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Če želiš biti dober vodja, moraš najprej 
dobro poznati sebe, svoje močne in 
šibke lastnosti, in se truditi šibke z 
osebnim napredovanjem spremeniti 
v močne. To je osebna odgovornost 
vsakega od nas, da se najprej sam 
trudi izboljšati svoje kompetence. 
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1 »Akela, a bo to v Skavtiču?«, srečanje VV, 
izdelava bakel, Radovljica, Radovljica 1, 
foto: Katja Palovšnik
2 5 let spominov, obletnica stega, Preddvor 1, 
foto: Mana Križnar
3 Bagira je svojega bika dobro skrila, VV jeseno-
vanje, Jezersko, Preddvor 1, foto: Mana Križnar
4 Ena za Mitjev PPT, Jesenovanje PP, Brinjeva gora, 
Šentjur 1, foto: Neža Svetelšek
5 Kuhala se je mineštra!, Mineštra – srečanje 
voditeljev Ognjišča divjega zahoda, Dornberk, 
foto: Tilen Miklavič 
6 Kdo zna skuhat cmoke v gozdu?, jesenovanje 
VV, Cerknica, Cerknica 1, foto: Štefan Iskra
7 VoČe aka Aleš, Milko, Slavka, Martin, jesenovanje 
IV, Dolsko, Litija 1, foto: Nik Konjačič

8 Jazonova četica koraka strumno in veselo v novo skavtsko 
leto, prvi skavtski dan, Blatna, Brezovica, Vrhnika 1,
foto: Tina Gabrovšek
9 Klan Čilibri po stopinjah predhodnikov, jesenovanje PP, 
Križ, Črnomelj 1, foto: Eva Kavčič

Fotografije iz vaših skavtskih dogodkov nam lahko pošljete na zala.dimc@skavti.si. 
Navodila za oddajo voditelji najdete na Skavtskem portalu.
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Uvodnik

Leto je naokrog in komaj lahko verjamem, 
da je pred vrati božični čas. Tako hitro smo 
se zavrteli naokrog, da včasih skoraj verja-
mem, da smo kakšen mesec vmes preskočili. 
SKORAJ! Takoj, ko me prešinejo take misli, 
v roke vzamem koledarček, v katerega sem 
beležila pestrost preteklih mesecev. Za 
nami je posebno leto in dobro smo ga preb-
rodili ter iz njega, vsak po svojih močeh, 
ustvarjali najboljše, kar smo lahko. 
Piše: Urša Šega, Ready-steady puma 
Fotografira: Boštjan Podlogar

V tem letu sem se naučila ceniti drobne tre-
nutke. Tudi pri skavtih! Spoznala sem, koliko 
mi pomenijo stvari, ki so se mi prej že leta 
zdele samoumevne. Skupno petje okrog og-
nja, skupna hoja po dežju, skupno spanje v 
bivakih … Letos sem se skupnih stvari v živo 
vsakič znova razveselila in v mojih očeh so pri-
dobile novo vrednost. Hvaležna sem za svoje 
soskavte in za naše Združenje. In ko opazujem 
skavte v svoji okolici, to hvaležnost opažam 
tudi pri njih.

V zadnji letošnji številki Skavtiča boš našel naj-
različnejše vsebine. Predstavljamo ti letošnjo 
akcijo Luči miru iz Betlehema. Lahko si pre-
bereš intervju z alpinistom Luko Stražarjem. 
Čaka te duhovna misel, ki jo je za nas pripravil 
Blaž Franko. Spoznaš lahko program MEPI in 
izveš kaj o tem, kam gredo živali pozimi. Čaka 
te veliko zanimivega branja!

V decembru se poleg starega leta izteka še 
nekaj: rok uporabe lanskoletnega skavtskega 
koledarja. Priložen tokratni številki te priča-
kuje nov, svež koledar. Ti je všeč? Hitro poišči 
prostor, kjer bo obešen vse prihodnje leto.

Dragi bralec, čaka nas novo leto, polno ne-
predvidljivih radosti, izzivov in dogodivščin. Iz 
uredništva Skavtiča ti želimo, da jim pogumno 
zakorakaš naproti! In da na poti po skavtsko 
spreminjaš naš svet na bolje. Veliko blagoslo-
va v prihajajočih praznikih in v letu 2022.

Bodi pripravljen!

Blagoslovljen Božič in pogumen 

korak v novo leto!

Trden jez! Dober lov! Bodi pripravljen/a! 
Srečno pot! :)
Skavti smo vedno za akcijo. Radi se igramo na 
jezu, skupaj lovimo bika, pod milijoni zvezd kurimo 
ogenj, se peš odpravljamo na najlepše poletne 
poti in venomer načrtujemo odbite skavtske aktiv-
nosti ...
Smo za akcijo, ko je potrebno obiskati dedka, 
pomagati starejši sosedi, ponuditi pomoč 
staršem, slišati prijateljeve težave, naveličano 
prijateljico spraviti na bližnji hrib ali pomagati v 
bolnišnici.
Pa smo za akcijo tudi, ko je potrebno poskrbeti 
zase?

Draga sestra skavtinja, dragi brat skavt!
Hvala, da si. Tebi in tvoji družini želiva vesele praz-
nike. Zdrave. Polne upanja, topline in miru. Takšne, 
v katerih boste resnično skupaj. Takšne, v katerih 
bo čas za posedanje ob jaslicah, pogovore in za 
zaupanje.
Vsako nastajajoče jutro je lahko nova priložnost, 
da narediš nekaj zase in za bližnje. Tisoče prizorov 
narave in trenutkov z najdražjimi je lahko razlog, 
da se zahvališ Jezusu. Vsa doživetja, povezanost 
in Njegovo rojstvo pa v sebi nosijo znamenja 
Ljubezni, ki naj te opogumljajo, da z optimizmom 
gledaš daleč naprej.
Sebi in ljudem, ki te obdajajo, podari svoj nasmeh 
in čas.

Tjaša in Nejc
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pesem s CDja, ki ga je že dolgo nazaj izdala 
Ljubljana 4. Za poslušati verjetno ni bil nek 
presežek, sem se pa “čutil” zelo v stiku s 
skavtstvom.

Kam segajo tvoji začetki skavtstva? Kakšni 
spomini in izkušnje te vežejo na to obdobje? 

Uf, zdi se mi da od drugega, tretjega razreda, 
pa do približno leta 2010. Voditelj sem bil 
približno dve, tri leta. Moje skavtske poti se 
zelo rad spomnim. Tabori, izleti in skavtska 
družba so barvito in intenzivno zapisani v 
mojih spominih. Na nek način podobno kot 
odprave in pomembnejši vzponi. Narava pa 
je nekakšna rdeča nit 
obeh obdobij. 

Katera znanja in veščine, 
pridobljene pri skavtih, 
te spremljajo pri tvojem 
delu in v vsakdanjem 
življenju? 

Vozli. =) Zares sem si kdaj pomagal že z vsako 
od veščin, pridobljeno pri skavtih. Gre za res 
uporabne veščine, tako praktične kot tiste 
bolj psihološke ali duhovne.  

Skavtstvo je pot, kjer se srečamo z mnogo iz-
zivi, ki jih premagamo sami ali s prijatelji. Za-
gotovo jih pri tebi še danes ni zmanjkalo. Kaj ti 
danes predstavlja največji izziv? 

Biti mož in oče.

Ko smo že pri izzivih … Kako pa poteka uskla-
jevanje družinskega in službenega življenja 
ter časa, posvečenega alpinizmu ter ostalim 
konjičkom?

Poklic, kariera in hobi se pri meni res zlijejo 
v eno stvar, zato nimam jasne ločnice med 
recimo “službo” in prostim časom. Tudi žena 
Petra je plezalka in naši izleti so zelo ple-
zalno obarvani. Lahko bi rekel, da sem zelo 
svoboden pri izbiri, koliko izzivov si bom v 
določenem obdobju zadal.  Super stvar, a če 
se spravim v situacijo, ki mi ni všeč, se lahko 
pritožim samo sebi. 

Si novopečeni očka. Česa 
te uči očetovstvo? Kako 
pa žena “razume”, da 
moža kakšen mesec ni 
doma, ker “že spet” od-
kriva nove smeri in poti v 
belih strminah?

Res je. Učim se, kako se 
razumeti brez besed. Zares bi blo to vpraša-
nje najbolje zastaviti ženi. Gre namreč za su-
per pomembno nalogo in zelo sem hvaležen 
Petri, da jo nosi na svojih ramenih. 

Zdi se, da je alpinizem preprosto del tebe. Kako 
se odločiš za nove smeri in njihove težavnosti 
pri osvajanju vrhov? Nam zaupaš kaj sledi po 
usvojenem vrhu Tsoboje?

Zaupam vam, da imam nekaj idej, a še nimam 
konkretnih načrtov.  To se mi zdi za zdajšnje 
obdobje tudi čisto logično. Ko si telo in glava 

Luka Stražar

Carski sokol
na vrhovih sveta

Luka, o tebi smo v zadnjih letih slišali veliko 
presežnikov in zgodb o uspehu. Nazadnje smo 
v skavtskih medijih o tebi pisali l. 2011, ko 
sta z Nejcem Marčičem potegnila prvenstve-
no smer na K7. Sedaj, 10 let pozneje, z istim 
soplezalcem nov uspeh - prvenstvena smer na 
vrh 6680 m visoke gore Tsoboje v Himalaji. 
Medtem dvakrat usvojen Zlati cepin, Bloudko-
va plaketa in cela vrsta bolj in manj odmevnih 
zmag. Kakšni so občutki danes, ko po nekaj 
dneh stojiš na domačih tleh z novo prvenstve-
no smerjo “v žepu”? 

Kot novopečeni očka sem zelo vesel vseh 
malih stvari, ki se dogajajo v naši mali družini. 
Ob uspešni odpravi imam trenutno tudi  kar 
nekaj opravkov s sedmo silo in podobnimi 
stvarmi. Ni dolgčas.  

Včasih zagret skavt in četovodja v Ljubjani 4. 
Danes o tem le še malokdo ve, a smo zelo po-
nosni, da prihajaš med drugim tudi iz skavtskih 
vrst. Kdaj si bil zadnjič v stiku s skavti? 

Včeraj sem na kitaro sinu igral neko skavtsko 

Luka Stražar je vrhunski in svetovno znani 
alpinist. Po izobrazbi je tudi geograf, a se 
danes profesionalno ukvarja z gorami in 
plezanjem. V alpinizmu kot športnik zas-
leduje svoje osebne izzive. Pri opravljanju 
poklica gorskega vodnika pa mu v gorah 
pridobljeno znanje in izkušnje pomagajo 
pri vodenju. Tako tudi kot vodnik obiskuje 

gore v vseh letnih časih. Od športnega 
skalnega plezanja, alpskih vzponov, 
lednega plezanja do turnega in Heliski 
smučanja. Sedaj tudi mladi očka živi z dru-
žino, kje drugje kot na Gorenjskem. 
Pišeta: Luka Mejač, Srčkani merjasec, Ljubljana 
5 in Tjaša Sušin, Nepogrešljiva svižčevka, Krško 
1, Fotografirata: Luka Stražar, Matic Maležič

Zares sem si kdaj po-
magal že z vsako od veščin, 
pridobljeno pri skavtih. Gre 
za res uporabne veščine, tako 
praktične kot tiste bolj psi-
hološke ali duhovne.  
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odpočijeta, ko se začnem bolj obračati v pri-
hodnost in načrte, se konkretizirajo tudi cilji. 

Že spanje v bivaku na trdnih tleh je nekomu 
izziv. Kako je spati nekje nad prepadom? Kaj 
takrat razmišljaš, na kaj moraš biti še posebej 
pazljiv?

Predvsem je treba paziti, da ti kaj ne pade 
dol. =) Sama izkušnja 
bivakiranja je lahko zelo 
različna. Če je narava pri-
jazna in si dobro opravil 
vse potrebno, imaš res 
priložnost uživati v ambi-
entu in se dobro odpoči-
ti. V nasprotnem primeru pa je počitka bolj 
malo in z mislimi večkrat potuješ v kakšno 
bolj udobno okolje. 

