ostalih obiskovalcev.

Domžale 1
na dan spomina so bili 
domžalski skavti na me-
stu njihovih prvih obljub, 
v Železni jami. tam so si 
skupaj z bivšimi skavti 
ogledali fotografije stega 
skozi čas.

Škofije 1
Cel steg je praznoval na zaplani nad vrhniko. po-
poldne so pripravili veliko igro, v kateri so sode-
lovale mešane skupine iz vseh treh vej.  voditelji 
so pripravili deset različnih točk povezanih z ži-
vljenjem bi-pija. nato so se pri sveti maši skupaj 
zahvalili za 25 let skavtstva na slovenskem, 5 let 
stega in 20 let prisotnosti skavtov na škofijah.
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kot si Lahko PreBraL v 

zgornJih vrsticah Je 

BiL 22. 2. za skavte res 

doBer, zanimiv dan. za 

nami Je PraznovanJe 

roJstnega dneva 

našega ustanoviteLJa, 

PriBLižuJe Pa se tudi 

nasLednJi PomemBen 

roJstni dan – 25. 

Letnica združenJa. 

Jaz že komaJ čakam 

PraznovanJe, Pa ti? 

Šentjernej 1
skavti so že v soboto začeli z akcijo »selfie – 
obljube«, pri kateri so člani stega morali najprej 
narediti dobro delo, nato pa ga zabeležiti tako, 
da so posneli selfie, z rutko za vratom in roko 
v skavtskem pozdravu. na sam dan spomina pa 
so badnu-powellu in olave pripravili zabavo za 
rojstni dan, na kateri so si izdelali posebne klo-
bučke (na njih je pisalo, kakšno dobro delo mo-
rajo danes opraviti), imeli so zabaven skavtski 
kviz, slavljencema pa so tudi zapeli in dogodek 
zaključili s torto. res je bil dober dan! 

Ribnica 1
v ribnici so naredili sla-
stne piškote, ki so jih dali 
v origami posodice. na 
dnu je bil priložen listič, 
na katerem je pisalo »imej 
lep dan«. takšno priku-
pno darilo so dobili vsi 
mimoidoči, ko so šli proti 
domu starejših občanov, 
kjer so jim popestrili ve-
čer tudi s skavtskimi pe-
smimi. ustvarjali so tudi 
živahne, barvite plakate 
z mislimi bi-pija, ki so jih 
obesili po ribnici. 

Breznica 1
prvi dan praznovanja je minil v duhu športa in 
obujanja spominov na pretekle skavtske dogod-
ke – priredili so namreč bi-pijeve olimpijske igre. 
sledile so še športne igre, nato pa so v dvora-
ni pripravili okroglo mizo, na kateri se je poleg 
skavtov zbralo še kar nekaj zunanjih gostov – bi-
vši skavti, kranjski klan, starši, znanci, prijate-
lji ter seveda gosti okrogle mize, ki se je takrat 
tudi začela. na predvečer rojstnega dneva pa jih 
je obiskal tudi sam robert baden-powell, ki jih je 
celo naučil nov bans. tik pred spanjem so zunaj 
obnovili tudi svojo skavtsko obljubo.  zjutraj je 
sledila sveta maša in krajši ogled filma o našem 
ustanovitelju, da so se lahko tudi drugi ljudje 
malce pobliže seznanili s skavtstvom. 
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2. Skavtstvo je način življenja
skavtstvo ni le pohajkovanje po gozdovih z 

rutkami okoli vratu. gre za način življenja, 

ki ga sprejmeš s slovesno obljubo in šele ta-

krat postaneš prava skavtinja ali pravi skavt.

3. Skavti damo besedo – in jo 
držimo!
skavtska načela izhajajo iz naše obljube – slu-
ženje bližnjemu, bogu in domovini ter izpolnje-
vanje skavtskih zakonov po najboljših močeh.

skavti Puščamo sLed  

25 MoDroSti oB 25-letnici ZDrUženja

 ✎ Barbara Fužir, Prizadevna medvedka,  

strokovna sodelavka za komunikacijo

1. Vzgajamo mlade v odgovorne 

osebnosti

mladi so sposobni opraviti vsako nalogo, 

če se jim le zaupa in da svobodo. osnovni 

namen vzgoje v zskss je prispevati k pol-

nemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu 

in družbenemu razvoju otrok in mladih, da 

bodo lahko postali trdne osebnosti, odgo-

vorni državljani ter člani krajevnih, naro-

dnih in mednarodnih skupnosti.

5. Skavti smo povsod!
skoraj povsod.   združenje ima več kot 4500 aktivnih članov. smo v skoraj vseh slovenskih krajih,  povezani v stege, naše domače celice. smo povsod. skoraj povsod. 

4. Smo globalno povezani

zskss je član svetovnega združenja skav-

tinj (World association of girl guides and 

girl scouts) – Wagggs, v okviru katere 

spadamo v evropsko regijo. 1996 smo po-

stali pridruženi, leta 1999 pa polnopravni 

člani. prijatelje imamo povsod po svetu!

6. Mali in veliki skavti aktiven skavt si lahko celo življenje! začneš 

pri šestih letih pri bobrih in bobrovkah, pri 

osmih greš k volčičem in volkuljicam, sto-

piš k izvidnikom in izvidnicam pri enajstih 

letih. v najstarejši veji, pri popotnikih in 

popotnicah odkrivaš lepote slovenije in tu-

jine med 16. in 21. letom. in nato postaneš 

voditelj. zakaj? beri naprej.
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8. Skavti poznamo svoje korenine
skavtstvo se je v sloveniji začelo že 22. ok-tobra 1922. takrat se je zbrala skupina fan-tov pod vodstvom franca pintarja. za zgled so potrebovali odraslega skavta, zato so na-šli poljskega skavtskega inštruktorja, ki jim je pri tem pomagal. leta 1923 so ustanovili Župo skavtov, ki se je kasneje preimenovala v dravsko skavtsko skupino in je bila vklju-čena v jugoslovansko organizacijo. prvi ta-bor so imeli v kamniški bistrici. v začetku druge svetovne vojne je organizacija prene-hala z delovanjem.

10. Skavti radi priskočimo na pomoč
pomembna prvina naše dejavnosti je pro-stovoljstvo. čez 820 mladinskih voditeljev povprečno opravi 5–7 ur prostovoljnega dela tedensko! pomagamo ob naravnih ne-srečah, sodelujemo s civilno zaščito že od samih začetkov; kot prostovoljci velikokrat priskočimo na pomoč ljudem v stiski. 

Foto: Gašper Razinger

11. Skavti smo svetovni 
po vsem svetu je danes več kot 40  milijonov skavtinj in skavtov, med njimi pa je bilo po svetu od leta 1907, ko je s skavti začel robert baden-powell, tudi veliko po-membnih in poznanih ljudi: j. f. kennedy, Whoopi goldberg, steven spieldberg, neil armstrog; Hillary Clinton, ... 

12. Prisegamo na sovzgojo

smo si zelo podobni – in včasih takoooo 

različni.  Cenimo edinstvenost vsakega 

posameznika. zelo si prizadevamo, da ima-

mo voditelje obeh spolov. naše vodilo je 

sovzgoja in enakopravnost spolov.

9. Skavti smo prvo katoliško 

laiško združenje, ki je nastalo v 

Sloveniji po 2. svetovni vojni

31. marca 1990 je bilo ustanovljeno zdru-

ženje slovenskih katoliških skavtinj in skav-

tov, ki je ob ustanovitvi štelo 70 članov, da-

nes pa nas je skoraj 5000 aktivnih članov. 

zskss je bila ena izmed prvih skavtskih or-

ganizacij v takratni jugoslaviji, v vzhodni in 

srednji evropi ter prvo katoliško združenje, 

ki je nastalo po 2. svetovni vojni v sloveniji.

7. Voditelji so carji! 

skavte vodijo mladi – delo v starostnih ve-

jah usklajuje več kot 820 voditeljev prosto-

voljcev. skavtstvo je brezplačna delavnica o 

skupinski dinamiki. voditeljice in voditelji 

so motor vsakega stega; mnogi pravijo, da 

so največ pridobili kot voditelji. skavtski 

voditelji se naučijo veščin dela z ljudmi, fi-

nanciranja, vodenja projektov, veščin, orga-

niziranja, vodenja, kako vzgajati ipd.
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13. Aktiviramo in opozarjamo
možgane imamo zato, da jih uporabljamo; in zato smo aktivni državljani: dajemo po-bude in opozarjamo tam, kjer je potreben naš glas. smo nacionalna mladinska orga-nizacija – dejavno oblikujemo družbo, v kateri živimo. smo ustanovni člani mladin-skega sveta slovenije in aktivni soustvar-jalci mladinske politike. 14. Skavti širimo mir

smo nosilci akcije luč miru iz betlehe-

ma, mednarodna dobrodelna akcija, ki 

je razširjena po celotni evropi. delimo jo 

že 25 let. pri akciji aktivno sodelujejo vsi 

stegi, sredstva vsako leto namenimo v iz-

bran dobrodelni namen. letos mineva že 

25 let, odkar smo plamen luči prinesli v 

slovenijo.

16. Skavti smo družinam 
prijazno okolje
skavtstvo prek dela v majhnih skupinah 

ustvarja pristna prijateljstva, rojevajo pa se 

tudi ljubezni. veliko romantičnih skavtskih 

zgodb je ustvarilo družine – in sedaj so tudi 

otroci navdušeni skavti. tudi naš izvršni odbor 

dokazuje, da gredo skavti in družina z roko v 

roki. družine se lahko tudi skupaj udeležijo ta-

borov družin, ki jih organiziramo v skavtskem 

okoljskem centru v kočevskem rogu. 

15. Skavti smo fit!

veliko časa preživimo v naravi in ohranja-

mo dobro telesno pripravljenost. Ceneje in 

bolj zabavno kot fitnes ali aerobika.

