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Luč miru iz Betlehema nekoč ... in danes!AKTUALNO!!!
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V    tistem revnem 
hlevčku je prijokal 

na svet in prav gotovo 
so se tudi v njegovem 
srčku skrivale skrite 
sanje in željeww, da 
jih uresniči. Kakšne 
pa so Tvoje sanje? 
Kaj Ti pričakuješ? 
Boš poiskal prehod 

v svojem zidu in ponesel veselje, mir in 
ljubezen med druge?  Pazi, da med tem ne 
pomendraš kače Kaje; poigraj se z MacGy-
verjem, naredi dobro delo ali dve, razmisli 
o svojih željah, spomni se prijetnih srečanj 
z drugimi skavti, odpravi se na družabno 
srečanje v naravo- mogoče te zamika, da bi 
poizkusil uloviti kakšnega polha, ali pa se 
boš enostavno prepustil norosti, ki deluje 
...

Uživaj v trenutkih, ki so Ti dani; nas-
mehni se ljudem, ki jih srečaš in 

pričakuj! 

Pa blagoslovljeno novo leto!

Irena Mrak, Radovedni kenguru, Nova Gorica 1

Glavna urednica:
Irena Mrak

Uredniki:
Darja Abram, Bena Briški, Polona Čampa, Aleš Erjavec, Maja 
Franko, Katarina Pavlinič, Julija Remenik, Urška Kete, Ana 
Grasselli, Katja Anžič, Valerija Jarm, Jerneja Mihelčič,  Ve-
ronika Pavlič, Tjaša Knez, Urška Kobe, Teja Mirtič

Lektorji: 
Luka Pavlin, Mirjam Danilovič, Teja Mirtič
Anita Pernuš, Tjaša Brinovec, Anja Tikvič

Ilustratorka: 
Andreja Grkman

Tehnični urednik:
Štefan Erman 

Prelom:
Jernej Kovač
Klemen Červ
Urban Čepon
Anica Stele
Blaž Bačar
Darja Abram

Tisk:
Tiskarna Povše

E-pošta:
skavtic@skavt.net

Internetna stran:
http://skavtic.skavt.net

Naklada: 3400 izvodov
Cena: 1,25€ / 300 SIT
Letna naročnina: 5,22€ / 1250 SIT
Letnik: 11/4

Tvoje pohvale, kritike, pripombe in predloge sprejemamo na 
e-naslov in naslov ZSKSS. Veselimo se tvojega odziva. Tudi 
zaradi njega lahko postane Skavtič boljši.

KAZALO

 UVODNIK IN KAZALO   
 DUHOVNA MISEL             
 AKTUALNO     
 VOLČIČI IN VOLKULJICE   
 IZVIDNIK IN VODNICE       
 POPOTNIKI IN POPOTNICE             
 VODITELJI     
 ZBOKSS     
 OKOLJSKI KOTIČEK    
 A JE TO     
 JAMBOREE     
 DOGODKANJE                       
 SKAVT NET     
 MINEŠTRA     

Tiskovino Skavtič izdaja 
Združenje slovenskih 
katoliških skavtinj in skavtov

sofi nancirata Ministrstvo za okolje 
in prostor ter Ministrstvo
za šolstvo in šport.

Zrinjskega cesta 9, SI-1000 Ljubljana, tel: 01/433 21 30, h
GSM: 031/210 944, 040/429 456

3
4
5
7
10
14
17
21
22
24
25
26
28
30



volčiči in volkuljice // Skavtič / november 2007 //volčiči in volkuljice // Skavtič / november 2007 //

4

duhovna misel // Skavtič / december 2007 //

4

Med prvomajskimi počitnicami sem imel srečo, da sem lahko obiskal Betlehem. Drugič v svojem 
življenju. Ko sem bil tam prvič (pred 15 leti), mestece ni dajalo kakšnega posebnega mestnega vtisa. 
Tipično naselje arabskega sveta, precej umazano in zapuščeno, skoraj sredi puščave. Tokrat je bilo 
drugače. Betlehem je dobil podobo mesta. Na moč je podoben evropskim mestom. Iz izložb so me 
pozdravljale enake reklame kot v Ajdovščini. Umazanije po tleh ni bilo kaj bistveno več kot v Rimu ali 
Napoliju. Prodajalci spominkov so bili enako vsiljivi kot na vsakem drugem znanem romarskem kraju. 
Hotel je bil videti kot tisti v Ljubljani; šele ko sem odprl okno in je ostalo v rokah, sem opazil razliko. 
Toda!