Zanimiva, smešna ali neprijetna anekdota, ki 
se je zgodila pri vzponu na Tsoboje v oktobru 
2021:

V teh strminah so zapleti vsakič, ko je treba iti 
na stranišče. =) 

Plezanje v navezi pomeni tudi veliko medseboj-
nega usklajevanja in načrtovanja. Kaj je tisto, 
kar bi izpostavil kot najpomembnejše v odnosu 
med soplezalcema, ki gresta v razmere, ki so 
že same po sebi lahko zahtevne in skrajne?

Pomembno je, da o plezanju in reševanju 
izzivov razmišljaš na podoben ali enak način. 
Ob tem moraš seveda biti tudi fizično na po-

dobnem nivoju. 

Pri tako nevarni aktivno-
sti, kot se zdi alpinizem 
vsem, ki to opazujemo 
od daleč, ni prostora za 
napake, hkrati pa si odvi-

sen od vremena in številnih drugih dejavnikov. 
Predvidevava, da je takrat, ko veš, da ni vse v 
tvojih rokah, potrebno še toliko več zaupanja 
v Božje varstvo. Kako ti vera v Boga pomaga v 
takih trenutkih? Ali je v trenutkih, ko se vzpe-
njaš proti nebu, lažje čutiti Božjo bližino? 

V gorah se poskušam ravnati nekako po na-
čelu, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. 
Občutek človekove majhnosti v primerjavi 

Občutek človekove 
majhnosti v primerjavi s 
stvarstvom, je v gorskem 
okolju močno prisoten.

s stvarstvom, je v gorskem okolju močno 
prisoten.

Kot vrhunski športnik si zaposlen pri Slovenski 
Policiji. Kaj to sploh pomeni? Kako izgleda tvoj 
delovni dan? Kaj pa dopust? 

Športna enota Slovenske Policije je namenje-
na podpori športnikov, ki se s svojo panogo 
ukvarjajo dokaj intenzivno. Naloge špor-
tnikov so bolj promocijske in protokolarne 
narave. Moj “delovni dan” se tako ni kaj dosti 
spremenil, prav tako ne moj dopust

Če se vrnemo k skavtom … Zagotovo veš, da v 
Štepanjskem naselju - torej v okolju, kjer si tudi 
sam prerasel in raztrgal skavtske hlače, gradi-
mo skavtsko hišo. Se ti je utrnila kakšna misel, 

ko si prvič slišal, da Skavti gradijo hišo? 

Po pravici sem to izvedel sedaj. =) Prva misel 
je:  “Joj, tega pa sploh nisem vedel”.  Zares pa 
me sedaj zanima, kako bo zadeva izgledala. 
Bo izdelana zgolj s križno vezavo?

In za konec … Kaj bi danes položil na srce otro-
kom in mladim, ki živijo igro skavtstva?

Čim več čudovitega, nepopolnega življenja in 
pametno rabo “popolnih” ekranov želim.

Hvala za tvoj čas in pripravljenost. Želiva ti ve-
liko uspehov pri premagovanju novih izzivov in 
srečno na vseh poteh.

osebna izkaznicaskavtsko ime: Carski sokolNaj slovenska gora:  trenutno Beuska (Belska planina)Naj vzpon: To je zame žal pretežko vprašanje.Naj hrana: Dal Bhat (tradicionalna indijska jed)Naj knjiga: Hm?  9 out of 10 climbers, Neznosna lahkost bivanja
Citat, ki te najbolj opiše:  Življenje je zanimiva igra.

Luka lahko spremljate tudi na njegovih spletnih kanalih:

lukastrazar.com  @lukastrazar  Luka Stražar
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Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Telemacha, A1 in T-2. Splošne pogoje SMS donacij najdete na lmb.skavt.net.

Pošljite SMS sporočilo s ključno besedo LUC5 ali LUC10  na 
1919  in prispevali boste 5 ali 10 EUR v dobrodelne namene.

Več o dobrodelni akciji in namenu na lmb.skavt.net

»V začetku je beseda.« Lepa beseda v 
začetku lepega, grda v začetku grdega.

Prav v vsakem začetku. Z besedo se vse 
začne. Pogovor, voščilo, telefonski klic, 
prepir, prijateljstvo, spomini, ljubezen, 
življenje. Beseda je najbolj človeška stvar, ki 
jo imamo, saj smo po njej nastali. Z besedo 
se začne odnos, zaradi katerega smo sploh 
ljudje. Besede pa imajo veliko moč, ki se je
marsikdaj premalo zavedamo.

Saj z besedo nekoga rešimo ali 
pokončamo, ranimo ali ozdravimo.

Besede, pa naj bodo izgovorjene ali 
zapisane, so bile v preteklosti že večkrat 
povod za številne spremembe, tako dobre 
kot slabe, za vojne, upore, revolucije, pa tudi 
za številna odkritja, dosežke in sporazume. 
Besede so pravzaprav temeljno orodje 
človeštva. Prave besede zmorejo dokazati 
ljubezen v nemogočih okoliščinah. Brez njih 
ne bi bilo komunikacije, odnosov, ne bi bilo 
skupnosti. In kaj je človek brez skupnosti?

Danes pa je malo lepih besed, malo 
vljudnosti. Morda je zato med nami toliko 

jeznega, toliko grdega, toliko teme.

Odnosi med nami se v zadnjem času precej 
zaostrujejo, družbena klima je slaba, dogodki 
in različnost mnenj so nas še bolj razdelili 
kakor poprej. To se odraža predvsem v 
obnašanju med nami. Drug z drugim smo 
začeli ravnati zelo grdo in zdi se nam, da je 
naša pravica drugemu povedati, kar mu gre, 
brez olepšav.

Zdi se, da je tako zato, ker drug drugega ne 
razumemo več kot nekaj za naše življenje 
pomembnega, nasprotno, velikokrat se 
obnašamo, kakor da bi bilo bolje, če drugega 
- še posebej, če se ne strinja z nami ali nam 
dela škodo - sploh ne bi bilo.

Toda človek ob nas je največje bogastvo, ki 
ga imamo. Vsak človek, ne samo tisti, s 
katerim nam je prijetno, vsak je nepogrešljiv 
za naše življenje.

Zato bi vam danes radi dali lepe besede, 
»Hvala«, »Oprosti« in »Rad te imam«. To 

so luči, ki uničujejo temo in tiho povejo, da 
smo vsi ljudje.

Vljudnost in spoštovanje med nami, ki ju 
prinesejo lepe besede, prijazen odnos in 
hvaležnost, sta pogoj, da lahko gradimo mir, 
ki ga oznanja in prinaša božični dogodek, 
prihod Božjega Sina na svet. Tako se prižiga
luči, ki jih človek človeku ne more dati 
drugače, kakor da ta luč postane on sam.

Tako malo je treba, samo nekaj razumevanja, 
potrpežljivosti in lepih besed, ki so v tem 
stresnem in včasih temnem času, polnem 
nestrpnosti, še kako potrebne, saj nam 
prinašajo toplino, svetlobo in mir. In za to je 
potrebna samo drobna odločitev, da bomo 
drug z drugim spet ravnali kot s človekom, ki 
ima svojo vrednost in svoje dostojanstvo.

Primi v roko to Luč in besedo. Osvetli 
prostore, govori lepo. In reci si, preden te 

tema zajame, »Človek, ne jezi se.«

Začnimo torej z lepo besedo, ki rodi nekaj 
lepega. Pozdravljajmo se. Bodimo vljudni 
drug do drugega. Izberimo raje Luč in mir, ki 
ga ta prinaša. Osvetlimo prostore s svojo 
prijaznostjo in spoštljivostjo. Pozabimo na 
jezo in temo. Začnimo se spet pogovarjati in
poslušati. V besedah služiti dobremu, 
resničnemu in lepemu. Imeti svoje mnenje in 
dopuščati drugačno. Pustiti, da nas beseda 
nagovori, morda celo spremeni. Samo tako 
se bo Bog, ki je Beseda, med nami rodil tudi 
letos. V naših besedah.

Trop LMB
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Kaj je Teden globalnega učenja (TGU)?

Že od leta 1999 je to svetovna pobuda za ozave-
ščanje in poziv k skupnemu premisleku o našem 
svetu. V tej skupni akciji globalno učenje upora-
bimo kot orodje solidarnosti in sprememb.

Poteka vsak tretji teden v mesecu novembru, 
skavti pa že sedmo leto aktivnosti izvajamo v 
novembru in decembru.

Kdo se združuje med TGU?

Vrtci, šole, fakultete, nevladne organizacije, lokalne oblasti 
in vlade, verske organizacije ter drugi zainteresirani, ki ozave-
ščajo o pomembnosti sodelovanja za zaščito našega sveta in 
prihodnosti.

Dejavnosti v Sloveniji od leta 2006 koordinira platforma SLOGA.

Zakaj aktivnosti v okviru TGU izvajamo tudi skavti?

Ključna odgovornost skavtov in skavtskih gibanj je, da s svojim 
zgledom in dejanji prispevamo k boljšemu svetu. Ozaveščanje 
o pomenu globalnega učenja je nujno za boljši svet, zato je po-
membno, da se že od majhnih nog zavedamo problematik, ki 
pestijo naš planet. Tudi letos smo poudarili pristope sodelovanja 
in spoštovanja kot temelj odnosov do kogarkoli in česarkoli. Na 
ta način opozarjamo, da se zavest do ohranjanja vsega živega in 
neživega začne pri sobivanju v odnosih, kjer se spodbuja sodelo-
vanje, spoštovanje in sprejemanje.

Izpostavljene tematike TGU 2021

Ohranjanje našega planeta, miru in pravičnosti, odpravljanje 
neenakosti in skrb za medsebojne odnose.

Število udeležencev iz ZSKSS

1000 skavtinj in skavtov ter 
voditeljev

Kakšne dejavnosti smo izvajali?

V sklopu TGU skavti vsako leto pripravimo katalog dejavnosti, ki 
jih voditelji izvajajo na svojih rednih srečanjih. Aktivnosti so izvajali 
člani vseh starostnih skupin, od najmlajših bobrov in bobrovk (6-7 
let), do popotnikov in popotnic (16-21 let), izvajali pa smo jih tudi 
v nekaterih SKVO-jih.

Preko dejavnosti so člani krepili zavest o lokalnem vplivu na glo-
balni ravni ter moči, ki jo imajo naše navade, življenjske odločitve 
in posledično življenjski slogi.

O 17 ciljih trajnostnega razvoja

Svetovni voditelji so se na zgodovinskem vrhu Združenih narodov, ki je potekal septembra 2015 v 
New Yorku, zavezali, da bodo odpravili revščino ter preprečevali podnebne spremembe in nepra-
vičnosti. Agenda 2030 za trajnostni razvoj ponuja boljšo prihodnost za milijarde ljudi po svetu in 
naš planet kot celoto. Istočasno je 193 držav soglasno sprejelo 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so 
postali nov univerzalni standard za razvoj. Osnovni namen teh ciljev je zagotoviti, da ne pozabimo 
na nikogar. Kazalniki v ozadju ciljev zagotavljajo jasna merila za merjenje uspešnosti. Agenda 2030 
za trajnostni razvoj je univerzalna in nedeljiva. Hkrati vse države, tako razvite kot tiste v razvoju, in 
ljudi poziva, da ukrepajo za odpravo revščine ter preprečevanje podnebnih sprememb in nepravič-
nosti do leta 2030. 

Geslo letošnje skavtske akcije:
Ukrepajmo SKUPAJ!
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Generalni duhovni asistent Janez Kobal o TGU

Skupaj s papežem Frančiškom želim za teden globalnega učenja 
prepoznavanje dostojanstva vsake osebe in globalnega bratstva 
in sestrstva v svetu in v času, ki ga živimo. Izzivi, pred katere nas 
postavlja čas, so zadeva nas vseh, skupaj povezanih. V prihodnost 
bomo šli skupaj, ali pa prihodnosti za človeštvo ne bo. Smo otroci 
te iste Zemlje, ki je naša gostiteljica. Kaj je globalno? Vsak s svojim 
osebnim bogastvom, z bogastvom svoje vere in religije, vsak s 
svojim glasom in vsi bratje.

SKAVT, KAKO SI?

SMO TUKAJ, DA TI POMAGAMO IN 
DA SI POMAGAMO MED SEBOJ!