18. Duhovnost nas gradi in povezuje
duhovnost na sproščen način vključuje-mo v naše dejavnosti. zavedamo se, da du-hovnost človeku daje nove razsežnosti in ga bogati. ne silimo, ne učimo, preprosto  živimo jo.

Foto: Gašper Furman

Foto: Gašper Razinger

17.  Smo eko, bio, zeleni in naravi prijazni 
svoja znanja krepimo s preživetvenimi veščinami; uživamo v našem skavtskem okoljskem centru v kočevskem rogu, kjer krepimo svoje znanje o sobivanju z naravo.
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21. Pri nas vedno kaj dogaja 

skavtski družabni koledar je (lahko) iz-

jemno natrpan. od športnih tekmovanj 

(smučarsko količkanje, odbojkarski odbi-

tek), orientacijskih izzivov (jakec, urba-

nacija, ...) in kulturnih dogodkov (skavtski 

plesi, skavtska pustovanja, skavtfest).

20. Smo poligon za »testiranje« talentov
pri skavtih lahko vedno dobiš priložnost, da se izkažeš. imaš posluh in igraš na ki-taro/klavir/violončelo? fantastično, ravno iščemo nekoga, ki bi želel ustvariti himno za dogodek! imaš smisel za finance? super, ti boš blagajnik. si fantastičen govornik in znaš dobro podajati misli? dobrodošel pri odnosih z javnostmi. znaš voditi skupino, motivirati in v ljudeh prepoznavati njiho-ve talente? postani trener. si tehnično in multimedijsko podkovan? pri skavtnetu te bodo veseli. možnosti je veliko – in mi se jih ne bojimo!

24. Smo povezani
aktivni smo v številnih projektih na lokal-ni, nacionalni in svetovni ravni. spoznamo številne skavte in spletemo močne vezi in prijateljstva. povezani ostajamo tudi ka-sneje, ko še naprej aktivno ustvarjamo družbo kot podjetniki, pobudniki, trenerji, menedžerji ...

25. Gledamo na življenje kot na 

igro in na svet kot na igrišče

vsake toliko preživimo kakšno noč v hotelu 

z milijon zvezdami in ob glasbi žab; vsake 

toliko se lovimo po gozdu ob svetlobi lune. 

vsake toliko doborvoljno posadimo kakšno 

smrekico in zberemo par ton starega papir-

ja. naredimo cel žur v domu za ostarele in 

napnemo svoje glasilke pri skavtski maši. 

Življenje je lepo 

19. Znajdemo se!

razvijamo preživetvene veščine in spodbu-

jamo samostojnost. iznajdljivo uporabimo 

materiale, ki so nam na voljo in z izdelki 

presenetimo – vse! »mimogrede« spletemo 

vrv iz kopriv, zgradimo savno, razbiramo 

sledi v gozdu. mala malica!

23. Za vedno 
skavti
“enkrat skavt, vedno skavt!”. programska usmerjenost skavtov načrtuje delovanje v skavtskih vejah do 21. leta, za tem pa lahko skavti delujejo kot vo-ditelji. za voditelje ni zgornje starostne meje delovanja. 

22. Prisegamo na dogodivščine!
pohodi, izleti s kanuji, bivakiranje, pogo-

vori, spanje pod milim nebom, kuhanje 

na ognju ... precej bolj živahna ponudba, 

kot pa če bi vsak dan ždeli pred televizijo 

ali računalnikom. ne bojimo se medvedov 

(no, malo), nočne straže zastave ali težkega 

nahrbtnika. skupaj zmoremo.  Foto: Gašper Razinger
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moj predlog filma je The prestige 
(skrivnostna sled). zgodba o moč-
nem rivalstvu in želji po uspehu ne 
glede na ceno. triler z igro trikov 
in iluzije.

 ✎ Jan Šavli, Vsevedi rakun, Škocjan – Turjak 1

film: Temple 
Grandin
kaj imata skupnega 
potreba po človeški 
bližini, vedenje krav 
in načrtovanje klav-
nic? film s krasno 
igralsko zasedbo in 
te ne izpusti.

 ✎ Andreja Grkman,  
Optimistična orka,  
Komenda 1

film:  Chce sie zyc 
(life feels good, 
lepo je živeti)
zgodba o vztrajnosti 
človeškega duha, o 
zmotljivosti, upanju, 
sprejemanju drugačnih 
in, da je življenje res 
lepo živeti. zgodba, ki 
vedno znova navdihne.

 ✎ Nejka Bernot, Zveda-
va njorka, Komenda 1

film: Vertical limit  (vertikala smrti)
sodelovanje, pomembne odločitve, ki 
spremenijo potek dogodkov in moral-
na dilem.  zelo napet film, ki se odvija 
visoko v Himalaji.

 ✎ Zdenka Pišek, Romantična miška, Maribor 1

film: Inglourious 
Basterds (neslavne 
barabe)

zakaj? ker nam 
na prebrisan način 
pokaže, kako se zna 
poravnati tudi najve-
čja krivica, ki se nam 
pripeti v življenju. 

 ✎ Nik Rus, Bistroumni 
m'rjasec, Ribnica 1

skavtski fiLmi  

za mrzLe dni
PredLogi niso ravno na skavtsko tematiko, so Pa fiLmi katere Lahko skvo 

skuPaJ PogLeda, recimo med neformaLnim druženJem. kasneJe se Lahko 

seveda o teh fiLmih Pogovorite in izrazite svoJa mnenJa. naJ oPozorim, da 

nekateri fiLmi niso Primerni za mLaJše BraLce.  vas stareJše Pa naJ oPozorim 

oziroma PredLagam, da naJ vam takšna srečanJa ne PrideJo v navado, amPak 

naJ Bodo češnJa (sam imam oseBno raJe kivi ) na torti, vašim sestankom. 

 ✎ Gašper Kvartič, Zabavni kozorog, Velenje 1 

http://aforismi.meglio.it/img/film/The_prestige.jpg
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uganke

uGAnKe

ReŠitVe:

ugank: 1. Slive, 2. Bukev, 3. Detelja, 4. Želod, 5. Kukavica, 6. Srna, 7. Jež
Za brihtne glavce:  

1. Gledam svojega sina. Če nimam bratov in sester, sem sin mojega očeta lahko samo jaz. Torej sem jaz 
oče moškega na sliki, ki je potem moj sin. 
2. Rojstni datum je 31. 12. Če je danes 1. 1., potem sem bil predvčerajšnjim (30. 12.) star 12 let, včeraj 
(31. 12.) pa sem imel rojstni dan in postal star 13 let. Letos (ker govorim že 1. 1.) bom konec leta star 
14 let, naslednje leto pa 15 let. 
3. Najprej gresta misijonar in ljudožerec. Misijonar odloži ljudožerca in gre nazaj ter izstopi, vstopi pa 
ljudožerec. Potem gresta oba  ljudožerca nazaj, eden izstopi drugi gre nazaj. Preko gresta potem dva misijo-
narja, eden izstopi, vstopi pa ljudožerec. Gresta oba nazaj, izstopi ljudožerec, vstopi pa misijonar. Oba mi-
sijonarja izstopita, vstopi pa ljudožerec in gre nazaj. Pobere najprej enega ljudožerca, potem pa še drugega.

ZA BRihtne GLAVce:

 ✎ Veronika Krečič, Brezmejna kanja, Ajdovščina – Šturje 1

1. mamica in hčerke enak naziv imajo,
naše mamice pa jih rade v cmoke dajo.

2. plod s tega drevesa je manjši od želoda, 
žir se imenuje in vsak polh rad ga gloda.

3. med travo rase in le tri lističe ima, 
s štirimi pa srečo nosi nam rastlina ta.

4. ta zelen možic na glavi kapico ima, 
če ga najde divji prašič, brž pohrusta ga.

5. jeseni seli se, jo pomlad nazaj prinese, 
nato pa svoja jajčeca v tuja gnezda strese.

6. po gozdu krasotica postavna se sprehaja, 
rad za njo srnjak ozira se in jo osvaja.

7. ta bodiček mali lahko bi bil bogat, 
če šivanke bi uporabljal mnogokrat. 
tako pa ta lenoba pozimi raje spi, 
spomladi toplo sonce šele ga prebudi!

1. gledam nekoga na fotografiji. koga vi-
dim, če nimam bratov in sester in je oče 
moškega na sliki sin mojega očeta?

2. dan pred včerajšnjim sem bil star 12 
let in naslednje leto bom star 15 let. to je 
res samo en dan v letu. kdaj imam rojstni 
dan?

3. trije misijonarji in trije kanibali morajo 
prečkati reko. na razpolago imajo majhen 
čoln, v katerem sta lahko hkrati največ 
dve osebi. če so na katerikoli strani reke 
prisotni misijonarji, jih mora biti več ali 
enako število kot kanibalov. v nasprotnem 
primeru kanibali misijonarje pojedo. kako 
lahko vseh šest ljudi varno prečka reko?