Preden sem lahko to ugotovil, sem v avtobusu doživel nekaj, kar še nikoli v življenju nisem doživel. 
Betlehem je namreč mesto ujetnikov. Obdano je s približno 7 metrov visokimi betonskimi 
ploščami, vrh katerih je postavljena še bodeča žica. Preden avtobus romarjev zapelje v mesto se ustavi 
na kontrolni točki. Na avtobus vstopi do zob oborožen vojak in na orožju se takoj vidi, da je v upo-
rabi. Če oceni, da romarji niso sumljivi, vozilo zapelje čez posebne jeklene ovire, ki dovolijo vožnjo 
izključno v eno smer. Tak prehod sem doživel kar štirikrat in vsakič je bilo enako neprijetno. Zanimivo 
pa se mi je zdelo, kako so se Betlehemčani znašli. Na tiste visoke betonske plošče s katerimi so obzi-
dani, so narisali nekaj grafi tov. Predvsem pa so jih polepili z velikimi reklamnimi plakati. In je »kletka« 
postala nekoliko bolj prijazna, čeprav je ostala kletka.

Ko se je ponudila priložnost, sem stopil do tistega »zidu« in ga potipal. Želel sem občutiti tisti beton, 
njegovo mrzlost in njegovo trdoto. Ko sem položil roko na beton, se mi je zazdelo, kot bi se 
dotaknil vsega tistega, s čimer sem sam obzidan. Spreletelo me je vprašanje: »Tega res še nikoli 
nisi videl?«

Zdaj, v adventu, ko sem v duhu spet na poti proti Betlehemu (vsaj tako se pogovarjamo pri duhovnih 
mislih, katehezah in mašah, kaj ne), mi je čisto jasno. Ko sem konec aprila v Betlehemu rekel, da česa 
takega še nisem videl, sem se zmotil. Vidim, vidim. In ti tudi. Samo zid okoli naju je tako oblepljen z 
reklamnimi plakati, da ga sploh ne vidiva in ne čutiva več. In vojaki – najine oči – so tako strogi. S tako 
vnemo iščejo sovražnika, da ga skoraj povsod tudi najdejo.

Ampak v vsakem zidu, tudi v tem, obstaja prehod! Splača se ga poiskati. Tako kot se mi je v 
Betlehemu splačalo čez tiste vojaške kontrolne točke. Ko sem namreč prišel v cerkev in sem se po 
strmih in ozkih stopnicah spustil v mrak kapele, kjer je označen kraj Jezusovega rojstva, me je z mra-
kom objel občutek, da nisem sam (pa ne zaradi drugih romarjev okoli mene). Začuda dolgo sem uspel 
v miru biti tam.

Naj zapišem še zadnjo misel? Da, jo bom, čeprav bo malo dišala po pridigi. Ne le reklame in potrošništvo, 
tudi pobožne stvari nas lahko zazidajo. Zato vsem Slovenskim skavtom želim, da bi se ne pustili zazi-
dati. Ne z izdelavo voščilnic in jaslic. Tudi s pripravo božičnega koncerta ne. Niti s prireditvami in 
razdeljevanjem Luči miru iz Betlehema ne. Naj bodo vse te stvari »luknja v zidu«, nekakšna kontrolna 
točka, kjer bomo preverili smer.

In naša (moja in tvoja) smer je k Bogu, kaj ne? Slavko rebec, Pronicljivi galeb

V VSAKEM ZIDU OBSTAJA PREHOD!V VSAKEM ZIDU OBSTAJA PREHOD!
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LMB NEKOČ ...

Kako je prišlo do akcije LMB leta 1991?

Od avstrijskih skavtov in ORF smo dobili povabilo k 

sodelovanju. Takrat je bila majhna organizacija, zato 

smo se organizirali zelo ‘po domače’. Veronika Strgar in 

jaz sva šla na Dunaj z vlakom in prespala pri prijateljih 

radioamaterjih, s katerimi sva se čez eter spoznala tisto 

jesen na JOTI – jamboreeju on the air. Naslednji dan sva 

šla po plamen. Sprejel naju je Bertl Gruenewald, ki je 

bil eden pobudnikov akcije v Avstriji. Kolikor se spom-

nim, sva midva po plamen prišla nekaj dni po uradni 

prireditvi delitve luči. Vzela sva plamen in ga prinesla v 

Slovenijo. 

Danes hodimo predstavniki vseh skavtskih organ-

izacij s skupnim avtobusom, ne več z 

vlakom.

V Avstriji plamen distribuirajo z vla-

kom in to idejo smo želeli prenesti 

v Slovenijo. Sveče gorijo tudi po 

vseh železniških postajah. Na 

dan najinega prihoda je bila or-

ganizirana prireditev 

na Prešernovem trgu, kjer je bil tudi 

dr. Joseph Ratzenböck, deželni glavar 

pokrajine Gornja Avstrija, ki je plamen potem svečano 

izročil ljudem.