Obrni se na: nisi.sam@skavti.si 
Obišči stran: skavt-kako.si

Del širšega skavtskega programa "Nisi sam"

VAREN PROSTOR ZA SPOZNAVANJE IN KREPITEV
DUŠEVNEGA ZDRAVJA
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pa usposobljenega za marketing in odnose z 
javnostjo, izvedenca za zaščito in reševanje … 
Naša opora je tudi nadzorni odbor, ki nadzo-
ruje postopek, podaja predloge in konstruk-
tivne kritike. Naša hiša bo res »mega«!

V četrtek, ko pregledujemo stanje v skladu 
za hišo, smo optimistični, ko razmišljamo, 
kako bi nabrali še nekaj nujno potrebnih 
sredstev, da bo hiša dobila uporabno dovolje-
nje. Računamo in preverjamo, da bo vse prav, 
da bomo varčni, transparentni … Celoten 
strošek gradnje hiše po zadnjih izračunih zna-
ša nekaj manj kot 750.000 €, kar vključuje vsa 
gradbena in obrtniška dela, zunanjo ureditev, 
krajinsko arhitekturo, električne in strojne 
inštalacije. 

Ne smemo pozabiti zapisati, da smo morali 
pred tem kupiti zemljišče in pokriti še vse 
druge postavke razvoja projekta, ki so skupno 
znašali približno 210.000 €. Do tega trenut-
ka je pri projektu poravnanih že za skoraj 
600.000 € stroškov.

Ponosni smo, da smo lahko začeli hišo gra-
diti z lastnimi sredstvi, ki smo jih do tedaj 
privarčevali skozi vsa leta našega delovanja 
(cca 350.000 €). K lastnim sredstvom smo 
v novembru na Svetu Združenja dodali še 
privarčevanih 90.000 € rezerve, v proračunu 
prenesli nekaj sredstev in dodali še 7.000 € 
iz sklada za skavtski kombi, saj smo zanj letos 
dobili sredstva pri Upravi Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje – Bogu hvala! Hvaležni 
smo, da so naš trud in prizadevanje prepoz-
nali tudi škofje, od katerih smo si izposodili 
100.000 €. 

Najlepši pa je pogled na donacije. Do današ-
njega dne smo jih zbrali že preko 132.000 
€. Hvaležni smo vsem devetim skavtskim 
stegom, ki ste za rast hiše prispevali skoraj 
2.300 €. Tudi tistim, ki pomagate z zbiranjem 
papirja. Pa odraslim skavtom za čudovito 
presenečenje in doniranih 5.000 €. Hvala 
vsem bratom skavtom in sestram skavtinjam 
iz drugih držav, ki so naši hiši namenili 2.600 
€, hvala škofijam za prispevek 61.000 €, hva-
la podjetjem za 7.300 € nakazanih sredstev. “Ej, kako pa napreduje skavtska hiša?” je vpra-

šanje, ki ga zadnjih nekaj mesecev slišimo prav 
pogosto.
Odgovor pa je vsakič drugačen.
Piše: Špela Černič  
Fotografirajo: Špela Černič, Florijan Kocbek, 
Gašper Govekar,  grafika Matevž Šauperl

V ponedeljek, ko se vrnemo z zasluženega 
vikenda, osvežimo stanje minulega tedna, 
gremo na teren in si od blizu ogledamo vrh 
našega doma. V mislih imamo to, da je hišo iz-
risal in nad njo bdi arhitekt Jernej, ki je skavt. 
In da je predstavnik gradbenega podjetja, 
v rokah katerega je hiša ugledala svoj vrh, 
Gašper, skavt. Tako lažje zadihamo v teden 
in pravimo: »Ja, dobro nam uspeva, vidi se 
napredek, hiša z vsakim dnem vztrajno raste. 
Pred nami je še zelo dolga pot, a smo pomir-
jeni, ker vemo, da je naša hiša v dobrih rokah.«

V torek, ko je potrebno vklopiti vse mo-
žne veze in poznanstva, pridobiti ekipo 

prostovoljcev, ker je to še zadnji dan, ko lahko 
za barvanje notranjosti uporabimo oder grad-
benega podjetja, odgovorimo bolj zaskrblje-
no: »Hiša je super, ampak ne vemo … Želimo 
si, da bi se ljudje čisto zares počutili, da je to 
naš skupni dom. Da prostovoljcev ne bi šteli 
na prste dveh rok, ampak bi ozavestili, da 
hišo gradimo skupaj, ker je naša. Da se ne bi 
pripeljali samo klanovci iz Šentilja, ampak še 
od kje. Da zavihamo rokave vsi, ki bomo v njej 
domovali – da stopimo skupaj zase in za tiste 
mlajše brate in sestre, ki se s skavtstvom šele 
dobro spoznavajo.«

Če nas srečate ravno v sredo zvečer po 
redni koordinaciji strokovne skupine, vam 
bomo z veseljem povedali, da projekt na-
preduje odlično, ker nad njim bdi ekipa pro-
stovoljcev, kjer vsak posameznik svoj poklic 
opravlja v čisto drugi stroki, kar pomeni, da 
hiša raste z mnogimi izkušnjami, primeri dob-
rih praks, predlogi, dopolnitvami … Imamo 
kar dva gradbenika, finančnega strokovnjaka, 

Skavtska hiša



18  |  Združenje Združenje   |  19

Resnično hvaležni in ponosni smo, da je bilo preko prispevkov 

posameznikov in SMS donacij zbranih kar 42.000 €! Od tega 1.400 € 

preko SMS donacij, ostalo pa so donacije posameznikov. Med vami je 

veliko sedanjih in nekdanjih skavtov, staršev naših skavtov in tistih, ki 

ste nas velikokrat vprašali, kaj še potrebujemo, koliko še, kako lahko 

pomagate. Hvala, ker vam je mar za prihodnje generacije skavtov, 

hvala, ker nas podpirate, ker s svojim prispevkom pomagate, da bo 

naša in tudi vaša hiša enkrat prijeten dom novim generacijam – ker bo 

združevala bogato dediščino, prepleteno z novimi idejami.

Iskreno hvaležni smo tudi vsem župnijam, 
samostanom, Župnijski Karitas, slovenskim 
katoliškim misijam po svetu – z vašo podporo 
smo zbrali 12.000 €. 

Vas že zanima, kakšen bi bil odgovor v pe-
tek? Verjetno prijetno utrujen. Mi smo ves te-
den obračali, zdaj pa računamo na to, da Bog 
obrne. Ponosni smo, ko pogledamo nazaj, 
in polni pričakovanj, ko zremo v prihodnost. 
Do uporabnega dovoljenja moramo zbrati še 
250.000 €. Za kakšnega milijarderja bi bila to 
majhna šala, za nas pa znesek predstavlja og-
romno vloženega truda, znanja, prizadevanja, 
zaupanja. 

A verjamemo, da nam bo uspelo – sku-
paj z vami, ki nas spremljate, podpirate, 
spodbujate. 

Vemo, da je vredno – ker ni lepšega občutka, 
kot si predstavljati naše volčiče in bobre, kako 
bodo čez desetletje skupaj zrli skozi prostra-
na okna in načrtovali prihodnost pod skupno 
streho.
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vodje

»Ej, kaj, če bi vi skavti tole zrihtali, vi se tako 
na hitro organizirate!« Verjetno ste bili že 
kdaj priča podobnim izjavam in ob tem najprej 
pomislili na še deset novih obveznosti, ki bi 
nam jih kdo rad naložil. Kaj pa, če je res nekaj 
na tem? A smo skavti res tako dobri vodje, ki 
znajo vse zrihtat? V čem smo toliko boljši, da 
raje izberejo nas kot koga drugega?
Piše: Jerneja Srebot, Barvica želva, Postojna 1 
Fotografira: Katja Rašl

Vodim sebe
Če želiš biti dober vodja, moraš najprej dobro 
poznati sebe, svoje močne in šibke lastnosti, 
in se truditi šibke z osebnim napredovanjem 
spremeniti v močne. Skavti ne vzgajamo 
vodij samo, ko se naši 
člani odločijo za pot 
voditeljstva, ampak z 
vodenjem začnejo že v 
najmlajših vejah. Samo-
vzgoja spremlja osebno 
napredovanje skavtov 
od bobra do voditelja, 
ampak kaj to pomeni? To 
je osebna odgovornost 
vsakega od nas, da se najprej sam trudi izbolj-
šati svoje kompetence.

Že naše najmlajše člane z delom v skupinah 
vzgajamo za odnose, ki omogočajo razvoj 
vsakega člana za timsko delo in delitev od-
govornosti v skupini. Tako se že na začetku 
skavtske poti naučimo, da uspeh skupine ni 
odvisen samo od odgovornega vodje, ampak 
je odvisen od tega, kako aktivno sodelujejo 
vsi člani skupine pri doseganju cilja.

Skavtska vzgoja je odličen pripomoček za 
vzgojo vodij, saj ne obljublja preobrazbe v 
vodjo v nekaj dneh in tudi ne nekaj letih, tem-
več vztrajno gradi na trdnih temeljih osebno-
stnega izoblikovanja, kjer lahko uspešnejše 
nabiramo vodstvene kompetence. Začetek 
tega je, da smo sposobni voditi svoje življenje 
in izpolnjevati zastavljene si cilje.

Vodim druge
Vodenje torej ni nekaj, 
česar bi želeli naučiti 
samo odrasle skavte, 
temveč želimo vzgajati 
naše najmlajše, da bodo 
lahko aktivno pripomog-
li k spremembi v svetu. 

Veščine vodenja se najbolj izrazito začnejo 
razvijati ob koncu skavtske poti in v času vodi-
teljstva. Takrat so naši člani postavljeni pred 

Skavti vzgajamo

Nima smisla, da si le 
ovca v svoji čredi, da potre-
buješ druge, da lahko greš 
naprej. Če si odločen, da boš 
storil vse, kar je v tvoji moči, 
je življenje tvoje in sam vodi 
svoj kanu.

 -BiPi

skavtski utrinki po Sloveniji ob 30-letnici države

SLOVENIJA
V s e  n a j b o l j š e ,

Naša najljubša država letos praznuje 30 
let! Praznujejo naši najljubši kotički in naj-
ljubši ljudje.

Piše: Špela Černič, strokovna sodelavka 
Fotografira: Urh Nagode

Skupaj z našo državo praznujemo tudi skavti. 
Nekatere med nami je korak popeljal po mno-
gih stezah domovine. Dosegli s(m)o njene 
najvišje vrhove, največje gradove, preplavali 
najdaljše reke in veslali po največjih jezerih. 
Sklenili smo, da nekaj najlepših mest naše 
dežele obiščemo še enkrat. Ali pa sploh prvič. 

Izbrali smo 30 največjih, najglobljih, 
najprostornejših kvadratnih metrov, jih posneli 
in umestili na zemljevid, ki se nahaja na naši 
spletni strani skavti.si/vse-naj-slovenija.

Pridi in se skupaj z nami sprehodi po interaktivnem zemlje-
vidu, ki smo ga pripravili ob 30-letnici Slovenije. Oglej si 

zanimive prispevke in obišči prelepe kraje, ki so jih nekateri 
skavti ujeli v svoj objektiv.

Obišči jih z zastavo, počasti s himno, ovekoveči s fotografijo. 
Morda bo prava priložnost za ta podvig ravno 26. december, 

ko praznujemo dan samostojnosti in 
enotnosti!

Fotografije in misli svojega praznova-
nja pošlji na info@skavti.si, da bomo vsi 
videli, kako svoji najljubši državi kličeš: 
»Vse najboljše, Slovenija!«
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Skavti si štejemo v čast, da si pridobimo za-
upanje. To je še posebej pomembno, ker že 
naš ustanovitelj Baden–Powell ugotavlja, 
da se bo mir sam od sebe širil čez vse meje, 
ko bodo skavti na odgovornih položajih, saj 
skavt nikoli ne bo napadel brata ali sestre v 
skavtstvu. Poleg tega smo se skavti na svoji 
poti izoblikovanja izurili v veliko mehkih 
veščinah, ki nam lahko 
pomagajo v situacijah, ki 
od vodje zahtevajo pre-
udarnost in mirno glavo 
pri odločanju. Naša aktiv-
na državljanska drža pa 
nas spodbuja, da bomo 
svoje veščine uporabili tudi za zagotavljanje 
blaginje v svetu in ne zavrgli naših veščin.