Skavtic_marec_2015.indd   15 11.3.2015   7:43:27



16

v četi so stvari ustaljene, voditelji načrtuje-
jo termine že na začetku leta, starši prejmejo 
pošto, v kateri piše kdaj, kaj, zakaj in še kaj. 
v klanu pa je dinamika nekoliko drugačna. 
pri nas se dokaj »demokratično« dogovarjamo 
za srečanja, saj so današnji klanovci na polno 
obremenjeni z raznimi aktivnostmi (nekaterih 
se zavedajo, nekatere pa se pojavijo tik pred 
zdajci), ki zaradi številčnosti članov po naših 
klanih dostikrat privede do tega, da se voditelji 

dokazni materiaL  

– oBveZno Branje  

Za vSaKega Klanovca

 ✎ Rok Černelič, Dejavni želvak, steg Brežice 1; član častnega razsodišča, stegovodja, klanovodja

toLe Pismo Bo dokazni materiaL. kaJ misLim s tem, Bom kmaLu 

PoJasniL. to Pišem v času med zimskimi Počitnicami vzhodne in 

zahodne oziroma LJuBLJanske in mariBorske oziroma mestne in vaške 

sLoveniJe – aLi kako se že imenuJe deLitev. gre za to, da Je to čas, ko se 

Po naših stegih odPravLJamo na zimovanJa. seveda tudi Pri nas. 

prilagajamo klanovcem ali pa klana nimamo 
oziroma se znajdemo kako drugače. gotovo so 
prakse po stegih različne. naj sedaj preidem na 
»test«, ki bo – ob pisanju tega članka še nevede, 
ob izidu članka pa prav gotovo – v našem stegu 
preizkusil, kako odgovorni do svojih besed so 
naši klanovci.

vedno se zdi, da imamo premalo časa ali pa 
si pravimo, da sem pri skavtih manj, kot bi si 
želel, zato smo bili dogovorjeni, da se klanovci 

“Če ne morem zaupati tvoji besedi,    ne morem zaupati tebi.” 
 Osayi Osar-Emokpae

Fo
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»pofočkajo« na termin zimovanja, ki jim bolj 
ustreza. na voljo sta bila dva. rezultat me niti 
ni presenetil: izbran je bil tisti, ki je časovno 
bolj oddaljen, torej kasneje. tudi udeležba bo 
večinska, smo en klanovec ne more, ne na pr-
vega, ne na drugega. in sedaj test! koliko kla-
novcev bo zdržalo pri dani besedi: »grem!« in 
koliko jih bo na predvečer odhoda poslalo sms, 
da žal res, na žalost, ker je nekaj prišlo vmes, 
ne morejo z nami? pa s tem ne želim nobenega 
užaliti, sploh pa ne sklepam prehitro, saj je tu-

kaj že pol leta »srečanj, ki jih ni bilo«. voditelja 
to kar malo zaboli. sploh ko se samo za voljo 
teh, katerim želiš samo najboljše, da bi osta-
li na pravi poti in se naučili kaj koristnega za 
življenje, o tem veliko razmišljaš, pripravljaš, 
se voziš nemalo kilometrov, na poti pa zbrano 
vožnjo motijo pogledi na telefon, ki se polni z 
opravičili. miriš se, da se tudi za tistega ene-
ga, ki vedno pride, splača priti – in res je tako.  

se splača! a to ne omili dejstva, da so te na 
nek način pustili na cedilu. bog daj, da je samo 
pri nas tako! naj vam klanovodje, ki to berete, 
uspeva drugače! to vam res želim.

polagam pa na srce vsem, klanovcem še po-
sebej, kar je že baden-powell rekel: »skavtstvo 
je za vse, niso pa vsi za skavte!«. njegove misli 
pa bi dopolnil z vprašanjem: »zakaj si pri skav-
tih?«. premisli, kaj te žene, da vsakič znova pri-
deš in si »rezerviraš« čas za skavte. spomni se 
tega, ko »pride kaj vmes«. lahko se vprašaš tudi 

drugače: »ali sem dovolj odgovoren, da se držim 
tega kar rečem? so me doma naučili odgovorno-
sti? je dovolj moja beseda ali potrebujem črno 
na belem?«. če je odgovor na katero vprašanje 
ne, je pri teh letih čas, da si priskrbiš mentorja 
. skratka, pri nas se bo zgodilo nekako tako: 
klanovci se bodo prepoznali v tem članku in se 
zavedli, da če sem se za neko stvar odločil, bom 
to speljal do konca ali pa rekel bobu bob! 

“Če ne morem zaupati tvoji besedi,    ne morem zaupati tebi.” 
 Osayi Osar-Emokpae
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med dvema veLikima Pristaniščema – koPrsko in tržaško Luko se na 

nadmorski višini 76 m razLega kraJ, ki ga večina LJudi Pozna Predvsem 

Po meJnem Prehodu. toda škofiJe skrivaJo še veLiko zanimivosti.

Jih žeLiš oBiskati? izBeri, kakšne vrste čLovek 

si in si ogLeJ škofiJe na svoJ način. 

škofiJe - 

Kjer So DoMa  

          fige, 

         oljKe, 

           trte  

       in DoBri ljUDje

 ✎ Veronika Primožič, Zagnana panda, Škofije 1

1.POhODniK

Preko tinjana v Osp
iz škofij se najprej povzpneš na tinjan (374 

m), kjer si lahko ogledaš stare kamnite hiše, 
cerkev sv. mihaela in čudovit razgled na sloven-
sko obalo. nato se po široki in dobro označeni 
pešpoti spustiš v dolino do vasice osp, znane 
po naravnih plezalnih stenah. sprehodiš se lah-
ko še do osapske jame, ki je poleti suha, pozimi 
pa, če imaš srečo, iz nje bruha deroča reka.

Čez vinograde do morja
preko vinogradov refoška in malvazije se lah-

ko po lepi pešpoti odpraviš na pohod do morja. 
za tiste neučakane se lahko pot konča že v an-
karanu, za bolj vztrajne pa se pot nadaljuje vse 
do debelega rtiča. 
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2. PuStOLOVec

V boj z močno burjo
v mrzlih zimskih dneh ali nepričakovano 

poleti zapiha burja in nam da vedeti, da je ona 
glavna. vseeno pa se lahko preizkusiš, kdo je 
bolj trmast. odpravi se na tinjan in se po kro-
žni poti okoli vrha sprehodi do razgledne točke. 
odprl se ti bo čudovit pogled na okoliške vasi, 
trst, osapsko jamo, črnokalski viadukt, slavnik 
in učko. predvsem pa te bo prepihala najmoč-
nejša burja na škofijah. nasvet: dobro se obleci!

Okusi Škofij
zaradi bližine morja na škofijah rastejo fige 

(najbolj znane so škofijsce – vrsta značilna 
prav za naš kraj), oljke, kakiji, trte (malvazija 
in refošk). poišči domače lokalne pridelovalce in 
spoznaj škofije preko svojega želodca. zanimi-
vost: ime škofije je sestavljeno iz dveh besed 
škof in fige (v našem narečju – fije). nekoč so 
na tem ozemlju bili veliki nasadi fig, ki so bili v 
lasti tržaško-koprske škofije. 

Po zgodovinskih poteh
Že v rimskih časih so bile škofije pomemben 

prelaz med koprom in trstom. skozi njih je vo-
dila tako imenovana via delphina. spomenik 
tej rimski cesti lahko najdete sredi škofij. v bli-
žnji zgodovini pa škofije niso bile enotne, kot so 
sedaj, vendar so bile ločene z morganovo linijo 
v cono a in cono b. Cona a je pripradala italiji, 
cona b pa jugoslaviji. nekateri ji pravijo tudi 
meja med »demokracijo in komunizmom«. pre-
ko meje  se je marsikaj »prešvercalo« in škofjoti 
so bili znani po svoji »švercarski« iznajdljivosti. 

3. KOLeSAR

Po poteh nekdanje železnice
čez škofije pelje zelo lepo urejena kolesarska 

pot – parencana. speljana je po trasi nekdanje 
železnice: od trsta pa vse do poreča. kolesar-
ska steza je dobro označena in primerna tako 
za začetnike kot za bolj izkušene kolesarje. ne 
pozabite se ustaviti in si ogledati tudi most nek-
danje železnice (malo naprej od škofij).
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na obisk k sosedom

parencana se nadaljuje do trsta. od tam pa 

se lahko odpeljete mimo zavednih slovenskih 

vasi dolina in boljunec, pomahate zamejskim 

skavtom in se po urejeni kolesarski poti odpe-

ljete po dolini glinščice navzgor. na škofije se 

vrnite po isti poti ali pa prevozite krožno pot 

do kozine in nato se vrnete na škofije. dolina 

glinščice, po kateri teče reka glinščica z veliča-

stnim slapom, je res vredna ogleda.

Barve rutice (in njihov pomen):

naše rutke so modre z zeleno in belo črto (rutke volčičev in 

volkuljic imajo samo belo). ena razlaga barv je, da želimo kot 

skavti preko modrosti (modra) in narave (zelena) odkrivati 

boga (bela). druga razlaga – bolj stvarna – pa v teh barvah 

vidi gorjance na eni strani (zelena), reko krko na drugi strani 

(modra) in vmes peščeno šentjernejsko polje (bela). po tretji 

razlagi je ... kakorkoli, naše rutke so pač najlepše. 
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Osebna izkaznica

ime stega: šentjernej 1 – ognjeviti petelini

ime smo dobili po: smo ognjeviti petelini – kadar 

v nekaj verjamemo, smo ognjeviti še bolj kot naši 

taborni ognji. petelinasti pa smo zmeraj – pa če gre 

za naš ponos, lepo perje ali blagozveneče petje (pa 

ne le v težavah). 

Lokacija: steg obsega tri občine in sicer je naj-

več skavtov iz občine šentjernej, nekaj manj pa iz 

škocjana in kostanjevice na krki. 

Sedež: župnija šentjernej

ustanovljeni smo bili: leta 2003

ustanovitelja: dejan pavlin in katja janškovec 

Število ljudi v stegu: 93 (in še narašča)

Veje: vv; iv; pp

Barve rutice (in njihov pomen):

naše rutke so modre z zeleno in belo črto (rutke volčičev in 

volkuljic imajo samo belo). ena razlaga barv je, da želimo kot 

skavti preko modrosti (modra) in narave (zelena) odkrivati 

boga (bela). druga razlaga – bolj stvarna – pa v teh barvah 

vidi gorjance na eni strani (zelena), reko krko na drugi strani 

(modra) in vmes peščeno šentjernejsko polje (bela). po tretji 

razlagi je ... kakorkoli, naše rutke so pač najlepše. 