Plamen sta nato sprejela predsednik sloven-

ske vlade Lojze Peterle in hrvaški kolega Franjo 

Gregurič. Kako je sprejem potekal naprej?

Tu so bili tudi predstavniki AGESCI iz Mirandole, s kat-

erimi smo že prej sodelovali. Stvar se je spontano začela 

hitro širiti in že isti večer je bila stara Ljubljana vsa v 

plamenčkih, ljudje so sveče postavili na okna. Stvar je 

bila zelo spontana …

Spomnim se še enega trenutka: ta plamen smo prek Ka-

ritasovega tovornjaka poslali še v Bosno. Namenjen je 

bil v Kiseljak – zadnje prosto mesto pred blokado Sara-

jeva. Čez kak mesec smo na naše veliko začudenje od 

nadškofa Puljičha iz Sarajeva dobili zahvalno pismo, saj 

je plamen prispel v oblegano Sarajevo. Za prenos se mo-

ramo zahvaliti neznanim pripadnikom Unproforja, ki so 

poskrbeli za prenos plamena čez bojne linije. To nas je 

zelo presenetilo, saj smo pred tem ‘podvigom’ rekli – kar 

bo, pa bo, izteklo pa se je zelo lepo.

Torej je resnično šlo za neko idejo, za nek navdih 

in iz tega je nastal pionirski projekt, ki je danes 

postal stalnica v prazničnem decembru.

Ja, resnično je šlo za nekaj čisto spontanega, a se je pr-

ijelo. Kolikor se spomnim, je šel plamen tudi v Ilirsko 

Bistrico in skavti so ga že takrat ponesli čez mejo na sos-

ednjo Hrvaško.

Če se vrneva k prireditvi v 

Ljubljani. Torej je bil odziv 

javnosti presenetljiv in zelo 

pozitiven?

Ja, zares dober in tudi mi 

s a m i smo bili zelo presenečeni nad 

njim. Mi si resnično nismo predstavljali, 

kako se bodo stvari odvile v prihodnosti, kako 

bodo skavti to peljali naprej. Ljudje so, zanimivo, sami 

poskrbeli za sveče in jih zvečer postavili na okna. Mi 

namreč o tem nismo razmišljali – kako bodo to sprejeli, 

kako bodo naprej prenesli plamen oz. pokazali, da ima-

jo Luč miru iz Betlehema. Lučke so gorele po vsej stari 

Ljubljani in mi smo bili nad tem pozitivno presenečeni.

So na prireditev v Ljubljano prišli tudi pred-

stavniki ostalih stegov ali je bilo to namenjeno le 

ljubljanskim stegom?

Mislim, da so prišli tudi drugi, iz Postojne, Ankarana, 

Starega Trga, Cerknice in Ilirske Bistrice, plamen pa smo 

med potjo z železnico razdelili tudi v Mariboru.

Intervju pripravila: Darja Ovsenik,

 Smejoča kresnica, Kranj

Intervju z Janezom Lovšinom - 
pobudnikom za akcijo Luč miru iz BetlehemaBetlehema
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Kaj ti pomeni LMB?
LMB mi je že v četi, kot izvidniku, prirasla k srcu. 
Plamen, ki je z namenom prižgan v votlini, kjer se 
je rodil Jezus, plamen, ki prepotuje več kot 3.000 
km ne da bi ugasnil, me vedno znova prepriča. 
Prinaša mi sporočilo miru. Vesel sem, ko lahko 
nosim in prižigam plamen tistim ljudem, ki se ga 
iskreno razveselijo, hkrati pa me opominja, da je 
potrebno najprej imeti mir v sebi, da bi ga lahko 
delil z drugimi.

Koliko skavtskih skupin oz. stegov danes 
pride po LMB?
Verjetno ni stega v Sloveniji, ki ne bi sodeloval pri 
akciji LMB. Gre za največji projekt našega združenja 
kar se tiče števila vključenih stegov.

Kako se ti zdi, da ljudje v današnjem času 
sprejmejo LMB?
Projekt LMB je iz leta v leto bolj poznan slovenski 
javnosti in ljudje ga na splošno dobro sprejemajo. 
Še posebno starejši ljudje so vesli, ko vidijo mlade, 
ki se trudijo za lepši jutri.

Katerim pomembnim osebam oz. instituci-
jam boste  letos ponesli LMB?
LMB bomo ponesli ljudem, ki nas obkrožajo, in 
tistim, ki se je najbolj razveselijo: sokrajanom, 
sošolcem, sodelavcem, starejšim, bolnikom ... Nes-
lo pa se jo bo tudi na nekatere državne institucije, 
kot pretekla leta, to so državni zbor, predsednik 
republike ... 