Skavti vemo, da dobri vodje ne postanemo 
hitro in da je to vseživljenjski proces, potreb-
na je vzgoja in učenje prek izkušnje, ne pa hi-
tre spremembe in preobrazbe v vodje. Vodje 

moramo vzgojiti, to pa zahteva veliko časa 
in naložbo, ki se bo obrestovala šele v priho-
dnosti. Ker se tega zavedamo, smo skavti še 
posebej  uspešni pri oblikovanju vodij. 

Ko bomo postavljeni pred izzive, ki bodo na 
preizkus postavljali naše vodstvene kompe-
tence, se zato ne smemo ustrašiti, saj smo 

na naši skavtski poti 
nabrali veliko izkušenj, 
ki nam bodo koristile. 
Kot take nas vedno bolj 
prepoznavajo tudi drugi, 
tako odločevalci kot tudi 
odgovorni v podjetjih, 

ki veliko raje izbirajo skavte za odgovorne 
vodstvene položaje. Tudi zato, ker dobro 
sodelujemo v timih, ker znamo gledati dlje in 
živeti vizijo ter ker si, ko nam je zaupana od-
govornost, štejemo v čast, da bomo upravičili 
zaupanje.  Zato le pogumno, svet potrebuje 
skavtske vodje!

Mladi lahko opravijo 
vsako nalogo, če jim 

je zaupana odgovornost.
 -BiPi

bolj konkretne vodstvene in organizacijske 
izzive. Od načrtovanja vodovih sestankov do 
organizacije projekta klana lahko naši člani v 
varnem okolju preizkusijo, kako je voditi sku-
pino, in ob tem ni narobe, če se kaj zalomi. 
Vzgoja v dobrega vodjo pomeni, da bomo 
predvsem v napakah 
našli priložnost za 
napredek.

Verjetno se je vsakdo 
od skavtov, vsaj sta-
rejših, že preizkusil v 
vodstveni vlogi tudi 
izven skavtskih sre-
čanj. Bodisi v šoli, med 
študijem, v župniji ali 
službi. Če se nismo 
preizkusili kot vodje, 
smo zagotovo znali 
ločiti med dobrimi in slabimi stili vodenja in 
razmišljali, kaj bi mi kot vodje lahko storili 
boljše. To počnemo bolj ali manj zavestno, je 
pa ravno refleksija vodenja glavna možnost 
našega napredovanja v tej vlogi.

Ko vodimo skupine ali procese, ne gre samo 
za efektivno in organizirano podajanje navo-
dil. Uspešno voditi je veliko več. Je biti prvi 

med enakimi in skupaj gledati v isto smer. 
Vodja je tisti, ki poskrbi za realizacijo skupne 
vizije in se trudi, da bi to vizijo živeli in čutili vsi 
člani skupine.

Vodim svet
Skavtska vzgoja je 
tudi vzgoja za dobro 
države in sveta. Vse 
pri skavtih nabrane 
vodstvene kompe-
tence, ki smo jih 
lahko tu že preizkusili 
v praksi, bi bile za-
man, če si ne bi kot 
vodje prizadevali za 
izboljšanje tako naše 
skupine kot boljšega 
vodenja podjetja, or-

ganizacije ali države v okolju, kjer delujemo 
poleg skavtov. Ker skavti med drugim vzga-
jamo ljudi, državljane in kristjane, je prav, da 
po zaključeni skavtski poti nadaljujemo svoje 
poslanstvo in kot vodje skušamo spreminjati 
svet na bolje tudi v vseh teh okoljih.

Prvi korak do boljšega 
življenja mora biti razvoj miru in 
dobre volje znotraj naših meja, k 
čimer bo pripomoglo usposabljanje 
naše mladine tako, da to postanejo 
njihove življenjske navade. S tem 
bosta zavist in ljubosumje med mes-
ti, ekonomskimi razredi in tudi vera-
mi popolnoma izginila. Šele takrat 
bomo lahko dobrobit razširili preko 
meja do naših sosedov.

-BiPi



2524  |  Vzgajamo

*neki lem
ur z M

adagaskarja, 
v m

ojem
 otroštvu

Hej, ti, ki te je strah po-
tovalnega tabora, ker 
bolijo kolena! Ti, ki ne maraš 
športne vzgoje! Nogo- metaš, 
ki se zmrduješ, ko imate v šoli 
gimnastiko! Gospodična, ki nikoli ne ujameš av-
tobusa, ki bo ravno speljal! Navdušeni rekreativ-
ci, ki vas vsakih nekaj mesecev boli drug sklep!
Tole pišem za vse, čisto vse ljudi, ki imamo to 
srečo, da lahko premikamo dele svojega telesa. 
Nekateri ne morejo premikati vseh; drugi jih ne 
morejo popolnoma; tretji jih sploh ne morejo. 
Naj nam tudi njihov pogled na svet pomaga, da 
bomo gibanje vzeli resno.
Piše: Peter Hrovat, Novo mesto 1 
Fotografirajo: Karmen Zalokar, Matic Dolenc, 
Urh Nagode, Katja Rašl

Torej, brez odlašanja: zakaj se MORAMO 
gibati? Zakaj ni vseeno, koliko in kako se gi-
bamo? Razlogov je resnično veliko, gibanje 
je ogromen del človeškega življenja že od 
nekdaj, skozi celoten človeški razvoj. Gibanje 

je starejše kot glasba, kot religija, kot plemen-
ske skupnosti, kot govorjena in pisana bese-
da. Ne pravim, da je pomembnejše od vsega 
tega, pravim pa, da je tako neločljiv del tega, 
kar smo, da si ne moremo privoščiti, da bi ga 
tako z lahkoto odstranili iz svojega življenja 
povsem brez posledic. Danes si to na nek na-
čin lahko privoščimo: čedalje manj nas fizično 
dela s svojim telesom, to pa je nekaj, kar nas je 
velika večina počela, odkar človeštvo obstaja! 
Lov, nabiralništvo, kmetovanje, kasneje delo v 
tovarnah, rudnikih, kamnolomih … in danes? 
Večino dela smo preložili – hvala Bogu! – na 
stroje. Nekateri so praznino nadomestili s 
športom. In potem pride še korona in … še 
tega mnogi ne počnemo več. »Praznino gi-
banja« MORAMO zapolniti, sicer se bo tam, v 
naših temeljih, nekaj skoraj dobesedno sese-
dlo. Kaj se bo sesedlo? Kaj se zgodi? Duševno 
zdravje, težave s sklepi, bolečine, previsoka 
teža, gibalna neučinkovitost, težave s kožo, 
srčnožilne bolezni, nizka samozavest …

Dobra stran te »praznine gibanja« je, da da-
nes lahko izberemo, na kakšen način bomo 
praznino zapolnili. Vsi načini niso enako dobri. 
Dolgotrajen tek za preganjano živaljo 10 000 
let nazaj je bil za ljudi gotovo boljša izbira kot 
plazenje po rudniških rovih pred 300 leti. Da-
nes lahko izberemo, kaj bomo počeli. Izbere-
mo lahko aktivnosti, ki nas bodo osrečevale, 
nas ohranjale zdrave, celo pozdravile naše 
težave, predvsem s sklepi. 

Vsak, ki ima nekaj minut časa, lahko na inter-
netu ali v drugi literaturi najde predloge vaj, 
treningov, karkoli pač iščemo. Zato bi names-
to seznama vaj, ki ga vsaka spodobna publi-
kacija objavi dvakrat na leto, z vami raje delil 
nekaj osnovnih načel gibanja, ki bo prineslo 
koristi in zadovoljstvo:

Stalnost
Športni pedagogi, trenerji ali dovolj vztrajni 
rekreativci vemo: niso toliko pomembne ni-
anse nekega »programa« gibanja ali treninga, 
kot je pomembno to, da smo pri njem stalni, 
da vztrajamo. Vsak trening, če ni povsem 
zgrešen, bo deloval, če ga redno in dolgo iz-
vajamo. V čem je torej največkrat težava? Prvi 
teden smo navdušeni, zagreti. V drugem ted-
nu se pojavijo prve težave, ne ljubi se nam … 
ampak dva tedna pa že bomo zdržali, kajne? 
Tretji teden, druga načrtovana vadba, ampak 
zunaj dežuje ali pa smo ravno pomili po tleh. 
BUM, konec, spustimo trening. To, točno to, 
je največji problem in največji razlog, da pro-
padejo naši gibalni »projekti«. O b v l a -
dajte to točko in vse ostale b o d o 
sledile, obljubljam!

Postopnost
Poznate koga, ki se je po nekaj letih sedečega 
življenja odločil in obrnil smer za pol kroga? 
Začel s tekom petkrat na teden? Ste gledali 
filme Sylvestra Stallona o boksarju po imenu 
Rocky Balboa, ki preprosto nekega dne začne 
trenirat 8 ur na dan in dela neverjetno število 
sklec, skokov, zgibov in počepov na dan? Kaj 
je primeroma skupno? Tako ne gre. Posto-
pnost v vadbi pomeni upoštevanje omejenih 
sposobnosti našega telesa, da »vpije« gibalni 
priliv, ki mu ga dajemo. Ne postanemo bolj-
ši, ko tečemo; boljši postanemo, ko po teku 
pustimo telesu, da obnovi svoje sposobnosti, 
ter jih malo, čisto malo poveča. In ko tečemo 
naslednjič, smo malo boljši in če damo telesu 
znova dovolj časa, da se obnovi, se ta »srečni« 
krog ponovi. Kako se konča ta 

krog, če tele-
s u n a -

» M O V E  I T « *
ali »Res pomembni razlogi za to, da v 
življenju poskrbiš za redno gibanje«
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ložimo preveč? Preutrujenost, tako boleče 
mišice, da nas mine vsako veselje do vadbe, 
slaba volja … če smo dovolj vztrajni, nas telo 
prekine s poškodbo. Torej v vadbi ob stalnosti 
vlada POSTOPNOST!

Prilagajanje
Torej, recimo, da ste se odločili začeti s tekom 
in upoštevate zgornji dve načeli; STALNO 
tečete trikrat na teden; POSTOPNO ste dvi-
govali obremenitev in začeli s trikrat po 15 
minutami teka, po enem mesecu začeli teči 
trikrat po 20 minut, pa potem pol ure … in 
tako naprej. Po skoraj enem letu tečete trik-
rat na teden po 1 uro in ste kar zadovoljni s 
svojo formo, ki pa se ne dviguje več. Nimate 
namreč več kot 1 uro časa za tek ob teh termi-
nih. Zakaj se je vaš napredek ustavil?

Telo je izjemno prilagodljiv organizem . Ko 
»obvlada« vaše 3 ure teka na teden, nima 
nobenega razloga, da bi nadaljevalo nadaljne 
prilagoditve. Enako, če delate 10 sklec na dan 
že zadnja 3 leta. Ne postaja bolje, kajne? Če 
hočemo v nečem venomer postajati boljši, 

moramo poleg STALNEGA in POSTOPNEGA 
treninga uporabljati tudi prave PRILAGODI-
TVE naše vadbe; morda mora biti vadba težja; 
morda moramo narediti več ponovitev; mor-
da moramo vaditi dlje časa; morda moramo 
vaditi večkrat na teden …

Kako naprej?
Kot piše v naslovu – premakni se! V čem bi 
rad postal boljši? Bi rad bil močnejši? Vaje za 
moč morajo biti TEŽKE! Bi rad imel močnejši 
trup? Vaj na internetu je na pretek, izberi jih 
5 in začni vaditi vsaj dvakrat na teden; in če 
lahko zraven gledaš televizijo, potem niso do-
volj težke! Bi rad imel tekaško kondicijo? Hitro 
v knjižnico, vzemi knjigo o pripravi na tek z 
opisanim programom in začni. Bi rad naredil 
prvi zgib na drogu? Najprej kupi drog za med 
vratne podboje, potem preišči internet. Drži 
se zgoraj opisanih navodil in piši v uredništvo 
za moj naslov. Če mi kdo piše z vprašanjem 
ter pove, da je moj naslov dobil v uredništvu 
Skavtiča, bom zagotovo odgovoril.
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S PREVEČ JEZE SE
NIKAMOR NE PRILEZE

S PREVEČ JEZE SE
NIKAMOR NE PRILEZE

LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE, PRAVI STAR SLOVENSKI PREGOVOR.