ŠentjernejšentJerneJ 1 – 

ognJeviti PeteLini

 �  našem znanem šentjernejskem naglasu – ko se 

pogovarjamo (predvsem med seboj), nas res ni 

težko zgrešiti

 � tem, da imamo kar nekaj svojih avtorskih pesmi 

in po pesmi te skavtske poti, s katero smo se 

predstavili na skavtfestu, leta 2010

 �  po svoji  »ponižnosti » – smo zelo pripadni in 

ponosni na naš steg in to radi povemo tudi 

ostalim skavtom

 �  po številčnem in močnem skvo-ju

Znani smo po:

najbolj priljubljen bans/

igra stega:
igra poteka tako, da smo igralci kure in 

si med seboj podajamo »jajčka«. jajce 

si med seboj dve kuri podata tako, da 

ena kura z palcem in kazalcem pokaže 

okroglo jajce in ga poda v tisto stran, 

v katero želi, da bi jajce šlo. ob tem 

mora na čim bolj zabaven način ogla-

siti tako, kot se oglasi prava kokoš. če 

ga želi podati čez krog, poda dva jajca z 

obema rokama in se oglasi s »kikiriki«. 

najbolj pomembno pravilo pa je, da se 

pri vsem tem ne sme zasmejati nobe-

na kokoš. ko se katera okoli kokoši za-

smeji, mora teči okoli kroga in »mahati 

s svojim perutmi ter kokodakati«. igra 

se tako nadaljuje v nedogled in zabavi 

kar ni konca! 

Skavtic_marec_2015.indd   21 11.3.2015   7:43:37



22

mehika

za Petintrideset dni odLeteti v dežeLe onkraJ atLantika, PrePotovati 

več kot 5000 km, govoriti PoLomLJeno šPangLeščino in Jesti 

BoLeče Pekočo hrano. to se sLiši kot izziv, s katerim se Je PotreBno 

sPoPriJeti. svoJevrsten izziv Pa Je tudi strniti vtise in oBčutJa Po 

vrnitvi domov v kratek čLanek, kot Je ta, zato mi ne Preostane 

drugega, kot da se s tem sPoPrimem, kakor naJBoLJe vem in znam.

 ✎ Domen Banči, Supr bober, Grosuplje 1

Piramide, tortilje in kaktusi
če bi se lotili sestavljanja asociativnega slo-

varja slovenskega jezika in vanj vključili geslo – 
mehika, bi bile zgornje tri besede najverjetneje 
med kandidatkami za najpogostejših pet asocia-
cij. glede na izkušnje lahko rečem, da upravičeno. 

tekom mojega relativno kratkega potovanja 
sem obiskal, prelazil in raziskal več kot 10 ar-
heoloških najdišč. med drugim najdišče teoti-
huacán, palénque in toniná. zakaj bi hotel celo 
potovanje zapraviti za obiskovanje piramid?!  

vidiš eno in si videl vse, mar ne? v bistvu ne, saj 
ima praktično vsako najdišče kakšno posebnost, 
ki jih druga nimajo. teotihuacán ima npr. eno 
največjih piramid v srednji ameriki (la piramide 
del sol oz. sončeva piramida), ki je široka skoraj 
toliko kot največja (keopsova) piramida v egip-
tu. palénque je za Chichen itzo verjetno najbolj 
znano majevsko najdišče na svetu, kar glede na 
njegovo slikovitost in ohranjenost sploh ni ču-
dno. zahtevnejše popotnike in pustolovce, ka-
terim slava in velikost ne pomenita vsega, pa bo 
morda bolj prepričala nekoliko manjša ruševina 

Skavtic_marec_2015.indd   22 11.3.2015   7:43:38



23

toniná. slednja 
je nekoliko bolj 
skrita, precej 
manj turistič-
na, a zato nič 
manj impresiv-
na. poleg tega 
se nahaja na 
teritoriju zapa-
tistov in na ta 
račun vstopni-
ne ne zaračuna-

vajo, dostop do večine delov najdišča (vključno 
z vsemi vrhovi piramid, podzemnimi hodniki 
in labirinti stanovanjskih delov najdišča) pa je 
praktično neomejen. skratka – idealni pogoji za 
to, da si piramido ne le ogledaš, temveč jo tudi 
doživiš.

tortilja kot ikona mehiške kulinarike je prav 
tako univerzalni simbol mehike. domačini radi 
pohvalijo svojo kuhinjo kot »eno najboljših na 
svetu« (tako kot tudi italiani, francozi, grki, 
slovenci, … ). ali je to res ali ne, naj sodi vsak 
sam. vsekakor jim ne gre oporekati v tem, da 
je izvrstno raznolika v svoji preprostosti. pre-
več poenostavljeno bi mehiško kuhinjo lahko 
opisali kot – tortilje različnih trdot in velikosti, 
zapognjene na različne načine ter polnjene z 
različnimi nadevi. ampak pozor! prava mehiška 

kuhinja je precej drugačna (in boljša) od te, ki 
vam jo prodajajo številne »mehiške« restavraci-
je v sloveniji. večina teh vam ponuja nekakšno 
rafinirano verzijo mehiške hrane, prilagojeno 
zahodnjaškemu okusu po vzoru hibridne tex-
-mex kuhinje iz zda. če torej želite okusiti 
pravo mehiško kuhinjo – npr. pekoče omake iz 
zelenega paradižnika, koruzne gobe zemljatega 
okusa, sadje in sladkarije s čilijem –, bo potreb-
no malce več kot le obisk v najbližji slo-mex re-
stavraciji (npr. nakup letalske karte v mehiko).

ko pa smo ravno pri kaktusih, še besedo o 
njih. da – imajo več kaktusov, kot jih bo kadar 
koli možno videti v sloveniji. ne – ni cela me-
hika ena sama puščava posejana s kaktusi, po 
kateri v galopu dirjajo pohlepni teksaški šerifi 
iščoč el dorado in streljajoč brkate razbojnike 
v pončih in sombrerih. mehika ima vse od go-
ste tropske džungle, do gozdov zmerno toplega 
pasu, močvirij in nenazadnje tudi obsežnih su-
šnih predelov, na katerih rastejo nizko grmičev-
je in kaktusi. kateri mehiški kaktus pa je najbolj 
kul? neskončni nasadi nopalov (to vrsto kak-
tusa lahko vidite upodobljeno tudi v mehiški 
zastavi), na katerih gojijo božanske kaktusove 
tune (sladke, osvežilne, a neskončno koščičaste 
kaktusove sadeže) so resda impresivni, a najbolj 
so me očarali tisti, spraženi kot priloga h que-
sadilli (prepognjeni tortilji s sirom).
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Onkraj stereotipov
seveda pa mehika niso samo zabavni stere-

otipi, lepa narava ter epska zgodovina eksotič-
nih staroselcev in krvoločnih konkvistadorjev. 
je tudi dežela mizerne podeželske in mestne 
revščine. dežela skorumpiranih politikov, neoli-
beralističnih kapitalistov, managerjev in števil-
nih drugih bogatunov. dežela, kjer so mafijski 
poboji študentov in vojne mamilaških karte-
lov kruta realnost sedanjosti. dežela, v kateri 
varnost ni samoumevna, človekove pravice pa 
so precej bolj zanemarjane kot pri nas. naj ta 
šokantni kontrast služi kot vzpodbuda za to, 
da greš čim prej na pot! resnica se namreč zač-
ne onkraj stereotipov, onkraj podob, parol in 
lajnastih posploševanj, ki nam jih na vsakem 
koraku nekdo skuša prodati bolj ali manj v zvezi 
s čimer koli (v tem primeru jaz vam o mehiki). 

sam sem imel to srečo, da sem mehiko doživel 
v izjemno pozitivni luči, skozi zgodbe prijaznih 
ljudi, ki vsak na svoj način živijo svoje mehiško 
življenje, kakor najbolje znajo. kdo ve, kakšno 
mehiko boš doživel/a ti? zato, dragi/a skavt/
inja, pusti zapečkarstvo za stara leta, ko boš 
star/a in nebogljen/a. poišči svoj izziv, kupi kar-
to, natovori svoje kolo s potovalnimi torbami 
ali pa spakiraj ruzak in stegni palec. kdo ve, kaj 
te čaka onkraj domačega praga. 
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markaciJa

skavti se Pogosto odPravimo na PoteP aLi taBor v gore. da se Pri tem ne 

izguBimo in vedno hodimo Po Pravi Poti, nam PomagaJo markaciJe. 
 ✎ Zdenka Pišek, Romantična miška, Maribor 1

Kaj je markacija?
markacija je znak, ki označuje planinsko ali 

pohodniško pot. barvna kombinacija markacije 
je značilna za posamezno državo. v sloveniji je 
najbolj znana markacija z belo piko obdana z 
rdečim kolobarjem, imenovana knafelčeva mar-
kacija po alojzu knafelcu, ki označuje planinske 
poti. rumena pika obdana z rdečim kolobarjem 
se uporablja za označevanje evropskih pešpoti, 
rumena pika s svetlo modrim kolobarjem  pa za 
gozdne učne poti in pot kurirjev in vezistov. po-
znamo tudi markacijo z belo piko obdano z ru-
menim kolobarjem, ki označuje tematske poti. 