Kakšna je tvoja vizija o prihodnosti LMB?
V prihodnje bi se morali manj posvečati tehnični 
plati projekta ter se v večji meri osredotočiti na 
osnovni namen akcije, torej sporočilu miru, da 
ne bomo zgolj prinašalci prižgane sveče, temveč 
da bomo vsakodnevni prinašalci LUČI MIRU IZ 
BETLEHEMA. 

Marko Puškarič, Ponosni bizon, Ljubljana 4

 ... i ... in DANESn DANES
LMB mi je v srcu prižgala mir. 
Ta mir rada delim z drugi-
mi in ga tudi rada drugim 
prižigam v srce.

Tistega nedeljskega jutra 
sem vstala z mirom v srcu 
in odločno sem si rekla, da 
bom ta mir delila z drugimi. 
Ko sva s prijateljico po cerkvi 
sosednje župnije hodili z lučko 
miru, se mi je zdelo, kot 
da vsi v tej cerkvi želijo mir. V roki sem držala svečko 
z ognjem iz Betlehema in se kar malo zamislila, 
kakšno svetovno bogastvo imam v rokah. Bila mi 
je tako dragocena lučka, da sem jo kasneje doma 
prižgala posebej na svoji okenski polici. Sredi maše 
pa se mi je zgodila majhna neprijetnost. 2 minutki 
prej sem zvedela, da berem poslanico, vendar sem 
v srcu čutila, da mir danes podarjam drugim in ne 
samo sebi. Po koncu maše so se ljudje dobesedno 
kar grebli za lučko miru. Meni pa je šlo kar malo na 
smeh. Pomislila sem, da se nekateri tako grebejo 
za denar, verniki pa za lučko miru. In takrat sem 
videla, kako nekaterim ljudem pomeni mir več kot 
denar.

Barbara Lekše, Prebrisani delfi n, Šentjernej 1

Akcija LMB se mi zdi super. Za-
kaj? Ker nas plamen svetovno 

povezuje, da se vsaj enkrat na 
leto zazremo vase in si priza-
devamo za mir.

Spominjam se, ko sem pred 
cerkvijo neki starki prižgal 

svečo, in sem opazil takšen 
hvaležen nasmeh. Takrat sem 

šele dojel smisel LMB.

Tilen Repenšek, Dobrovoljni kozorog, Mozirje 1

In kaj o LMB meni 
izvidnica Barbara ter 

popotnik Tilen?
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Ali jo ČUTIŠ? Jo VOHAŠ? 
Koga neki, zimo vendar! S seboj prinaša marsikaj: zimske ra-
dosti s krdelom,  vonj (in okus) po piškotih in mandarinah, 
prinaša pa tudi božič in novo leto, praznike in počitnice. 
Želiva ti prijetno branje zimsko obarvanega Skavtiča, vesel 
božič ter veliko lepih dogodivščin v novem letu! 

Bena Briški, Rahločutna puma, Ljubljana 3
Polona Čampa, Tipi topi kapibara, Ljubljana 3

1. Kako se obnašaš v krdelu? 

A: Upoštevaš stare volkove in se ravnaš po 

zakonih krdela

B: V glavnem upoštevaš stare volkove, le včasih 

se zgodi, da te popade nagajivost in nočeš ta-

koj upoštevati navodil. 

C: Navodila starih volkov upoštevaš šele po-

tem,  ko si že kaznovan, težko se držiš pravil, 

čeprav jih zelo dobro poznaš. 

      KAKŠEN VOLČIČ SI?
 KVIZ

2. Kadar stari volkovi dvignejo prst za tišino:

A: Ga takoj opaziš in utihneš, kot to zahteva 

pravilo.

B: Ravno si nekaj prišepnil sosedu, zato te mora 

utišati tvoj drugi sosed, ki je prst opazil pred 

tabo.

C: Namerno prezreš prst in klepetaš še naprej, 

dokler ti stari volki ne zagrozijo s kaznijo.

3. Kaj narediš, ko ti stari volkovi na taboru 

dajo neko zadolžitev, npr. pomivanje         

posode ali pometanje?

A: Hitro jo opraviš, da se lahko potem naprej 

igraš.

B: Zmrduješ se in pritožuješ, a jo ob spodbujanju 

starih volkov vendarle opraviš. 