KAKO POGOSTO SE ZAHVALIŠ, KO TI NEKDO NAMENI LEPO BESEDO?
SE HITREJE RAZVESELIŠ ALI SE HITREJE RAZJEZIŠ?
KDAJ SE BOLJE POČUTIŠ, KO SI JEZEN ALI KO SE SMEJEŠ IN SKAČEŠ OD VESELJA?
KOLIKO LEPIH BESED POZNAŠ? KOLIKOKRAT NA DAN SE ZAHVALIŠ?
KDAJ SI SE NAZADNJE NASMEJAL?

OH, JOJ, TOLIKO NEKIH VPRAŠANJ. NIKAR SE NE JEZI, ČE JIH JE PREVEČ. ZATE IN ZA TVOJE 
PRIJATELJE SMO PRIPRAVILI PRIREJENO IGRO ČLOVEK NE JEZI SE, V KATERI SE SKRIVAJO 
RAZLIČNI IZZIVI IN NALOGE, NEKATERE SO MALO TEŽJE, DRUGE PA NEKOLIKO LAŽJE.

HITRO SKLIČI SVOJE BRATE, SESTRE, STARŠE, PRIJATELJE ALI KOGARKOLI DRUGEGA IN 
ODIGRAJTE ''ENO RUNDO''.

PA NE POZABITE, JEZITI SE NE SPLAČA.

UŽIVAJTE V IGRI!

PRAVILA IGRE:

IGRALEC, KI JE NA VRSTI, MEČE KOCKO IN PRESTAVI SVOJO FIGURICO ZA ŠTEVILO POLJ 
NAPREJ PO PROGI V SMERI URINEGA KAZALCA. LASTNE IN TUJE FIGURICE LAHKO PRESKAKU-
JEMO, PRI ŠTETJU POLJ PA ŠTEJEMO TUDI ZASEDENA POLJA.

KDOR IMA NA PROGI VEČ FIGURIC, SE LAHKO ODLOČI, S KATERO BO NAPREDOVAL. ČE 
ŠTEVILO PIK NA KOCKI IGRALCA PRIPELJE DO POLJA, NA KATEREM ŽE STOJI FIGURICA, IZBIJE 
TO FIGURICO IN SVOJO POSTAVI NA NJENO MESTO. IZBIJANJE NI NUJNO POTREBNO. IZBITE 
FIGURICE POSTAVIMO NA ZAČETEK. NE MOREMO IZBIJATI LASTNIH FIGURIC, ZATO V TAKIH 
PRIMERIH PREMIKAMO TISTO, KI LASTNIH FIGURIC NE OGROŽA, SAJ DVE NE MORETA STATI 
NA ISTEM POLJU.

DA FIGURICA ZAPUSTI ZAČETNO POLJE JE POTREBNO VREČI VREDNOST 6, NATO PA 
MEČEMO PONOVNO, DA UGOTOVIMO, ZA KOLIKO POLJ SE LAHKO PREMAKNEMO. 

NA POSEBNIH POLJIH SO NAPISANI IZZIVI. ZA USPEŠNO OPRAVLJEN IZZIV S FIGURI-
CO NAPREDUJEŠ ZA ENO POLJE. V KOLIKO IZZIVA NE OPRAVIŠ USPEŠNO, SE POMAK-
NEŠ ZA ENO POLJE NAZAJ.

IZZIVI:

PRIPOMOČKI:

IGRALNA PLOŠČA              IGRALNA KOCKA 

4 KOMPLETI FIGUR (4 KAMENČKI, 4 KOVANCI, 4 GUMBI, 4 LEŠNIKI, 4 ŽELODI ...)

V 10 SEKUNDAH NAŠTEJ VSAJ 5 LEPIH 
BESED (VLJUDNOSTNIH FRAZ, POZDRAVOV, 
POHVAL IPD.).

ZAPOJ 1 KITICO ALI REFREN SVOJE NAJ-
LJUBŠE PESMI. 

IMAŠ 30 SEKUND, DA SVOJIM SOIGRALCEM 
PRINESEŠ POKAZAT 4 PREDMETE, KI TI 
PRINAŠAJO VESELJE. 

SOIGRALCU DESNO OD SEBE NA HRBET S 
PRSTOM NARIŠI POLJUBEN MOTIV. ČE 
UGANE, GRESTA OBA NAPREJ ZA ENO 
POLJE, DRUGAČE SE OBA PREMAKNETA ZA 
1 POLJE NAZAJ. 

S SOIGRALCI PODELI, ZAKAJ SE TI KOT 
KRISTJAN VESELIŠ BOŽIČA? 

IGRALCU NA SVOJI LEVI POVEJ, ZAKAJ JE 
DOBER PRIJATELJ, DOBER ČLOVEK. 

S PANTOMIMO POKAŽI SVOJO NAJLJUBŠO 
ŽIVAL. TI IN TISTI, KI UGANE, SE PREMAKNE-
TA ZA 1 POLJE NAPREJ.

IGRALEC, KI SEDI TEBI NASPROTI, DOLOČI 10 
PONOVITEV ENE KRATKE TELOVADNE VAJE, 
KI JO MORAŠ OPRAVITI. 

POVEJ EN VIC, KI BO NASMEJAL VSE IGRAL-
CE. 

IZBEREŠ ENEGA SOIGRALCA, S KATERIM SE 
GREŠ IGRO “KAMEN, ŠKARJE, PAPIR”. TISTI, 
KI ZMAGA, GRE ZA 1 POLJE NAPREJ, PORA-
ŽENEC PA ZA 1 POLJE NAZAJ. 

NAŠTEJ 5 STVARI, ZA KATERE SI HVALEŽEN. 

ČLOVEK, NE JEZI SE! NASMEJ SE, SAJ MEČEŠ 
ŠE ENKRAT! :)
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Luč  s i  za svet
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MEPI sije
bronasto, srebrno in zlato!

MEPI je mednarodni program za mlade, ki ga 
v Združenju ponujamo kot dodatni izziv in 
certificiran sistem osebnega napredovanja 
za posameznike na skavtski poti.

Piše: Sabina Gabrijel 
Fotografirajo: Rok Rakun, Neža Peternel, Urh 
Nagode, Anže Dolinar, Petra Pogačnik

Gre za priložnost, da si na različnih področjih 
(prostovoljstvo, veščine in šport) zastaviš svoj 
lasten cilj in razširiš ali nadgradiš spekter svo-
jih aktivnosti. 

Na področju pustolovske odprave si zastaviš 
skupni cilj in z ekipo enako mislečih stopiš iz-
ven svoje cone udobja, se naučiš novih spret-
nosti in poglobiš prijateljstva.

To so na lastni koži izkusili tisti, ki so se odločili 
za MEPI IZZIV. Preberi njihove vtise:  

Tinkara Požar, Nova Gorica 1 –  
ZLATO MEPI PRIZNANJE

Za MEPI sem prvič slišala pred nekaj leti, ko 
sem bila skoraj prepričana, da me še en doda-
ten projekt ne zanima, saj imam prostočasnih 
dejavnosti že dovolj. »Saj sem skavtska vodi-
teljica, modelarka in še borilne veščine treni-
ram,« sem si govorila. Nedolgo zatem sem na 
predstavitvi MEPI-ja izvedela, da gre za oseb-
no napredovanje pri dejavnostih s področij 
prostovoljstva, veščin in rekreativnega špor-
ta, ki si jih vsak udeleženec sam izbere in nato 
sledi časovnemu načrtu po svojih merah. Za 
poslastico gre pa še na odpravo, ki je podobna 
potovalnemu taboru. Ugotovila sem, da moji 
hobiji spadajo vsak v eno od MEPI področij. 
Z MEPI mentorico in skavtsko sovoditeljico 
Jano sva kmalu načrtovali mojo MEPI pot in 
postavili cilje, ki sem jih tekom programa do-
segala. Nekateri izzivi so me tako navdušili, da 
so me spodbudili k novim, nezapisanim ciljem. 
Pri drugih se je bilo treba bolj potruditi: ti so 
me naučili vztrajnosti. Tako sem dočakala tudi 
slavnostno podelitev zlatega MEPI priznanja 
in čestitke predsednika republike. In potem? 
Nič posebnega, značko sem pripela na rutko, 
priznanje pospravila v mapo in naslednji dan 
odšla na dopust, na »odpravo za dušo«. Ali mi 
bo priznanje kdaj koristilo pri iskanju službe? 
Ne vem. Vem pa, da sem kot MEPI udeleženka 
uživala in ob tem osebno napredovala. Celot-
ne izkušnje ne morem natančno opisati, raje 
te vabim, da si ustvariš svojo. Verjamem, da 
zmoreš več, kot si misliš! V spodbudo naj ti 
bo misel, ki se mi je večkrat utrnila na poti k 
ciljem: »Ne ustavi se, ko zmanjka poti. Uberi 
svojo pot, plezaj, plavaj, jadraj, morda se nau-
čiš celo leteti …«

Monika Golja, Breznica 1 – ZLATO 
MEPI PRIZNANJE

Sprva sem si želela priznanje kot dobro po-
potnico pri iskanju službe, zato sem se za 
MEPI pri skavtih tudi odločila. Kmalu sem 
začela spoznavati pravi pomen programa in 
kako le-ta vpliva na mojo osebno rast, tako da 
je vse skupaj preraslo v vsakotedensko rutino. 
Najbolj mi v spominu ostaja kvalifikacijska 
odprava, ki sem se je udeležila z dvema Nizo-
zemkama in tremi kranjskimi gimnazijci. Niko-
gar nisem poznala, ampak smo se zares lepo 
ujeli. Ne bom pozabila prvega dne odprave, 
ko sem, verjetno z najtežjim nahrbtnikom, 
zaupala moškim, da bodo znali brati zemlje-
vid. Kmalu se je izkazalo, da smo pot zgrešili 
že na začetku in se potem nikakor nismo znali 
locirati, zato smo do prve točke dneva hodili 
10 ur. Na cilj smo prispeli v dežju, sredi noči, 
vsi lačni in premraženi. Poleg tega, da sem 
na odpravi zbolela in se tudi pozdravila, sem 
imela v naslednjih dneh zemljevid ves čas pod 
kontrolo, da se nismo spet izgubili. 

Moja podelitev se je zgodila dolgo po tem, ko 
sem zlato stopnjo opravila, zato se je navdu-
šenost vmes že malo izgubila. A kaj, ko časi 
niso dopuščali, da bi jo izpeljali prej. Seveda 
je bila slavnostna, a jaz nisem človek za takšne 
fensi reči, zato sem bila presrečna, da sem 
kot skavtinja lahko tja šla v kroju in zastopala 
skavtske barve. Od podelitve mi najbolj ostaja 
v spominu zaključni ognjeni šov na Celjskem 
gradu in pogostitev, ki se je nisem imela časa 
udeležiti. 

MEPI bi ti priporočila zato, ker ti razširi obzor-
ja. Preizkusiš lahko veliko novih stvari in se v 
njih vsak teden izboljšuješ. Pri meni se je na 
koncu izkazalo, da mi vse, kar sem počela, 
zelo zelo pomaga pri kateremkoli delu, ki ga 
opravljam.

Neža Peternel, Kranj 1 – SREBRNO 
MEPI PRIZNANJE

Z MEPI programom sem se prvič srečala v 2. 
letniku gimnazije. Veliko sošolk in sošolcev je 
že imelo  opravljeno bronasto priznanje in, 
ker sem se jim želela priključiti pri prihajajočih 
odpravah, sem kar takoj začela z opravljanjem 
srebrne stopnje. Zaradi lažje časovne in orga-
nizacijske izvedbe vseh ostalih MEPI aktivno-
sti sem se sicer odločila program opravljati v 
okviru skavtov, ker sem ugotovila, da s skavti 
večino MEPI veščin in znanj pridobimo že v 
sklopu srečanj in taborov, odprave pa tako še 
vedno lahko združiš s svojimi prijatelji iz šole. 