Markacijska dejavnost
markacijska dejavnost obstaja v sloveniji vse 

od ustanovitve slovenskega planinskega dru-
štva leta 1893. na začetku so poti označevali 
z ravnimi rdečimi črtami. tak način označeva-
nja se je uporabljal vse do leta 1922, ko je alojz 
knafelc uvedel enotno oznako za označevanje 
planinskih poti – knafelčevo markacijo. poleg 
markacije je uvedel tudi enotne usmerjevalne 
table, ki jih v nekoliko spremenjeni obliki upo-
rabljamo še danes. 

delo markacistov je, da nadzorujejo stanje 
planinskih poti in poskrbijo, da so poti nor-
malno prehodne, primerno označene in opre-
mljene z varovali, kjer je to potrebno. njihovo 
delo se ponavadi začne spomladi, ko se na novo 

nameščajo markacije. danes je v evidenci pla-
ninskih poti, ki jo vodi komisija za planinske 
poti pri planinski zvezi slovenije 1520 poti v 
skupni dolžini 8240 kilometrov, za katere skrbi 
okoli 500 usposobljenih markacistov. leta 2007 
je bil sprejet zakon o planinskih poteh, tako da 
ima ta dejavnost tudi zakonsko podlago. ima-
mo tudi pravilnik o označevanju in opremlanju 
planinskih poti iz leta 2008, ki opredeljuje obli-
ko in barve knafelčeve markacije, usmerjeval-
nih tabel in drugih oznak na planinskih poteh 
ter način označevanja zahtevnosti planinskih 
poti. markacisti so prostovoljci, potrebno zna-
nje pa pridobijo na usposabljanjih in s pomočjo 
priročnika za markaciste. 
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Knafelčeva markacija
knafelčeva markacija je znak v obliki 

kroga, ki ima v sredini belo piko obdano z 
rdečim kolobarjem. njena velikost je med 
8 in 10 centimetri, medtem ko je razmerje 
med rdečo in belo piko v prečnem prerezu 
1:2. uporablja se za označevanje večine slo-
venskih poti, razen za evropski pešpoti e6 
in e7, nanjo pa naletimo tudi na planinskih 
poteh po državah nekdanje jugoslavije.

Kdo je bil  
Alojz Knafelc? 

alojz knafelc je bil slovenski kartograf in 
planinec ter iznajditelj slovenske planinske 
markacije (markacije z belo piko obdano z 
rdečim kolobarjem). rodil se je v novem 
mestu leta 1859, kasneje pa služboval v 
beljaku, trstu in zagrebu. leta 1922 je za 
planinski vestnik napisal navodila za mar-
kiranje poti in izdelavo smerokazov (»na-
vodila za jednotno markiranje potov«) , ki 
so 1924 izšla v samostojni publikaciji. leta 
1923 je sam prebarval celoten aljažev stolp. 
od leta 1928 pa vse do smrti leta1937 je bil 
oskrbnik koče pri triglavskih jezerih. 

Lakota je tista, ki človeka žene v 
boj za živežem, še večja nadlo-
ga od lakote pa je bolezen. tako 

eno kot drugo nadlogo lahko rešimo s 
pomočjo rastlin. je pa potrebno vede-
ti, katera se za kaj uporabi. ko spozna-
vamo rastline, hitro ugotovimo, da je 
naša botanična razdelitev na družine, 
rodove, vrste itd. le en promil tistega, 
kar so rastline. odgovorne so za zemljo 
pod našimi nogami pa tudi za zrak, ki 
ga dihamo. vsaka od njih ima posebne 
lastnosti in vsaka se uporablja z dolo-
čenim namenom. njihovo poznavanje 
in pravilna uporaba pa pri tej igri od-
igrata glavno vlogo. s sprehodom po 
travnikih in gozdovih v različnih letnih 
časih hitro ugotovimo, da ima narava 
v vsakem letnem času drugačno paleto 
rastlin. spomladi bomo našli rastline, 
ki nas bodo po zimi okrepčale z veli-
ko mero vitaminov in mineralov, po-
leti lahko uživamo v lahkih okusih in 
sladkih vonjih. jeseni nam narava po-
streže z energijsko bogatimi rastlinami 
in plodovi, ki nas okrepijo in pripravijo 
na prihajajočo zimo. 

zima nam pokaže, da v kolikor čez 
leto nismo pridno nabirali rastlin in 
plodov, ki so nam bili na razpolago, 
si težko privoščimo kakšno dozo raz-
vajanja z divjimi dobrotami. o tem je 
potrebno razmišljati čez celo leto. 
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uPoraBa rastLin tako v Prehranske namene kot za zdraviLstvo, Je 

Poznana, že vse odkar oBstaJa čLoveštvo. PrehranJevanJe z divJimi 

rastLinami Je nekoč PredstavLJaLo edini vir rastLinske hrane, zato Je BiLo 

LočevanJe struPenih od užitnih rastLin živLJenJskega Pomena. ker Pa se 

vse, kar uPoraBLJamo, razviJa, in vse, česar ne uPoraBLJamo, Peša, se Je z 

industriaLizaciJo sveta, ko nam Je hrana PostaLa BoLJ dostoPna, izguBiLo 

PreceJ znanJa o užitnih in zdraviLnih divJih rastLinah. raziskovaLni duh in 

čedaLJe večJa ozaveščenost o tem, kako koristne so Lahko divJe rastLine, Je 

PovzročiLo, da so divJe rastLine v zadnJem času PostaLe zeLo zanimive. 

za vsako BoLezen in 

vsak Lačen žeLodček,  

se rož'ca naJde
 ✎ Manca Knap, Šaljiva panda, Cerknica 1

pred nami je pomlad, ki je naravnost odličen 
čas, da pričnemo z zbiranjem darov narav. pre-
vidni bodimo in nabirajmo le tisto, kar zares 
dobro poznamo. iz nabranega lahko poleg suše-
nih zelišč za čaje pripravimo tudi kakšno tink-
turo, mazilo ali mogoče pesto. sicer pa si skozi 
celo leto na polna usta privoščimo sezonskih 
rastlin, in to divjih, saj so v večini tudi do 8x 
bolj bogate z vitamini, minerali in antioksidanti 
od gojenih. spoznajmo tudi njihove zdravilne 
lastnosti in jih s pridom uporabljajmo skozi celo 
leto. iz njih si pripravimo odličen zeliščni čaj, 
ki nas bo napolnil z energijo in nam povečal 
odpornost. privoščimo si jed, ki bo okrepčala 
naš organizem in ga zaščitila pred negativnimi 
vplivi. počnimo vse to v največji možni meri zu-
naj, na svežem zraku in v prijetnem ambientu, 
ki nam ga ponuja narava.

kar se tiče zdravljenja, je pri vsaki bolezni 
pomembno, da zdravimo vzrok in ne posledice. 
prav tako rek »zdrav duh v zdravem telesu« ni 
privlečen za lase. negativna čustva, kot so jeza, 
žalost, strah, skrbi in tudi pohlep, so strupi člo-
veške duše. zato ne pozabimo vsak dan poseči 
po zdravilih, ki so najboljša in povrhu vsega še 
brezplačna. to so veselje, vedrina, nasmeh, du-
ševni mir in osebno zadovoljstvo.
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domača nuteLa

 ✎ Teja Špes, Unikatna levinja, Velenje 1

hmmm, kaJ Bi danes JedLa za zaJtrk? PogLedam v shramBo, kJer na PoLički 

stoJi odPrta nuteLLa. oBožuJem Jo, zato resnično uPam, da Jo Je še kaJ 

ostaLo. vendar zaman, nekdo me Je PrehiteL in si Jo Lahko namažem samo 

še na droBtine. moJ treBuh se že Pošteno ogLaša, zato se moram hitro 

nečesa domisLiti. kaJ ko Bi si narediLa čisto Pravo domačo nuteLLo?!

 ★ 2 skodelici lešnikov

 ★ 1/2 skodelice kokosovega olja ali 

palmine masti (stopljene)

 ★ 1 skodelica sladkorja v prahu

 ★ 1/2 skodelice kakava v prahu 

(grenkega)

 ★ malo arome vanilije

 ★ 1/2 žličke soli

PriPrava:

lešnike (neolupljene, cele) damo na peki pa-
pir na pekač in v ogreto pečico na 175 stopinj 
za 12 minut.

ko jih vzamemo iz pečice, jih takoj zavijemo 
v moker serviet (iz blaga) in jih med roka-
mi drgnemo, da oluščimo lupine lešnikov in 
ostanejo samo olupljeni lešniki – nič ni naro-
be, če kakšna lupina še ostane.
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potem damo lešnike v multipraktik in mešamo 
kar dolgo (okoli 10 minut), da nastane tekoča 
zmes, skoraj olje. dodamo še ostale sestavine in 
nutella je končana.

nutello lahko damo tudi v steklene kozarce (lah-
ko uporabimo tiste za vlaganje), jih lepo okra-
simo in darilce je narejeno! kdo ne bi bil vesel 
slastne domače nutelle? 

nutella je tako slavni namaz, da se 
ga proizvede okoli 365 tisoč ton na leto, 
ki ga prodajajo v 160 državah sveta. za-
gotovo pa niste vedeli, da je ravno letos 
umrl oče nutelle, michele ferrero (vam 
je ime kaj znano?), tudi najbogatejši ita-
lijan. osnovni recept je izdelal že miche-
lov oče pietro, ki je želel znižati stroške 
proizvodnje namaza in zato čokoladi 
dodal lešnike. sin je nato recept dode-
lal, prvi lonček nutelle pa so izdelali leta 
1964 v albi. zanimivo je tudi dejstvo, 
da je edina sestavina, ki je v nuteli še 
italijanskega izvora, mleko. vse ostalo 
pripeljejo z vseh koncev sveta. 
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košara PoLna doBrot

 ✎ Tina Šranc, Sladkosneda lisica, Breznica 1

vsako Leto množice LJudi na veLiko soBoto romaJo v 

cerkev s PoLnimi košarami doBrot, da Bi PreJeLi BLagosLov 

Jedi. Pa veš, kaJ sPLoh sodi v veLikonočno košaro?

Pod Prtičem naJ se skrivaJo hren, Pirhi, šunka, Potica aLi 

veLikonočni kruh. seveda v košaro Lahko PoLožiš še vse kaJ 

drugega, a našteta živiLa imaJo Prav PoseBen  Pomen.

hren predstavlja žeblje, ki so jih zabili v jezusove 
roke in noge. ima oster in pekoč okus, ki pona-
zarja jezusove bolečine, ki jih je pretrpel za nas.