C: Hočeš se ji izmakniti, zato se skriješ v sobo in 

upaš, da bodo stari volkovi pozabili, kaj so ti 

naročili. Čakaš toliko časa, dokler te ne pride-

jo iskat in odpeljejo nazaj dol in te priganjajo, 

dokler svoje zadolžitve ne opraviš.

volčiči in volkuljiceskavtinje in skavti
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Večina odgovorov A: PRIDEN VOLČIČ

Veš kakšna so pravila v krdelu in jih spoštuješ, zara-
di česar se tudi dobro razumeš s sovolčiči in starimi 
volkovi. Kar najbolje še naprej!

Večina odgovorov B: NADEBUDEN VOLČIČ

Sicer veš, kakšna so pravila, a jih včasih pozabiš 
upoštevati, nazaj na pravo pot te kmalu usmeri ka-
ranje starih volkov. Poskusi biti čim bolj pozoren 
in poslušen, kadar to stari volkovi pričakujejo od 
tebe!

Večina odgovorov C:  NEUBOGLJIV VOLČIČ

Starim volkovom s svojo neubogljivostjo povzročaš 
sive lase. Ostali volčiči se mogoče smejijo tvojim 
šalam in drugim neumnostim, a sčasoma jim bo to 
začelo iti na živce, zaradi česar se ne bodo hoteli več 
družiti s tabo. Poskusi se enkrat obnašati kot priden 
volčič in opazuj reakcije starih volkov. Morda boš 
videl, da se splača biti priden volčič!

Biserne brez kril čebele
snoči stiha priletele,
noč na travi prenočile,

davi v soncu se 
poskrile.

Sredi polja jasen grad, 
sama okna, nič ni vrat;
bogatini pridejo, 
okna z zlatom zazazidajo.

REZULTATI: 

To je pastirska igra, ki so se jo kasneje igrali tudi na 
mestnih dvoriščih. Na škatlo (ali na kaj podobne-
ga) so postavili kakšno prazno konzervo in na vrh 
te kamenček ali »muho«. S črto so zamejili prostor, 
ki je bil običajno pravokotne oblike. Eden je pastir 
(stoji znotraj pravokotnika), naloga ostalih pa je zbiti 
kozo s kamenčki (vsak ima lahko samo enega). Na 
začetku »zbijalci« mečejo kamne v kozo, pastir pa 
se ta čas malo umakne, da ne pride do kake resne 
poškodbe. Ko »zbijalci« vržejo svoje kamne, seveda Polona Čampa, Rahločutna puma, Ljubljana 3

ostanejo brez, zato se morajo napotiti v pravokot-
nik, da jih dobijo nazaj. V tem času jih lahko pastir 
lovi, vendar le, če se ne držijo svojega kamna, ko 
ta leži na tleh. Če se držijo za kamen na tleh, jih 
pastir ne more uloviti, ko pa kamen dvignejo, jih 
pastir spet lahko začne loviti. Kogar pastir ujame, 
postane sam pastir. Če kdo zbije kozo, mora pastir 
najprej pobrati vse dele in jih postaviti nazaj, šele 
nato se lahko spet loti lovljenja.

Bena Briški, Rahločutna puma, Ljubljana 3

ZANKE IN 
UGANKE

V zlati skrinji 
mlin droban
teče, teče noč 
in dan.

Polona Čampa, Tipi topi kapibara, Ljubljana 3

Koza klamf oz. koza ščije

POSKOČNE
                NOGE
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PRAVI JUNAK 
II.del

‘Noooo, volčji mladič, kam pa se ti tako mudi, da si sko-

raj pomendral ubogo staro kačo Kajo? Skoraj bi te za-

menjala za Bandar-loga, ker moje oči niso več, kar so 

bile, ti pa tudi divjaš skoraj tako, kot da bi res bil eden 

od njih.’ 

‘Oooprosti, kača Kaja. Veš, sledim svoji družini, pa sem 

tako zatopljen v svoje misli, da skoraj ne vidim, kod 

hodim, pa še tvoja nova koža 

se tako blešči, da me je zaslepilo 

sonce, ki se je odbilo od nje, pa 

nisem videl, kje tečem in sem se 

zato spotaknil in padel.’ 

Malce jezna Kaja se je ob 

volčičevem laskanju takoj 

pomirila: ‘No, mladi volčič, je že 

v redu, ampak drugič pa le malo 

pazi, kod se podiš. Mogoče 

naletiš na koga od mojih sorod-

nikov, ki ne bo dvakrat prever-

jal, ali si Bandar-log ali ne. Sedaj 

pa pohiti naprej, tvoji bratci so 

šli že zdavnaj tu mimo. Saj res, 

zakaj pa nisi z njimi, namesto 

da sam pohajaš po džungli?’ 