MEPI pro- gram mi je zelo 
p o m a g a l pri tem, da me 
je spravil iz cone udobja, 
da sem zares razmislila, 
kaj me veseli, kaj so moji 
t a l e n t i , kaj si želim nadgra-
d i t i ali se na novo 

naučiti in vse to 
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sistematično evidentirati. Tako sem se preiz-
kusila v ekipnem športu, se izpopolnjevala na 
področju organizacije različnih dogodkov in 
pogosto sama od sebe postorila kakšno pro-
stovoljsko delo. Seveda je bil »highlight« MEPI 
izkušnje odprava, kjer sem se za tri dni podala v 
neznano z drugimi MEPI-skavti in tudi ne-skavti 
ter tako spoznala res veliko fajn ljudi in spletla 
nova prijateljstva. 

Če te mika, da bi se pridružil/a MEPI-ju, ti 
predlagam, da ne odlašaš preveč, ker nimaš 
ničesar izgubiti, lahko pa pridobiš kup novih su-
per izkušenj, disciplino (predvsem pri sprotnem 
evidentiranju napredka), nova poznanstva in 
prijateljstva. Pa pravijo, da na koncu dobiš še 
eno super plaketo, tako da se kar splača. Se 
vidimo na kakšni prihajajoči odpravi!

Anže Dolinar, Kranj 1 – SREBRNO 
MEPI PRIZNANJE

MEPI opravljam izključno preko skavtov. Zakaj? 
Ker so skavti zakon. Vendar mi je manjkal en 
osebni napredek. Sebe v življenju zelo rad izzi-
vam in MEPI se mi je zdel res odličen izziv. Drugi 
dober argument je bil, da je MEPI priznanje dob-
ra referenca, saj je mednarodno priznan in v tu-
jini zelo cenjen. Tretjič pa, da je MEPI praktično 
isto kot skavti in sem zato porabil manj časa, kot 
če bi ga opravljal v okviru druge organizacije.

Moja izkušnja z vsemi mentorji, s katerimi sem 
sodeloval, je bila res odlična. Vprašanja smo re-
ševali sproti, predvsem pa mi med samim izvaja-
njem nihče ni »solil pameti«, kako naj delam. No, 
razen Neže (osebne mentorice) pri sestavljanju 
ciljev za področne dejavnosti, ampak ji opro-
stim, saj je potrebno zadevo dobro zastaviti. 

Pri MEPI-ju je kul, da opravljaš program na več 
področjih. Sam imam pravilo, da si vedno iz-
berem eno dejavnost, ki jo že počnem in bi jo 
rad malo nadgradi, eno dejavnosti, ki sem jo v 
življenju že počel in nimam več časa zanjo, eno 
dejavnost pa izberem čisto na novo. 

Še ena res dobra zadeva pri MEPI-ju je beleženje 
napredka. To sem ugotovil, ko sem odprl spletni 
MEPI indeks in se spomnil stvari, ki sem jih počel 
(tudi med korono, ko smo sicer imeli občutek, 
da ničesar ne delamo). Takrat sem začel doje-
mati, da je MEPI priložnost, da iz dneva v noč 
in iz noči v dan postajamo boljši. Lahko je ta 
napredek malenkosten, vendar je. Tudi če nam 
ne uspe napredovati po  SMART metodi, smo 
vseeno bogatejši za kakšno novo izkušnjo. Če 
združim MEPI in skavte, jih povzame ta stavek: 
Bodi pripravljen napredovati!

Urh Nagode, Breznica 1 – SREBRNO 
MEPI PRIZNANJE

Mednarodno priznanje za mlade sem začel 
opravljati v prvem letu klana, ko sta skavtska 
voditelja in MEPI mentorja vpeljala MEPI tudi v 
naš steg. Do takrat sem slišal, da je MEPI super 
za zaposlitev. Ampak mene je končno prepričalo 
to, da sta mi Monika in Gašper predstavila pro-
gram kot priložnost za (kakor koli klišejsko se že 
to sliši) OseBno RaST. Bil je dober argument, da 
se končno naučim igrati kitaro, poglobim znanje 
fotografiranja, hodim tedensko v hribe in plezat 
ter ob tem naberem za deset vreč smeti. Pa še 
prepričevanja prijateljev, da gredo z mano na 
večdnevno turo, mi ni treba izvajat, ker to nare-
dim s skavti. In stvar je delovala super!

Izkušnja z MEPI mentorico Moni je super, ved-
no mi je na razpolago in me rada spomni, da 
še nisem povsem zaključil. Imam sicer še nekaj 
dolgov za zlato stopnjo. Bronasto priznanje sem 
slavnostno dobil v kvadratu na obljubah oziro-
ma pomladovanju stega, srebrno pa na Svetu 
združenja. Tudi zlate podelitve sem se že udele-
žil, vendar le kot fotograf. Zgledalo je kul, dobiš 
veliko dobre zastonj hrane, tako da motivacija, 

da že enkrat opravim s to rečjo, ostaja visoka.

Fotografija je z odprave čez naše domače hribe, 
iz Dovja čez Rožco v Jeseniški rovt, naslednji dan 
pa prečenje še bolj jeseniške Karavanke. Ampak 
o tem kdaj drugič.

Gašper Stojc, Breznica 1 – ZLATO MEPI 
PRIZNANJE (2018)

Skavti so zame zelo spodbudno okolje, tam sem 
res to, kar sem, in se res dobro počutim. MEPI pa 
mi je ponudil malce bolj rigidno, bolj 'kvadrat-
kasto' obliko osebne rasti. Kar je v meni spod-
budilo najprej odločitev 'kaj bom počel eno uro 
na teden, leto in pol'. Porinilo me je iz tega, da 
je »vse vredu/bodi to, kar si«, v razmišljanje: kaj 
pa želim biti, v kaj se želim razviti? Določil sem, 
kaj bi rad počel v življenju, in sedaj vsa področja 
že skoraj 7 let pridno razvijam in krepim. MEPI 
mentorji so me veliko opominjali, me spodbujali 
in mi dajali zagon. Hvala! Na koncu pa sem lahko 
spregovoril nekaj besed s predsednikom repu-
blike in z angleškim princem Williamom. Fino je, 
ko dobiš potrditev za svoj trud. Še bolj fino pa je, 
če veš, za kaj se ti zdi v življenju vredno truditi. 
MEPI mi je pomagal, da sem to odkril in nisem 
pustil, da bi šlo samo mimo mene.

5 enostavnih korakov te loči do začetka 

tvoje MEPI dogodivščine:• Izberi stopnjo v programu• Poišči skavtskega MEPI mentorja
• Izberi aktivnosti in področne inštruktorje
• Izdelaj svoj načrt!• Šibaj v akcijo!
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Pričakovanje božiča je zelo »skavtski« čas! 
Skoraj na vseh skavtskih srečanjih se pred 
prvo adventno nedeljo pletejo venčki, nato 
se kmalu vsi stegi začnejo pripravljajo na 
prihod Luči miru iz Betlehema, ki jo potem 
skušamo ponesti v čim več domov naših 
župnij. Toda advent ni »skavtski« čas le 
zaradi tega. V adventu se sporočilo priča-
kovanja močno poveže z našim skavtskim 
pozdravom »bodi pripravljen!«. Si že kdaj 
pomislil na to?

Piše: Blaž Franko, DA, Šentjernej 1 
Fotografija: Kieran White

Božič ni samo lep spomin na dan, ko se je Je-
zus rodil v Betlehemu in je tako Bog prišel kot 
človek na naš svet. Božič nas spominja tudi na 
Jezusove besede, da bo še enkrat prišel. Rekel 
je, da bo prišel ob 
koncu časov (prim. 
Mr 13). Kdaj se bo 
to zgodilo, ne vemo, 
saj nam pravi, da ne 
poznamo »ne dneva, 
ne ure« (prim. Mt 25). 
Ne pusti pa nas v 
popolni negotovos-
ti. Pravi nam, naj ostanemo budni in naj bomo 
vedno pripravljeni! To pa nam skavtom zveni 
zelo poznano. Bodite pripravljeni! Advent je 
torej čas, ko moramo trenirati našo pripravlje-
nost. Pripravljenost, da srečamo Jezusa iz oči 
v oči. Pripravljenost na to, da mu odgovorimo, 
koliko dobrega in koliko hudega smo prinesli 
na ta svet. Pripravljenost, da kakšno slabo 
stvar popravimo in dobro še izboljšamo. 

Skavti se učimo biti pripravljeni na vse. Znamo 
dobro načrtovati, koliko in kakšno opremo 
moramo vzeti s seboj na tabor. Že v lepem 
vremenu naredimo vse, da ko pride nevihta, 
naš šotor čaka napet, so jarki skopani, oblačila 
v vrečkah in nas tako dež ne dobi nepriprav-
ljenih. Na tabor se voditelji dobro pripravijo 
s številnimi načrtovanji, kjer skušajo narediti 
čim boljši program. A vsak voditelj ve, da čisto 
vseh stvari ne moreš nikoli predvideti. Nekje 
se bo gotovo nekaj zalomilo in v tistem tre-
nutku je dobro biti pripravljen na vse! Vendar 
včasih enostavno ne moreš biti pripravljen na 
vse. Dobro veste, koliko srečanj ali taborov je 
bilo načrtovanih, pa jih je preprečila epidemi-
ja. V takšnem primeru smo lahko upravičeno 
razočarani. Imamo velika pričakovanja, potem 
pa kar naenkrat – nič. 

Morda se sliši sme-
šno, ampak zdi se 
mi, da nas Bog skozi 
življenje pogosto 
pelje skozi mnoga 
razočaranja. Želi nas 
spraviti ven iz naših 
popolnih načrtov za 

življenje. Hoče, da kakšno stvar prepustimo 
tudi Njemu in se učimo zaupati. On vidi širšo 
sliko in ve, da moraš včasih malce potrpeti, saj 
te bo prek tega naučil velikih stvari. Spomni 
se na to, kako so trpela tvoja ramena, ko si 
prvič nosil svoj težek nahrbtnik. Prvič in zad-
njič je bilo v njem toliko prtljage, saj se ravno 
iz napak najbolje naučiš kako prav spakirati. 
Vendar zares zaupati Gospodu, da bo On prav 

Kateheza
Bodi pripravljen – na Jezusa

Bodite pripravljeni! Advent 
je torej čas, ko moramo trenirati 
našo pripravljenost. Pripravljenost, 
da srečamo Jezusa iz oči v oči.

uredil tudi velike stvari v življenju, je 
zelo težko. Lahko verja- mem, da bo 
»cilj vreden truda«, da bo na koncu 
vse v redu. Toda nujno mo- ram vedeti 
KAKO bom tja prišel, ho- čem, da bo 
Bog stvari uredil točno TAKO, kot si jaz 
predstavljam. Vendar to ni vera, to ni upanje, 
to je kontrola.

Bog ni nikdar rekel, da bomo vedeli za vsak 
naslednji korak. Ko je Marija izvedela, da je no-
seča z Jezusom, je »angel šel od nje« (Lk 1,38). 
Ni ji povedal, da bo šla v Betlehem in bo rodila 
v štali, da bo morala bežati v Egipt, da bo čez 
trideset let videla smrt svojega sina. Vedela je, 
da je Bog zvest in bo ob njej tudi takrat, ko bo 
težko. In res ni bila razočarana. Po vsem trplje-
nju je videla tudi vstajenje, videla je pogumne 
učence, ki so šli po celem svetu oznanjat vese-
lo novico. Jezus nam ni obljubil, da bosta na 
svetu le mir in radost, obljubil pa je, da bo z 
nami »vse dni do konca sveta« (Mt 28,20). 

Mislim, da se je tega dobro zavedal tudi Ba-
den-Powell, ko je za skavtski pozdrav določil 
besede »bodi pripravljen«. Pravi skavt mora 
narediti vse, kar je v njegovi moči, da je prip-
ravljen na vsako situacijo, hkrati pa mora imeti 
trdno zaupanje v Gospoda, ki bo lahko izbral 
povsem drugačno pot, ki se ne sklada z naši-
mi načrti. Tako tudi če se tvoja pričakovanja 
povsem porušijo, ravno zaradi močne vere in 
zaupanja ne zapadeš v obup, temveč si vedno 
pripravljen sprejeti situacijo in iz nje narediti 
kar najboljše moreš! 