Šunka je simbol jezusovega telesa. jezuso-
vo telo je za nas pretrpelo velike bolečine. jezus 
nas ni odrešil z mislimi, ampak s svojim tele-
som, ki ga je žrtvoval za nas. 

Pirhi so grob, kamor so položili jezusovo 
mrtvo telo. pisane barve, s katerimi jih barva-
mo, predstavljajo naše veselje, da je jezus vstal 
od mrtvih in grob zapustil. izjema so le rdeči 
pirhi, ki predstavljajo kaplje krvi, ki jih je za nas 
prelil naš gospod. 

Potica ali kruh predstavljata vstajenje. 
vemo, da se kruh speče iz moke, ki jo zmelje-
mo iz pšeničnih zrn. jezus je kot zrno mrtev, 
a ko ga posejemo na polje, se v njem prebudi 
novo življenje. potica nas s svojo okroglo obliko 
spominja na trnovo krono.

blagoslovljenje jedi pojemo v nedeljo pri 
zajtrku, ko se vrnemo od maše. pred mašo ni 
dovoljeno jesti, saj naj bi blagoslovljene jedi po 
maši jedli na tešče, zajtrk pa naj bo slovesen in 
počasen. jejmo s spoštovanjem in hvaležnostjo 
za dar, ki nam ga je dal jezus.
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PoPotovanJe k sreči

sPrašuJem se, kako naJti to Pot. na križiščih se venomer sPrašuJem, zakaJ 

nisem doBiLa zemLJevida in komPasa ter označenega ciLJa – srečo. to iščem. 

zakaJ nimam ne enega aLi drugega; Je Pot, Po kater grem, res Prava? 

Baden PoweLL, mož, ki ni Le PoskrBeL za fante ter zasadiL sadiko skavtstva, 

ki Je sedaJ že ogromno drevo, staro skoraJ 108 Let. z dneva v dan nas 

uči, kako živeti. PonuJa Pomoč  na našem PotovanJu k sreči. 

 ✎ Ana Špes, Dobrosrčni galeb, Velenje 1 in državno vodstvo veje PP

Vse se začne z odločitvijo …
»Zato pravim, da s tem, ko se odločiš, da boš živel 
uspešno in srečno življenje, koristiš tudi svojemu 
narodu in svoji deželi. “Postal boš mož, sin moj,” 
pogumen mož našega naroda.«

Pravi čas za odločitev je …
»Za večino ljudi je sreča stvar jutrišnjega dne. Sam 
sem se odločil, da bom srečen danes in ne bom ča-
kal na jutri.«

Se bom na razcepih prav odločil …
»Prav vse plati imajo lahko enako močne argu-

mente. Naučiti se jih moraš prepoznati in ugotoviti, 
katera rešitev bo pripomogla k blaginji naroda na 
dolgi rok. Tvoja naloga je, da oblikuješ svojo odlo-
čitev v skladu s svojimi dognanji.«

Bom lahko prišel tja, kamor sem si zadal …
»Ne misli, da ne boš mogel napredovati le zato, 

ker si začel na dnu. Stotine velikih mož je svoje ži-
vljenje začelo na dnu družbene lestvice. Kot pa sem 
že dejal: sam se moraš povzpeti navzgor. Ne ostani 
v blatu le zato, ker so tam ostali tudi drugi.«

Šola za življenje …
»V šoli so te v razredu vzgajali kot enega izmed 

množice. Naučili so te splošnega znanja in naučili 
so te umetnosti učenja. Sedaj je od tebe kot po-
sameznika odvisno, kako boš nadaljeval s samo-
stojnim učenjem in s tem okrepil svoj značaj. Ko 
boš postal pravi mož, boš našel srečo v svojem 
življenju.«

sem skavtinja in sprejela sem odločitev ter se 
pogumno podala na pot. sedaj vem, kaj ali kdo 
je moj zemljevid in moj kompas. se tudi vi spra-
šujete? kmalu bo v združenju izšla knjiga Po-
potovanje k sreči v slovenskem jeziku, ki nam 
jo zapušča baden powell. on nam z zgornjimi 
mislimi, zapisanimi v tej knjigi, ponuja kompas 
in kaže pravo pot. zemljevid si izriše vsak sam. 
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Kot se lahko spomnete iz zapiskov mojih 
prijateljev mateja, marka, luka in ja-
neza, smo apostoli hodili z jezusom tri 

leta. prav lepe spomine imam na ta čas. vmes 
enkrat me je jezus postavil za prvaka apostolov 
in mi rekel, da sem peter skala in da bo na meni 
sezidal C(c)erkev. to sem razumel šele kasneje. 
no, pa da ne bom preveč govoril. vse se je na 
nek čuden način zapletlo takrat, ko so moje-
ga učitelja jezusa, ki je ves čas delal čudeže, 
bil dober, prijazen in ljubezniv z vsemi, v vrtu 
getsemani prijeli, da bi ga obsodili. ko se je to 
zgodilo, vam povem, se mi je kar malo „utrgalo“. 
potegnil sem meč in se za jezusa začel boriti, 
da bi ga zaščitil. v tem navalu borbenosti sem 
z mečem služabniku odsekal uho. vendar se je-
zus ni hotel bojevati, ampak je še celo v tistem 
trenutku naredil čudež in služabniku ozdravil 
uho. takrat nisem razumel, kakšna ljubezen je 
to, jaz bi se kar tepel, bojeval in prepiral, jezus 
pa je hotel drugače.

naslednji dogodek bi najrajši spustil, vendar 
mi naprej ne bi verjeli. bil sem slabič, strah me je 
bilo, reva sem bil, ko so me vprašali, če poznam 

jezusa, pa sem ga zatajil. rekel sem, da ga ne 
poznam. če mi ne bi jezus tega odpustil, bi se 
še danes v nebesih slabo počuti. ker pa on od-
pušča, ga lahko vedno kadar koli pogledam v 
oči, se mu nasmehnem in in sem miren.

potem pa pride tisto najhujše. jezusa so bi-
čali, mučili in na koncu križali. od daleč smo 
gledali, kako je umiral na križu. bali smo se za 
svoja življenja, bili smo mevže, bali smo se, da 
ne bodo še nas pobili. grozljivo je bilo. naj-
huje pa takrat, ko je jezus na križu izdihnil. 
umrl je on, za katerim smo hodili tri leta, ki 
je obljubljal, da ne bo nikoli konec njegovih be-
sed. meni se je vse sesulo, zame je bilo konec. 
postalo mi je vse brez veze. če je jezus umrl, 
potem so bila vsa tri leta vržena stran.

z ostalimi apostoli smo bili popolnoma izgu-
bljeni. nismo imeli pojma, kaj bi. iz strahu pred 
judi smo se zaprli v tisto dvorano, kjer smo 
imeli zadnjo večerjo. veste, tam so bila močna 
lesena vrata, ki se jih ni dalo zlahka razbiti in po-
čutili smo se malo bolj varne. si prestavljate: tri 
dni smo bili tam notri, komaj upali iti ven po kaj 
hrane – no, saj niti pravega apetita nismo imeli.

 ✎ Peter Kokotec, DA Črnomelj 1

iz neBes so mi dovoLiLi, da vam, skavti in skavtinJe vseh starosti, Povem o 

dogodkih, ki so se zgodiLi tistega dne aLi – BoLJe rečeno – tistih nekaJ dni 

ki sem Jim BiL Priča. ne Bom vsega PonavLJaL, saJ večino stvari že Poznate. 

PoLeg tega Bi rad PovedaL nekatere detaJLe in svoJa oseBna doživetJa.

Petrovo sPoročiLo 

skavtinJam in skavtom
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potem pa se je zgodilo nekaj čudnega. naj-
prej nam dve izmed naših žena povesta, da je-
zusa ni več v grobu, da jima je angel rekel, da je 
vstal od mrtvih. mislil sem si, naj se ne hecata 
iz nas. mogoče so ga ukradli. ampak bili sta 
tako prepričljivi, da sva šla z janezom pogledat. 
tekla sva skoraj vso pot jezusovega groba. ko 
sva prišla do groba, me je janez spustil naprej, 
saj sem bil starejši. prvi sem vstopil in videl pra-
zen grob. povem vam, da se mi je film vseh treh 
let življenja z jezusom vrtel pred očmi. na mi-
sel so mi prihajale vse njegove besede, tiste, da 
bo tretji dan vstal, da bo tempelj v treh dneh na 
novo postavil in še in še. na misel so mi prišli 
čudeži pa kako je obudil lazarja in gora tabor, 
ko sem ga videl na lastne oči kot boga.

ne moreš verjet! saj nas je tri leta pripra-
vljal na ta trenutek, da bi verovali, mi pa nič. 
še enkrat vam rečem. ko se mi je film odvrtel 
pred očmi, sem verjel. jezus ni mrtev, ampak 
je vstal. če ni vstal, je vse skupaj brez veze, se 
nič ne splača. kasneje smo ga še videli, z nami 
je jedel, celo tomaž, ki nič ni verjel, je veroval, 
ko ga je videl. vendar pa je bil jezus drugačen. 

bil je popolnoma božji. imel je poveličano telo. 
super, car, najboljši, the best, kar je bog naredil. 
od takrat naprej nisem bil več reva. z veseljem 
sem vsakemu povedal, da jezus živi, da ni mr-
tev, čeprav so me hoteli prepričati drugače. na 
koncu so me celo križali. od veselja, da lahko 
umrem za jezusa, sem jim rekel, naj me ne kri-
žajo tako kot jezusa, ker tega nisem vreden, 
ampak z glavo navzdol. sem jim pokazal, da se 
za boga splača.