Rjavko, ki je že stekel naprej, je Kaji zaklical nazaj: ‘Dol-

ga zgodba, Kaja. Povem ti jo naslednjič, ko se spet spot-

aknem ob tebe!’ Kaja se je sama pri sebi nasmehnila in 

mu še zaklicala: ‘Dober lov, volčič!’, potem pa je Rjavko 

že izginil v džungli. 

Tekel je in tekel, se vmes ustavil ob kakšnem potoku, si 

pogasil žejo, se malo spočil, po-

tem pa je šel spet naprej. Dan 

je hitro mineval in se počasi 

prevešal v večer, Rjavko pa še 

vedno ni dohitel svojih bratcev, 

mame in očeta. Še naprej je tekel 

po sledi, ko je naenkrat zavohal 

nekaj čudnega. Ustavil se je, 

raziskal tisto mesto, prevohljal 

vsak kotiček, a čudnega vonja 

si ni znal razložiti. Ko je že hotel 

steči naprej, je ugotovil, da ne 

ve kam, ker je zmanjkalo sledi 

njegove družine.

...se nadaljuje

Bena Briški, Rahločutna puma, 

Ljubljana 3 

ALI STE VEDELI …
… da je Slovenija tudi dežela gozdov? Več kot 56% površine Slov-
enije pokriva gozd, kar jo uvršča med tri najbolj gozdnate države 
v Evropi! Slovenija je izjemna tudi po tem, da za razliko od večine 
ostalih držav v njej delež gozda v zadnjih desetletjih narašča.

…  da je bila slovenska vojna za neodvisnost, znana tudi kot desetd-
nevna vojna, s katero je Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 
izbojevala svojo neodvisnost od Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, prva vojna v Evropi po drugi svetovni vojni? Kljub svoji 
kratkotrajnosti pa je žal zahtevala 76 žrtev.

... da podgana 
zdrži dlje brez vode kot 

kamela? Če vržete rozino v ko-
zarec šampanjca, se bo odbijala 

od dna do vrha kar naprej in 
naprej.

... da čebele nimajo ušes ter da mravlje lahko nosijo desetkratno težo svojega telesa? Odrasli 
samec orangutan je štirikrat močnejši od človeka. Ali ste vedeli, da najbolj strupena hobot-
nica na svetu ni večja od žogice za golf, in da čebele lahko uporabljajo pri iskanju protipe-
hotnih min? 

Polona Čampa, Rahločutna puma, Ljubljana 3



1010

izvidniki in vodnice // Skavtič / november 2007 //izvidniki in vodnice // Skavtič / december 2007 //

Še preden smo se zavedli, se je v naše kraje prikradla zima, 
nas pozdravila z nizkimi temperaturami in vse odela v 
prvi snežni plašč. Poplesujoče snežinke so najavile dolgo 
pričakovani praznični čas, ko se v naše domove naseli 
mir, spokojnost in ljubezen, in nam ponudi priložnost, da 
naredimo nekaj dobrega, kajti dobra dela so tista, ki nič 
ne stanejo, pa vendar so neprecenljiva. Zimski čas lahko 
izkoristimo tudi za kakšno stezosledstvo, zanimive ideje 

pa nam postreže mladi Macgyver.

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

V Knjigo zime vsak prebivalec gozda piše z lastnim 

rokopisom in lastnimi črkami. Nekateri pišejo s  celo 

šapo, drugi  s  štirimi prsti in tretji samo  z blazinicami. 

Nekatere živali se  podpišejo tudi  z repom, nosom in 

trebuhom, ptice pa  se podpišejo tudi s krili.

ROKOPIS VEVERICE je eden izmed lepših roko-

pisov, ki si ga ni težko zapomniti. Zadnje noge ima 

daljše, tako kot zajec. Petprsti odtisi zadnjih nog, ki 

so široko razprti, so postavljeni pred štiriprste odtise 

prednjih šapic. Po snegu skače, kakor bi se igrala. S 

sprednjimi šapami se upre ob tla, dolge zadnje noge 

pa široko vrže naprej. 

 

ROKOPIS VRAN IN UJED predstavljajo trije prsti, 

obrnjeni naprej in eden nazaj. Z obeh strani nog  se 

na mestu, kjer je ptica vzletela, pogosto vidijo odtisi 

kril, ki izgledajo kot nekakšni prsti, ponekod pa opaz-

imo tudi odtise repa.

 

Če poznamo abecedo, lahko takoj rečemo: »Aha, tu-

kaj se je veverica spustila iz smreke, malo skakala po 

snegu in skočila na veliko bukev. Vrana je pristala na 

trdem snegu, dvakrat skočila, se ga dotaknila z re-

pom, zafrfotala s krili in odletela kdo ve kam«. 

Več o sledeh ter skice sledi najdeš v skavtskem 

priročniku za življenje v naravi Bodi pripravljen.