Skavti, bodimo pripravljeni na vse – na mrzlo 
decembrsko vreme, na plamen LMB, ki lahko 
ugasne v najbolj neprimernem trenutku in 
tudi na to, da se bomo morda že jutri morali 
srečati z Jezusom iz oči v oči. Nikoli ne vemo, 
kaj ima Gospod pripravljeno za nas, vemo le, 
da smo mi to pripravljeni sprejeti. 
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Se ti je že kdaj zgodilo, da si na poletnem taboru 
pri zajtrku posodil žvilco in je po napornem ko-
panju »nutele« nazaj prišla v dveh kosih? Ugani 
kaj! Polomljena žvilca še ni za stran!
Zate imam idejo, kako jo lahko še naprej s pri-
dom uporabljaš!
Piše in fotografira: Ota Černe

žvilca?
Počena

Poleg delovnih rok 
potrebuješ: 

Če se mudi, je tudi takole 
uporabno.

Drugače pa 
lahko še malo pobrusiš 
robove, da ne bo katastrofe na jeziku.

Kako poskrbimo, da bo 
vse skupaj trdno stalo? 
Začneš s tovornim vozlom, 
nato poviješ, kot baletni 
čevelj na nogo in zaključiš 
z ambulantnim vozlom.

Vilčke za 
desert. 

Dodaten nasvet: To je ena izmed možnosti 

shranjevanja žvilce na rutki ali kje drugje.

Da bo tudi uporaben tudi drugi konec:

Palčka za 
zategovanje vezav: 
“Fifi” 

Ošpičen kol za 
količkanje.

Kol za drezanje 
ognja. 
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Borova smoljenka

»Smoljenka, oziroma angleško »fatwood«, je eno iz-
med najboljših naravnih netiv. To je s smolo prepojen 
n o t - ranji del borovega lesa, ki ga lahko 

identificiramo po njegovi značilni 
oranžni oz. rdeči barvi. Ko tak les prižgemo, 

gori z močnim in svetlim plamenom. To netivo 
lahko prižgemo tudi, kadar je mokro, in prav 

zaradi tega je tako zelo uporabno.«
- Žan Kreft, Nabriti bober, Breznica 1 (Skav-
tič maj 2016)

Piše: Gašper Stojc, Neustavljivi volk, Breznica 1

Če smo na zadnjem ŽVN vikendu kurili 
samo z rokami in palico, prižigali smodnik 

z vročo žico, netili z vato in pepelom, 
zakaj zopet članek o smoljenki? Ker je 
netenje z njo tako enostavno, da lahko 

že jutri vsi skavti od volčičev dalje zame-
njamo vžigalice za kresilo. In ker je poslanstvo 

ŽVN približati veščine prav vsem, ne samo 
posameznim entuziastom. 

Ko se veja odlomi, drevo zalije nastalo odprtino 
s smolo. S tem se ščiti pred raznimi boleznimi in 
škodljivci. Vejo odžagamo čim bliže debla, saj je 
tam smole največ. Ker je veja mrtva, je škode na 
drevesu zelo malo. Sekira je za nabiranje nevar-
na tako za drevo, kot za tistega ki seka, zato je ne 
uporabljamo za nabiranje smoljenke.

Dobljeni les očistimo in razcepimo na 
manjše trske. Bolj kot je les temno 
rdeč in oranžen, bolj je težak, bolj diši 
in bo tudi dlje gorel. Vonj je dober indi-
kator, kadar želimo ločiti smoljenko od 
navadnega mokrega lesa.

Za prižig s kresilom smoljenko nastrga-
mo z nožem, ki ga držimo pod pravim 
kotom glede na moljenko. Tako dobi-
mo drobne nasmoljene opiljke, ki se 
hitro vžgejo in počasi ugasnejo. 

Za preizkus smo razcepili en 3,5 cm 
širok in 8 cm dolg kos borove smoljen-
ke na trske. Prižgali smo ogenj in ga 
vzdrževali zgolj s smoljenko na ravno 
pravi velikosti, da je solidno gorel in 
ni ugasnil. Z njim bi se lahko grela 
odrasla oseba in na njem skuhala čaj. 
Takšen kos je gorel 35 minut, kar po 
približni gozdni matematiki znese 100 
cm3 smoljenke za eno uro gorenja. Z 
drugimi besedami, 20 takih smoljenk v 
nahrbtniku (teža 20x80 g =1,6 kg), nas 
lahko lahko greje celo noč.

Kako do svoje smoljenke, si lahko 

pogledate tudi na instagram profilu: @ ss_zvn
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in kaj počnejo?

Kje so živali pozimi

Sneg je prekril pokrajino in temperature so se 
spustile pod ledišče. Prišel je zimski del leta, 
ki je sicer lep, a za živali zelo neugoden. Ven-
dar so živali prilagodljive in so se že pripravile 
na zimo, ki jo preživljajo vsaka po svoje. Kako 
živali, ki jih od pomladi do jeseni srečujemo v 
naravi, preživijo zimo? Kje so in kaj počnejo?
Piše: Katarina Novak, trop za okoljsko vzgojo, 
Fotografirajo: Katarina Novak, Birger Strahl 
(lisica), Peter Lewis (ptič), Federico di Dio (ris)

Zima je za živali zelo neugoden čas. Ni dovolj 
hrane, temperature so nizke, sneg pa otežuje 
hiter pobeg pred plenilci. Zato so živali ubrale 
različne strategije kako preživeti to obdobje. 
Nekatere pozimi mirujejo, otrpnejo, druge 
hladnejši del leta ali dremajo ali prespijo, spet 
tretje se že jeseni preselijo v toplejše kraje. 
Nekatere živali so dejavne tudi pozimi, ne-
katere zime ne preživijo oziroma jo preživijo 
le v manjšem številu. Za 
katero strategijo se »od-
loči« posamezna vrsta, 
je odvisno predvsem ali 
gre za toplo- ali hladno-
krvno žival, od njene 
velikosti in prehrane.

Žuželke
Večina žuželk zime ne 
preživi. A to še ne po-
meni, da prihod zime 
pomeni izumrtje vrste. 
Nekatere žuželke jeseni 

v zemljo, lubje ali špranje izležejo jajčeca, iz 
katerih se spomladi razvijejo mlade žuželkice. 
Podobno kot žuželke preživijo zimo tudi pajki, 
ki svoja jajčeca dodatno zavarujejo v svilnatih 
zapredkih. Hrošči večinoma preživijo zimo kot 
ličinke, ki so skrite v zemlji, pod lubjem, med 
mahovi in lišaji ali v trhlem lesu. Metulji najpo-
gosteje prezimijo v obliki bube, vendar so med 
njimi tudi izjeme. Nekatere večje vrste jeseni 
odletijo na jug. Mednje sodijo tudi osatniki in 
admirali, ki jeseni odletijo vse do severne Afrike 
ali Armenije. Druga izjema so citrončki, ki jih na 
topel februarski dan lahko vidimo letati naoko-
li, saj zimo preživijo tako, da se odrasli osebki 
zarijejo v razpoke. Tudi pikapolonice preživijo 
zimo v odraslem stanju – velikokrat jih vidimo, 
kako so skrite pod lubjem, v špranjah fasade, 
ali celo množično silijo v notranjost hiše.

Plazilci in 
dvoživke
Plazilci in dvoživke ne 
morejo uravnavati svoje 
telesne temperature, 
zato pozimi preprosto 
otrpnejo. Jeseni, ko se 
temperature znižajo, se 
zarijejo v blato, stlačijo v 
skalne razpoke ali skrijejo 
globoko pod listje v goz-
dna tla ter počakajo na 
toplejše spomladanske 
temperature.

Ptice selivke 
Ptice selivke letno prepotujejo na tisoče 
kilometrov. Kljub temu, da jeseni odletijo, 
pa nizka temperatura ni razlog za njihov 
odhod. Vsaj ne neposredno. Ptice, ki zimo 
preživijo pri nas, jeseni pridobijo mnogo 
več puha, ki jih pozimi greje, in zato za ptice 
mraz ni ovira. Težava je pomanjkanje hrane, ki 
pa je posledica mraza. Tako se pri nas okoli 80 
% vrst ptic jeseni seli »s trebuhom za kruhom«.

Sesalci
Sesalci se na zimo pripravijo tako, da se v 
jesenskem izobilju dobro nahranijo in nako-
pičijo tolščo, ki jih greje, ter zamenjajo dlako 
– ta ima več spodnje dlake oz. podlanke.  Ježi, 
netopirji, podleski in polhi zimo trdno prespi-
jo. Zlasti polhi so veliki zaspanci, saj spijo več 
kot šest mesecev. Z debelo zalogo podkožne 
maščobe se zavlečejo v drevesna dupla, v 
luknje med skalami in koreninami, včasih 
celo na podstrehe hiš. Zvijejo se v klobčič, 
pokrijejo se s košatim repom in zaspijo. Tem-
peratura se jim močno zniža, telesne funkcije 
se zmanjšajo na minimum in takega polha ni 
mogoče prebuditi. 

V nasprotju z vsesplošnim prepričanjem pa 
medvedi zime ne prespijo. Tako kot veverice in 
jazbeci zimo le predremljejo. Jeseni pripravijo 

zalogo hrane, pozimi pa se vsake toliko zbu-
dijo in odpravijo v globok sneg na pohod po 
novo hrano. To se zgodi približno enkrat na 14 
dni, budni pa ostanejo dan ali dva.

Aktivne živali
Kaj pa živali, ki so celo zimo aktivne? Zima ne pri-
de do živega deževnikom, saj se pred mrazom 
lahko umaknejo po navpičnih rovih globoko v 
prst, zato so aktivni vse leto. Med žuželkami 
so pozimi aktivne tudi mravlje v globokih rovih 
mravljišča in čebele, ki z nenehnim utripanjem 
kril ogrevajo panj. Zime se ne ustrašijo niti zajci, 
podlasice, dihurji, divje mačke, lisice, volkovi, 
jeleni, mufloni, srne in druge živali, ki zime ne 
prespijo in so aktivne. Nekatere dobijo tudi bel 
zimski kožuh, ki jih skrije v snežnih belinah. 
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Jeleni pozimi spremenijo svoje vedenje. Obi-
čajno zmanjšajo svojo aktivnost, da prihranijo 
energijo in iščejo območja za prezimovanje. 
To so območja, kjer se živali zbirajo, da bi se 
zaščitile pred globokim snegom in močnimi 
vetrovi. Njihov zimski kožuh je temnejše 
barve – ta absorbira več sončne svetlobe in 
učinkoviteje »ujame« telesno toploto. Lasni 
mešički proizvajajo tudi olja, ki pomagajo 
odbijati vodo in zagotavljajo zaščito pred 
snegom. Ko sneži, je hrano težje najti, zato je-
leni pogosto kopljejo po snegu, da pridejo do 
trave. Ris ima široke šape, ki so pozimi pokrite 
z gostim krznom. Služijo kot krplje, kar mu 
omogoča premikanje po globokem snegu. 

Si kdaj videl lisico, ko na zasneženem polju 
»skače v sneg«? Lisice se pozimi prehranjujejo 
predvsem z malimi sesalci. Z velikimi uhlji 
prisluškujejo mišjemu cviljenju, skočijo v zrak 
in se zarinejo v snežno odejo, da ujamejo miš 
ali rovko. Poljski zajec poleti navadno živi na 
travnikih,  pozimi pa se velikokrat umakne v 
gozd, kjer jé lubje in brstje, kar lahko povzroči 
hudo škodo predvsem na mladem drevju.

Zimsko opazovanje
Sneg nam olajša tudi opazovanje živali, saj 
so njihove stopinje in iztrebki hitreje opazni 
kot poleti v blatu, poleg tega pa opazimo 
tudi sledi uriniranja. To še posebej izkoristijo 

raziskovalci, ki sledijo volkovom. Volkovi za 
pot velikokrat uporabijo kar gozdne ceste, saj 
tako izgubijo manj energije, kot če bi se pre-
rivali skozi grmičevje in podrast. Pri tem zelo 
radi markirajo križišča. Vendar pozor! To lahko 
upoštevamo le na območjih, kjer ni prisotnosti 
psov – oni prav tako radi puščajo svoje »rume-
ne sledi« na navpičnih objektih. Ker se volkovi 
navadno ne približajo naselju bližje kot 500 
metrov, moramo v bližini naselij še posebej 
upoštevati možnost, da gre za psa. 