in zato vam lahko sedaj to pripovedujem. 
ker sem to doživel. dragi skavti in skavtinje. 
tudi vi globoko doživite, da je jezus živ, da je 
med nami in z nami.to, kar vsako leto praznu-
jete in se spominjate, je velika noč, to ni mrtev 
praznik, ampak praznik življenja in vstajenja. 
če tega ni, vam rečem, je vse skupaj prazno. bo-
dite veseli, da je bog z nami. in skavti ste zato, 
ker ste božji otroci, polni vere v jezusa, ki je 
kul, faca, car. da, jezus je legenda, ker živi, ker 
nas ima rad, ker še danes dela čudeže. da, jezus 
je legenda. blagoslovljeno veliko noč.
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izve, kdo Je  

Baden PoweLL

 ✎ Ana Špes, Dobrosrčni galeb, Velenje 1

Bil je . feBruar in  Štef  je preBiral . V njem je  

pisalo, da je danes dan spomina na Badna-powella. ampak kdo je ta  

gospod, se je spraŠeVal BoBer Štef. Vedel je, kdo mu Bo znal  

odgoVoriti – stari gozdni . po  skozi  je 

odŠel k njemu. stari gozdni  mu je začel pripoVedoVa-

ti: »pisalo se je leto  in Baden-powell, ki je Bil Vojak, 

je zBral skupino ter z njimi odŠel na otok Brownsea. 

na otoku so postaVili , zakurili  in tam spali 

pod . otroke je Baden-powell učil, kako prepoznati 

  žiVali, katere rastline so užitne, kako si  

pripraViti , kako uporaBljati  in  …«  

BoBru Štefu se je posVetilo. to je Vendar Bil prVi skaVt-

ski taBor. in Baden-powell je ustanoVitelj skaVtoV. 

 Štef se je odločil, da si želi Biti podoBen Bi-piju in  

pustiti  za spoznanje BoljŠi, kot ga je prejel.
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uganka na neBu 

veLika Praznina nad nami, Pa kLJuB temu Božanska. veste, o čem govorim? 

o neBu, ki tiho PriPoveduJe zgodBe in PoseJano z zvezdami naredi noči še 

toLiko BoLJ Božanske. se tudi vi sPrašuJete, kaJ neki Je tam zgoraJ? vemo Bore 

maLo, amPak ravno toLiko, da Bi Lahko ceLo noč ždeLi in oPazovaLi neBo. 

vas zanima, kaJ Boste videLi nad seBoJ v mesecu marcu, aPriLu aLi maJu

 ✎ Teja Špes, Unikatna levinja, Velenje 1

Med zvezdami, ki jih vidimo, so med 
njimi tudi oblaki plinov in prahu. 
eden takih kozmičnih oblakov se je 

pred več kot petimi milijardami let začel krčiti 
sam vase in rodilo se je sonce s svojimi spre-
mljevalci planeti.
 »Vse poti vodijo v Rim«

ena najlepših stvari na zvezdnem nebu je 
brez dvoma rimska cesta, ki se kot velikanski 
in veličastni srebrnkast trak razpenja prek ne-
besnega svoda. rimska cesta je sestavljena iz 
zvezd naše galaksije, velikanske sklede zvezd, 
v kateri smo tudi mi, kukamo iz nje in zvezde 
galaksije vidimo na ozadju neba. včasih tega 
niso vedeli, zato so mislili, da je rimska cesta 
odboj sončne svetlobe na nebu, bodisi je to dim, 
ki se vije po žrtvovanju bogovom, polito mleko 
in druge pripovedi lahko najdemo v zgodovini 
ljudstev. tako kot mnogo kultur je tudi krščan-
stvo dalo rimski cesti mnogo imen: mojzesova 
cesta, sveta cesta, božja pot …

Lega Rimske ceste okoli 15. v mesecu 
sredi marca, ko se konča mrak, torej približno 1 
uro in 40 minut po zahodu sonca, vidimo rim-
sko cesto s prostim očesom v krajih, ki jih ne 
ogroža premočna umetna svetloba. razprostira 
se od jugo-jugovzhoda proti severo-severozaho-
du, potem pa se lega rimske ceste tekom noči 
spreminja. 
Sončev mrk na enakonočje

v petek, 20. marca, dopoldne potuje luna 
točno pred soncem, zato lahko opazujete lep 
sončev mrk po vsej evropi. v sloveniji je zače-
tek delnega mrka ob 9. uri in 32 minut, sredina 
ob 10. uri  in 40 minut, konec pa ob 11. uri in 
52 minut. ob največji fazi bo zakritega 68 % 
premera sonca.  

rimska cesta postane sled požara sveta, ki ga je 
zažgal faeton, ko mu je oče Helij samo enkrat 
edinkrat prepustil svoj sončni voz z razbesne-
limi konji.

20. marca dopoldne opazuj sončev mrk! 

zmotno je imenovanje sončni mrk, pravilno 
je sončev mrk, kot pravimo lunin mrk in ne 
lunski mrk. pridevnik je namreč svojilni in ne 
vrstni.
Zadnji sestanek Lune z Marsom 

v soboto, 21. marca, ob mraku, uro in četrt 
po zaidu sonca, mladi lunin srp spremlja mars 
in venero nad zahodnim obzorjem. oranžni 
marsov sij je nizko nad obzorjem težje opaziti, 
zelo pa vam lahko pomagata luna in daljnogled. 

!

izve, kdo Je  

Baden PoweLL
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»trije zajčki so na luni …« nekega dne 
je luna naročila uši, naj oznani ljudem, da bo 
njihova usoda odslej enaka njeni in bodo po 
smrti znova vstali v življenje. uš se je odpra-
vila na pot in je srečala zajca; ta ji je rekel, da 
teče hitreje in bo on odnesel sporočilo ljudem. 
ker pa zajci med tekom vse pozabijo, je tudi 
ta ljudem narobe povedal. rekel je, da bodo 
poslej tudi oni zmeraj manjši in potem umr-
li. luna je bila zelo nezadovoljna s popačenim 
sporočilom. pograbila je vejo in udarila zajca 
po ustnici. odtlej ima zajec preklano ustnico. 

v nedeljo, 26. aprila, ob mraku visoko nad 
jugozahodnim obzorjem poiščite zelo svetli ju-
piter, ki je manj kot 6 stopinj oddaljen od lune.    

Odkrijte ekliptiko!
v soboto, 2. maja, poldrugo uro po zaidu 

sonca, odkrijte ekliptiko. ta namišljena črta 
je projekcija zemljine tirnice na nebo. lahko 
je definiramo tudi kot zaporedje navideznega 
položaja sonca na nebu čez leto. poznavanje te 
črte je za opazovalce zelo koristno. vsi planeti 
namreč potujejo okoli sonca praktično v isti 
ravnini kot zemlja, iz česar sklepamo, da jih 
bomo vedno videli okoli ekliptike. 

opazovanje neba, planetov, lune, sonca 
in zvezd je vse leto užitek, še večji pa je če ga 
delimo z drugimi. vsi, ki želimo ohraniti ali 
obnoviti tisočletja staro čustveno povezanost 
človeka z vesoljem, občutimo, da je to tem bolj 
nujno, čim bolj postajajo časi razburkani, so-
dobna družba, ki izgublja stik z vesoljem, pa se 
ne zaveda, kako velika je ta izguba. 

Venera sveti hčeram Atlasa in Plejone
to pomlad imamo priložnost, da spremlja-

mo venero, ko se večer za večerom vzpenja zelo 
visoko na zahodno nebo in krepko sveti skoraj 
dve uri po končanem mraku. na temnem nebu 
brez lune in premočne svetlobne onesnaženo-
sti je drugi planet osončja presenetljivo svetel. 
v soboto, 11. aprila, je dve uri po zaidu sonca 
(ki bo zašlo okoli 19.43 ure) oddaljenost pla-
neta od te razsute kopice gostosevcev manj 
kot 3 stopinje. vse lahko zakrijete s palcem na 
iztegnjeni roki. v daljnogledu nas venerin sij 
skoraj zaslepi – da bi mogli prešteti vse zvezde 
v kopici, se morate res zbrati. 

o gostosevcih legenda pravi, da gre za hčere 
atlasa in plejone: akijono, asteropo, meropo, 
majo, tajgeto in elektro. zevs jih je postavil 
na nebo, da bi jih obvaroval pred preveč podje-
tnim orionom, v resnici gre za skupino mladih 
zvezd, ki so malo več kot 400 svetlobnih let 
oddaljene od nas.

letos je izšla že osma slovenska izdaja knji-
ge GLEJ JIH, ZVEZDE, s katero lahko vsak hip 
izveste, kaj je trenutno na nebu. če vas zelo 
zanima, kaj se v letu 2015 skriva v globinah 
vesolja, si lahko knjigo kupite v skavtarnici.   

Vir: G. Cannat; Glej jih, zvezde, Cambio 2014
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si Jo Letos že sLišaL/a? kLic kukavice Je Po vseJ evroPi in severni aziJi znamenJe, 

da PrihaJa PomLad. samci se med Paritveno sezono namreč ogLašaJo z 

značiLnimi »ku-ku«, ki se PoJavLJaJo v skLoPih Po deset do dvaJset kLicev. ✎ Veronika Krečič, Brezmejna kanja, Ajdovščina- Šturje 1ku-ku  –  PomLad Je tu!

Kukavica je srednje velik ptič, ki po obar-
vanosti in obliki telesa spominja na uje-
de, a se od njih loči po tem, da je pri letu 

celoten zamah krila pod vodoravno linijo. telo 
ptiča, ki je ime dobil po svojem oglašanju,  je 
vitko, z dolgim, zaokroženim repom in ostrimi 
konicami peruti, po vrhu sivo, trebuh pa je bel z 
ozkimi črnimi prečnimi progami. odrasli samci 
imajo sive prsi z ostrim robom med progasto 
obarvanostjo trebuha, pri samicah pa so prsi in 
grlo rjavkasto obarvane in progaste (a manj kot 
trebuh). obstaja še ena barvna različica samic, 
pri katerih je celotna zgornja stran rjasto obar-
vana in pogosto tudi progasta. barva mladičev 
je raznolika, od skrilasto sive do rjaste, pogosto 
so progasti po vsem telesu, najzanesljiveje pa se 
jih  prepozna po beli lisi na temenu.