Da pa bi se zares naučili brati iz Knjige zime, je potreb-

no teoretično znanje nadgraditi z opazovanjem sledi 

v naravi. Nekaj tega znanja si lahko pridobimo z izde-

lavo mavčnih odlitkov sledi.

Izdelava mavčnih odlitkov sledi

Najprej je potrebno najti lepo izraženo sled, ki ima 

Knjiga ZimeZime
Ko sneg pokrije zemljo, postanejo polja, travniki in gozdna prostranstva kot čiste strani velike 
knjige in vsak, ki gre preko njih, se podpiše. Če prideš zjutraj, so bele strani posute z množico 
skrivnostnih znakov, črtic, pikic in odtisov, ki ti povejo, da so ponoči tukaj hodili, skakali in se 
igrali gozdni prebivalci. Le kdo bi to lahko bil? Te nerazumljive znake je treba čim prej  razvozla-
ti ter  prebrati skrivnostne črke, kajti spet bo zapadel sneg in potem bo tako, kot bi nekdo obrnil 
stran. Ponovno bo pred očmi samo čista, gladka, bela stran snega.
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še svojo prvotno obliko. Nato prostor okoli sledi 

očistimo ter sled obkrožimo z listom lepenke (slika 1 

in 2). V posodico s palčko umešamo mavec (dobimo 

ga v trgovinah z barva-

mi in gradbenim 

materialom) in 

vodo, da do-

bimo težko 

tekočo zmes. 

To zmes vli-

jemo v sled 

(slika 3) in počakamo, da se strdi. Ko je mavec dovolj 

trd, ga previdno odstranimo (slika 4) in postavimo v 

suh prostor, da se dokončno posuši.

Za pravega skavta naj ne bo zima le nekaj mr-

zlih mesecev in prezeblih prstov, ampak tudi 

čas, ko se lahko iz narave nauči stvari, ki se jih 

v drugih letnih časih ne more.

Marko Puškarič, Ponosni bizon, Steg Divji golobi

V soboto zgodaj popoldne vodnik Pero in izvidnik 

Marko sedita na klopci in čakata na srečanje čete. 

»Danes je tako hladno. Zdi se mi, da že voham sneg 

... Komaj že čakam december! Advnentni venec, 

Miklavž, sprejem luči miru iz Betlehema, jaslice, 

božič, smrečica, okraski, obdarovanja, praznično 

razpoloženje ...

No, in pa počitnice, seveda. Počitnice so mi všeč. Ker 

se lahko od vsega odklopim. To je res fi no.« 

»Odklopiš?«

»Mislim na razne obveznosti. Saj veš, naloge, učenje, 

delo ... Če pa je že kak dan, ko vsega tega ni, pa se že 

najde kdo, ki me prosi za kako uslugo. In nikoli ne 

znam reči NE.« 

»Pa saj to je lepo, če lahko komu narediš kaj dobrega. 

Za nas, skavte, pa je to še nekaj najbolj normalnega: 

Skavt pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno 

dobro delo.«

»Ne razlagaj mi, prosim, še ti tega. Itak mi moja skavt-

ska vest ne da miru. Kar naprej me vznemirja. Pa saj 

ne moreš kar naprej delati dobrih del. In pomagati 

bližnjemu. Saj je treba malo misliti tudi nase. Poleg 

tega, pomisli, sem skavt že osem let! Si predstavljaš, 

kako dolgo je to?! In vsak dan eno dobro delo. To 

mora človek pregoreti.«

»Hmm. No, moj skavtski staž se res ne more primerjati 

s tvojim. Gotovo si v svojih osmih letih naredil že ve-

liko več dobrega kot jaz v svojih petih skavtskih letih. 

Moraš pa priznati, da so skavtski zakoni pravzaprav 

predvsem velika priložnost. Ko sva že pri decembru 

SkavtSkavtov december 
in prazničnih dneh ... Večkrat se spomnim, koliko ljudi 

smo osrečili, ko smo jim lani prinesli luč miru. Najbolj 

se spominjam Anžetove babice. Kar solzne oči je imela. 

Tako redko jo kdo obišče. Tako sama je, je rekla. Pa ko 

smo šli pred božičem v dom za ostarele in zapeli oskr-

bovancem nekaj pesmi s kitaro. 

Prepričan sem, da nas bo kaplan tudi letos povabil, da 

bi v cerkvi naredili velike in lepe jaslice. Pravo zado-

voljstvo je potem opazovati manjše otroke in njihove 

starše, kako se tam ustavljajo in jih občudujejo. Ob tem 

pa še lažje začutijo, kaj se je v božični noči v resnici 

zgodilo. Se spomniš, kako je lani Peterček med mašo 

zlezel med ovčke in jih pričel božati. 