Sledi v snegu nam z nekaj znanja ekologije 
živali lahko povejo veliko o vedenju živali. Vča-
sih lahko s sledenjem sledimo volkovom, ki so 
zalezovali plen, razdalja stopinj košutinih sledi 
nam pove, ali je hodila ali bežala pred nečim, 
udrtost stopinj pa kako težki živali sledimo. 
Pri velikosti sledi v snegu je treba upoštevati 
le, da se starejše stopinje ob taljenju snega 
povečajo. 

Tako živali preživijo zimo. Kaj pa ti? Se greješ 
na topli peči, ali se s sankami spuščaš po belih 
strminah? Mogoče pa lahko izkoristiš ta čas za 
raziskovanje gozda in njegovih prebivalcev, ki 
so kljub hudemu mrazu aktivni. Bi ločil volčjo 
sled od lisičje ali pasje? Bi prepoznal sled risa 
ali divje svinje? Izogibaj se le votlin z ozkim 
vhodom – njeni zimski prebivalci ne bodo prav 
veseli budilke.

Kako pa ti skrbiš za
svoje okolje?

Poglej si, kaj nas čaka v prihodnjih mesecih.
Piše: Trop za okoljsko vzgojo
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Spremembe,

spremembe
Nezadržno se približujemo novemu letu in 
januar je že skoraj tradicionalno mesec, ko 
največ ljudi začne telovaditi, bolj zdravo jes-
ti in si izmisli mnoge skrajne načine, kako se 
bo preobrazil v superčloveka. Je pa to obe-
nem tudi mesec, ko največ ljudi odneha. Že 
precej kmalu po začetku, ker so spremembe 
preprosto prevelike. Ti je kaj znano?

Piše: Maja Krajnc, koordinatorka projekta

Če si naenkrat postavimo na glavo ves svoj 
vsakdan, nas bo vnema zagotovo hitro minila. 
Ključno je, da spremembe uvajamo postopo-
ma in ne vseh naenkrat. Ko bomo eno spre-
membo sprejeli za svojo, bo postala navada in 
takrat lahko uvedemo naslednjo. Veliko bolj 
vzdržljive so majhne spremembe, ki jih pre-
mišljeno vtkemo v svoj vsakdan in upoštevajo 
naš urnik, naše zmožnosti in omejitve. 

Podobno se pri skavtih razvijajo stegi, veje, 
voditelji in člani. In za spremembo navad, ki so 
ukoreninjene že več generacij, je treba vložiti 
ogromno energije. Mnogi si v glavo zapičijo, 
da je sprememba preprosto nemogoča in se 
sploh ne lotijo poskusov. Na srečo pa marsik-
do tudi vztraja in navadno je trud poplačan z 
velikim zadovoljstvom. Zato te danes spod-
bujamo na naslednje: da opaziš, kje je v tvoji 
skavtski družini še prostor za napredek in sku-
paj poskusite po korakih priti do tja. Mi pa smo 
pripravili orodja, s katerimi bo lažje! 

Skrb za zdravje je rdeča nit letošnjega skavt-
skega leta, v katerega smo že dobro zajadrali. 
Pa ne gre le za zdravje v smislu izogibanja 
okužbam, poudarek je predvsem na tem, kaj 
lahko storimo vsak dan, da krepimo telo in 
duha. Zagotovo to vključuje: 

dobro družbo, ki nam daje smisel, z nami 
deli veselje in nas bodri v težkih trenutkih,

kvalitetno hrano, ki telesu omogoči opti-
malen razvoj, ter nam da energijo za

zadostno mero gibanja, ki zbistri naše 
možgane, poveča našo moč in spretnost, 
ter nas prijetno utrudi za

kakovosten spanec, ki ga potrebujemo za 
regeneracijo.

Da bomo lahko še naprej uživali v tako neokr-
njeni naravi, ki nas obdaja, pa moramo poskr-
beti zanjo, se obnašati trajnostno in podpreti 
predvsem lokalno gospodarstvo. Kako lahko 
vse to počnemo na skavtskih dejavnostih? Kot 
rečeno, postopoma in po svojih zmožnostih.

Z velikim veseljem ti sporočamo, da je na vo-
ljo nov priročnik, ki bo te spremembe olajšal. 
Knjižica Skavtski duh v zdravem telesu ima 
sicer podnaslov Priročnik za pripravo zdravih 
taborov, vendar je uporaben tudi tiste dni, ko 
nisi na taboru, ampak v šoli, doma, na tre-
ningu in verouku. V njem najdeš veliko idej, 
kako preprosto sestaviš jedilnik in na svoj 
krožnik naložiš raznolike jedi (tudi v primeru, 
da živiš z alergijo, celiakijo ali imaš kakšno 
drugo dieto). Da bodo priprave in kuhanje na 
skavtskih dogodkih prijetno doživetje, lahko 
poiščeš uporabne informacije, na kaj vse je 
treba misliti pred, med in po taboru. In vse to 
na način, ki ne bo obremenil okolja, temveč 
bo podprl vaše nove sosede na prostoru, kjer 
taborite – in stkal tudi kakšno novo poznan-
stvo ali prijateljstvo.

Priročnik je na voljo v elektronski obliki, ki jo 
najdeš na Facebook strani Izzivaj – uživaj, pos-
lali pa smo ga tudi vsem voditeljem v skavt-
skih novičkah. Vsakemu stegu pripada tudi en 
tiskan izvod, ki ga boste lahko vzeli na načrto-
vanje ali dogodek daleč stran od zaslonov.

Pa brez skrbi: tudi na zdravem taboru je pros-
tor za hrenovke in tvist, za lenarjenje in piškot 
po kosilu! Je pa zmernost lepa čednost in prav 
ta nauk smo želeli zajeti med strani knjižice. 
Želimo, da vsak steg (in posameznik) pri sebi 
prepozna, na katerem področju bi bil lahko še 
boljši, in se odpravi po tej poti. Počasi, korak 
za korakom.

Če želiš prejeti program, ki bo vaš steg skozi celo leto po malem spodbujal za majhne korake k velikim spremembam, se oglasi v skavtski pisarni ali pa piši na izzivajuzivaj@gmail.com.

Veseli te bomo!
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– ko se skavtski voditelji srečajo v vesolju

The Academy

Od 27. oktobra do 7. novembra 2021 je pote-
kalo vsakoletno srečanje skavtskih vodite-
ljev iz vseh evropskih skavtskih organizacij 
(članice WAGGGS-a in WOSM-a). Iz Združenja 
se ga je udeležilo pet voditeljic. Srečanje je 
namenjeno predvsem voditeljem, ki delajo 
na državni ravni, trenerjem, vodstvu, članom 
raznih odborov in tropov, zaposlenim pri 
skavtih, in vsem voditeljem, ki si želijo novih 
znanj in veščin, s katerimi bodo okrepili in 
izboljšali svoje delo ter v neformalnem in 
zabavnem vzdušju spoznali skavte iz drugih 
držav in osebnostno rasli.

Piše: Korana Kovačević, programski vodja pisar-
ne ZSKSS

Že drugo leto zapored smo se morali voditelji 
srečati na spletu. Če ni pandemije, se The Aca-
demy  dogaja v živo, in prav zadnjega »v živo« 
smo skavti gostili skupaj s taborniki, novem-
bra 2019, v Kranjski Gori. 150 udeležencev je 
reklo, da je bilo nepozabno! 

Letošnji The Academy je potekal v duhu 
inovativnosti, pogleda v prihodnost in raz-
iskovanja onstran znanega, dobesedno v 
virtualnem vesolju. Interaktivne delavnice v 
živo so potekale med vikendi, med tednom 
pa smo udeleženci opravljali samostojno 
učenje o izbrani temi.

Pred začetkom dogodka smo si izbrali eno 
od treh ponujenih učnih poti, ki je zajemala 
več sorodnih tem o aktualnih izzivih evrop-
skih skavtskih organizacij in naše družbe. 
Poleg trdega dela smo se lahko udeleževali 
neformalnih plesnih zabav v virtualnem dis-
ku ali kramljali s somišljeniki ob prasketanju 
tabornega ognja.

Vsaka učna pot je bila sestavljena iz tematskih 
delavnic in gradiv za raziskovanje ter samos-
tojno učenje. Tri učne poti so bile:

• Gaia System
Osredotočila se je na cilje trajnostnega 
razvoja ter sodelovanje in vključevanje 
skupnosti.

• Rastoča galaksija
S poudarkom na ohranjanju in rasti član-
stva, zagovorništvu, vodenju organizacije 
(predvsem organizacijski in pravnostruk-
turni vidik).

• Krovna konstelacija
Osredotočila se je na raznolikost članstva, 
vključenost (inkluzijo) in participacijo mla-
dih v družbi.

In kaj so o dogodku povedale udeleženke?

Če te zanimajo sodobna sodelovalna spletna 
orodja, razišči aplikacijo za igrifikacijo dela in 
sodelovanja Gater Town – gather.town/app 
in odlično in zelo kreativno spletno platformo 
Topia – topia.io. Da ne pozabimo še Menti, 
Padlet, Miro, Content, Genially, Mmhmm …

The Academyja sem se 
udeležila prvič. Kljub temu 

da je potekal spletno, sem bila vesela 
izkušnje. Glede na to, da običajno ne 
maram udeležbe na spletnih dogodkih, 
to veliko pove o tem, da so bile spletne 
delavnice v živo, ki sem se jih udeležila, 
res dobro pripravljene. Najbolj si bom 
zapomnila diskusije s skavti iz drugih 
držav. Neverjetno se mi zdi, kako zelo 
različne prakse, navade, prepričanja 
imamo, čeprav imamo vsi v ozadju 
istega BiPi-ja in iste nazore. Te prakse 
je bilo zelo zanimivo primerjati med 
sabo in ugotavljati, v čem smo kot 
združenje močni, kje pa bi se lahko še 
marsičesa naučili. The Academy mi 
je zagotovo ponudil veliko kosti za 
glodanje.

- Ana Jagodic, Komenda 1Če smo se hoteli udeležiti The 
Academyja, kot se spodobi, 

smo udeleženci morali uporabljati 
(nekatere šele spoznati) več kot deset 
spletnih aplikacij in orodij. Ja, prav 
ste slišali, 10, ker se v vesolje ne gre 
podati brez najsodobnejše tehnologije. 
Spoznali smo najnovejše trende pri 
moderiranju skupin (Online Facilitation 
2.0), ki nam omogočajo bolj pristno, 
sodelovalno in intenzivno učno ter 
delovno izkušnjo. Skoraj dve leti 
živimo na Zoomu in smo že naveličani 
zaslonov, vendar je bilo to virtualno 
srečanje nekaj povsem drugačnega! 
Odprlo mi je marsikatero kreativno 
okno v glavi.

- Korana, programski 
vodja pisarne
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Za boljši svet
Nagrada za najboljši aranžma in najboljše besedilo.
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10 Jesenovalni dan in tobogan zaupanja, jese-
novanje IV, Dobravice, Črnomelj 1,
foto: Manca Lovrin
11 Palačinke party, tabor IV, Pristavica, Šentjur 
1, foto: Ivana Račić
12 Volčič v žaklju, prehodi, Breznica, Breznica 
1, foto: Karmen Zalokar
13 Volčiči se preizkušajo v kmečkih opravilih, 
prehodi, Breznica, Breznica 1,
foto: Karmen Zalokar
14 Razveseljujemo mlade junake skupaj z 
rdečimi noski, Dobrodelni koncert, Preddvor 1, 
foto: Manja Primožič
15 Življenje Sv. Pavla frči po zraku, jesenovanje 
PP, Javorniški rovt, Breznica 1,
foto: Rok Lužnik 
16 Na skalo posveta volkovi gremo…, sprejem 
novincev v krdelo, Škofijska džungla, Škofije 1, 
foto: Tim Podgajski
17 Ledenke, srečanje čete, Sežana, Sežana 1, 
foto: Urška Urh
18 Sonce, morje in novi začetki, Prehodi 2021, 
Ankaran 1, foto: Jaka Rožac
19 Vod preizkuša novinke, če so pripravljene 
na blatno življenje med Vidrami, prvo četino 
srečanje, Podlipa, Vrhnika 1,
foto: Tina Gabrovšek
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