Živi v zelo različnih okoljih, od iglastih in 
listnatih gozdov do kulturne krajine z redko 
posejanim drevjem ter v bližini mokrišč. ne 

najdemo pa je v strnjenih gozdovih, puščavah 
in gostejših naseljih. bolj kot habitatni tip je 
pomembna prisotnost plena, gostiteljskih vrst 
in počivališč, s katerih se samci oglašajo.

prehranjuje se večinoma z žuželkami, največ 
z gosenicami, ki se jih drugi ptiči izogibajo (ker 
imajo neužitne ščetine ali pa so svarilno obar-
vane) in s hrošči.

je selivka in prezimuje v tropih v afriki in 
južni aziji. ko se zgodaj spomladi vrne na ob-
močja kjer gnezdi, se prične razmnoževati. sa-
mica podtakne eno jajce drugemu ptiču tako, 
da ga izleže v njegovo gnezdo, hkrati pa odnese 
eno njegovo. ker spominja na ujedo, je manj 
verjetno, da jo bo tuja ptica napadla. kukavice 
izbirajo ptice, ki ležejo jajca podobna njihovim, 
sicer jih gostitelj prepozna in vrže z gnezda. 
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mladič kukavice se izleže hitreje od mladičev 

gostitelja (po 11 do 13 dneh) in kmalu postopo-

ma pomeče druga jajca in že izvaljene mladiče 

iz gnezda. 'starši' vsiljivca sploh ne prepoznajo, 

ampak ga hranijo s tolikšno količino, kot bi jo 

prinesli vsem svojim mladičem. v gnezdu osta-

ne približno tri tedne in lahko preraste svoje-

ga gostitelja. tudi ko kukavičji mladič zapusti 

gnezdo, se lahko hrani pri ptici gostiteljici še do 

šest tednov. samica se prične razmnoževati pri 

dveh letih starosti in lahko na leto izleže jajca 

v tudi do 50 gnezdih. 

ker je v sloveniji ta ptica zaščitena, ti pre-

dlagamo, da si za kosilo raje privoščiš domačega 

piščanca .

sicer pa baden powell v svoji knjigi skavtstvo 

za fante piše o tem, kako zna dober skavt ptice 

neopazno zasledovati in opazovati njihovo po-

četje. opazuje, kako si gradijo mesta, izlegajo 

jajca, učijo svoje mladiče hranjenja in letenja. 

vrsto ptice prepozna po načinu letenja in ogla-

šanja. ve, katere ptice se selijo in katere ne, 

kakšno vrsto je določena vrsta ptičev, kakšna 

gnezda si gradijo. zanimivo je tudi opazovati, 

kako različni samci privabljajo samice.

kako dobro pa ti poznaš ptice? 
prepoznaš ptice na fotografijah?

1

2

3

4

5

6

Rešitve: 1. Kos, 2. Planinska kavka,3. Kanja, 4. Smrdokavra, 5. Vrabec, 6. Brglez.
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Foto:  Zapeljivi tiger

skavt miLan svetuJe

sPoštovane skavtinJe in skavti! 

 
PoLeg svoJega deLa redno odPiram tudi naBiraLnik, ki 

Je namenJen vam in nanJ Lahko nasLovite vsa vaša 

vPrašanJa. ne odLašaJte, tukaJ sem ... za vas. Pa naJ se 

vam zdi vPrašanJe še tako nesmiseLno. vedite, da ni 

neumnih vPrašanJ, neumen Je tisti, ki ne vPraša.

Draga vodnica, pozdravljena!
Naveden primer je velikokrat problem, ki vodi 
v slabo voljo vseh članov oziroma članic nekega 
voda. Verjemi, da niste edini vod, ki se z njim so-
oča. Moje mnenje je, da kot vodnica situacije ni-
kakor ne ignoriraj, temveč se potrudi ta problem 
rešiti. V življenju ne boste vedno soočene samo z 
ljudmi, ki so vam všeč in s katerimi se rade dru-
žite. Bistvo skavtov je med drugim v tem, da se 
dobro pripravite na nadaljnje življenje. Eden izmed 
skavtskih zakonov govori o tem, da smo skavti med 
seboj bratje in sestre.  Bratje in sestre pa se niso 
sami med seboj izbrali, vendar se kljub temu med 
seboj navadno razumejo in imajo radi, kljub svo-
jim slabostim. Tako se potrudite tudi vi (posebej 

milanu pišite na: skavt.milan.svetuje@skavt.net

 ✎ Skavt Milan, Svetovalski jazbec

Sem vodnica. V našem vodu imamo 

problem. Ena izmed punc v vodu je zelo 

nadležna, preveč vsiljiv
a in imam obču-

tek, da smo jo kot vod
 potisnile na stran. 

Čeprav tudi meni ni najbolj simpatična, 

se mi zdi, da ta problem uničuje dobro 

voljo v našem vodu. Ali lahko kaj nare-

dim ali naj vse skupaj raje ignoriram?

ti kot  vodnica), da osebo, ki vam gre na »živce« 
sprejmete. Izkoristi kakšno priložnost in se z njo 
na razumljiv način pogovori o stvareh in situacijah, 
pri katerih je nadležna. Med seboj se pogovorite o 
problemu in verjetno bo izvidnica sama ugotovila, 
da se mora v odnosu do vas spremeniti. Ne pozabi, 
da smo v neprijetne in težke situacije velikokrat po-
stavljeni tudi zato, da bi se iz njih čimveč naučili. 
Glede na to, da si vodnica, je ravno tvoja naloga, 
da se potrudiš (tudi, če bo težko) in to punco kar 
najbolj sprejmeš v skupino. Morda bo tudi ona po-
stala manj nadležna in vsiljiva, ko se bo počutila 
sprejeto v vaši skupini.
Tvojemu vodu želim, da bi problem čimprej ter čim-
bolj učinkovito rešili. Zavedaj se, da lahko pogovor 
reši mnogo težav.
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deus eX machina  

- ali Po DoMače »aPZajlanje« 

 ✎ Matej Hosner, Samozavestni volk, Bovec1

sPuščanJe Po vrvi (nPr. v Jamo) Je samo Po seBi nevarno PočetJe in ga Je 

naJBoLJe vaditi oB izkušeni odrasLi oseBi. če Pa Je živLJenJska siLa in izkušene 

odrasLe oseBe ni Pri roki, mi Pa imamo s seBoJ Le vrv in ničesar drugega, se Po 

vrvi Lahko sPustimo tako. (ne PozaBimo Pa, da nas Bo to Pošteno ožgaLo.)

1

2

3

vrv vržemo čez vejo ali okoli skale in oba 
konca ovijemo okoli telesa. nagnemo se 
nazaj – stran od stene – in se s popušča-
njem vrvi kontrolirano spustimo nižje.  
noge imamo pravokotno na steno.

prepognemo vrv približno 3,5m od konca, 
tako da dobimo dvojno vrv in sredino po-
stavimo za stegna.

konec, ki je za nogami, povlečemo predse 
in pretaknemo ostala dva konca. 

če pa sami nismo dovolj pogumni, lahko 
iz vrvi naredimo improviziran sedež in v 
jamo spustimo koga, ki ga je več v hlačah.  
(da ga le ne bo preveč!)
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prikazane tehnike naj uporabljajo le izkušeni ljudje in še to le v skrajni sili. avtor članka ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice napačne uporabe omenjenih vozlov. konca ovijemo okoli pasu, jih zadaj prekrižamo in 

nadaljujemo, kot prikazujejo slike.

človeka, ki je v sedežu, lahko spustimo s pomočjo trenja vrvi okoli hrapavega 
lubja drevesa ali naredimo pol-bičev vozel. če je to še vedno premalo, lahko 
naredimo »okrepljen« ali »dvojni« pol-bičev vozel.
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Foto: Erika Ozebek

Foto: Ana Jagodic

Foto: Vid Grdadolnik

Foto:  /

Foto:  /

Foto: Aljaž Mihelčič

Foto: Veliki bober Keo

Je treba do vrha, da posije sonce, PP, Cerkno 1

Jamska požrtija, zimovanje VV, Vrh svetih Treh Kraljev, Komenda 1

Priprave na pust, služenje klana in voditeljev, Logatec 1

Kruh izvidnikov in vodnic, Ljubljana 5

Zgradbarstvo IV, Dan samostojnosti in enotnosti, Logatec 1 

BB pridno izdeluje bobrove tortice

Posadili smo 1500 dreves na vseslovenski akciji Obnovimo 

gozdove, Sveti Jernej pri Ločah, klan Rakova Steza 1
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Foto: Jernej Štrbenk

Foto: Kača Kaja

Foto: Barvica želva

Foto: Klemen Beličič

Foto: Eva Boneš

Foto: Klemen Krnc

Foto: Mirjam Kvaternik

Zmagovalka v najlepšem snežnem liku je orjaška želva U, 

zimovanje VV, Jošt nad Kranjem, Žiri 1

Na konju zimovanje VV,  

Gorenje Jezero, Ljubljana 3

Drži jo naravnost!, jesenovanje čete 

Sirius, Trnje, Postojna 1

Ko te ob treh zjutraj sprejmejo v klan, Klan luksuznih kroal 

v Kočevski Reki, Črnomelj 1

Najdi vsiljivca, LMB2014, Dunaj, Kranj 1 

Splača se vzpeti nad meglo, srečanje čete Zvezda 

severnica, Rutniški breg, Koroška 1
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Foto: Nina Soršak

Voditeljski izziv ali kavalirstvo, Slovenska Bistrica 1
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