Še pred tem bomo verjetno imeli spet kako adventno 

akcijo. Mene mika tista, ki si jo je lani zadala Janja. 

Se spomnš? Cel advent ni jedla čokolade in sladkarij, 

prihranjen denar pa je dala Karitasu in tako nekemu 

revnemu otroku polepšala praznike. Mika me, da bi 

letos jaz poskusil kaj podobnega.

Kaj sem ti povedal, kako sem prejšnjo soboto presenetil 

mamo?  Ko je šla mama na tržnico, sem pospravil svojo 

sobo ter zgornji hodnik in dnevno sobo. Mama je bila 

skoraj šokirana. Sploh ni mogla verjeti. Ne samo, da se 

nismo prej pol ure prerekali, ali je nazadnje pospravl-

jala moja sestra Urša ali sem bil to jaz. Sploh mi ni nič 

rekla, in ko je prišla domov, je bilo vse posesano in pra-

hu ni bilo nikjer. Tako lepo sem se počutil, ko sem tako 

presenetil mamo. 

Pero, kaj Anji si že pomagal pri angleščini, za kar te je 

prosila?«
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Mladi MacGyver  
FRAČAFRAČA

Recept za fračo

Naj mi kdo pokaže tistega dedka ali očija, ki vsaj 

polovice svojega otroštva ni preživel s fračo v roki, 

ustrahujoč vse živo in razbiljivo okoli sebe! Avtorja 

prispevka s cmokom v grlu ugotavljava, da je današnji 

kibernetični mladini več do brcanja virtualne žoge na 

novem Fifa 3246 kot pa do kakršnega koli starodob-

nega preživljanja prostega časa. Zategadelj sva se v 

izogib izgovorom, da frače nimate pač zato, ker ne 

veste kako se jo naredi, odločila, da vam predstaviva 

to nadvse preprosto in zanimivo »igračo«.     

Sestavine 

• »Y« rogovila

• elastični trak

• usnjena krpica

• vrvica

Priprava

1. Elastični trak (lahko je elastika, zračnica (za kolo) 

ali pa kar več zračnic ( naj ne bojo prestare) – odvis-

no od tega, kako veliko delamo) razrežemo na dva 

enaka dela.

2. Konec vsakega od teh delov močno navežemo na 

konce »v-ja«.

3. Drug konec pa navežemo na rob usnjene krpice 

(za srednjeveliko fračo bo najbolj primerna velikost 

»Ja, eno uro sva se učila predvčerajšnjim. Pa še v 

ponedeljek in torek bova delala. V sredo bo vprašana. 

Res si želim, da bi popravila tisti dve enki. Saj ji kar 

dobro gre. Ampak počasi. Drugače pa imaš verjetno 

prav. Ono mislim, glede tega, da so naši skavtski za-

koni res zakon. Saj tudi jaz nisem mislil, da bi si med 

prazničnimi dnevi kar vzel dopust od svojih skavt-

skih doložnosti. Pravzaprav moram priznati, da ko 

pomagam drugemu, imam od tega največ sam: dober 

občutek, zavest, da sem nekomu pomagal, nekoga 

osrečil, da sem naredil nekaj dobrega, nenazadnje, da 

sem malo spremenil svet na bolje ... To je res prijeten 

občutek. Ko naredim kaj takega, si mislim, da bi bil še 

Baden-Powell ponosen name. In prepričan sem, da je 

tudi Jezus vesel.«

»In to je dokaz, da tudi po osmih letih skavtski duh v 

tebi še živi. Saj nenazadnje nismo obljubili, da bomo 

izpolnjevali skavtske zakone samo ob delovnih dneh 

in tudi nihče od nas ni izrekel skavtske objlube za 

določen čas, recimo za tri ali pet ali osem let.«

»Komaj čakam praznike in december in počitnice! 

Koliko priložnosti za dobra dela!« 

»Pero, poglej, Samo je prišel. Prav smili se mi. Sploh 

ni napačen, pa se kar vsi samo norčujejo iz njega. 

Pravijo, da je pifl ar in da se mamice za krilo drži. In 

nihče ne mara biti njegov prijatelj. Kako se le mora 

počutiti ... Dajva, stopiva do njega in ga povprašajva, 

kako mu gre.«

»OK. Pojdiva.« 

Mitja, Razigrani viharnik, Krško 1
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krpice 12 x 5 cm).

4. Res zelo pazimo, da sta dolžini posameznih delov 

elastike tudi po vezavi na krpico enaki, torej da sre-

dina krpice  točno na sredini. To je namreč poleg 

naravnih motoričnih danosti posameznika in vaje 

bistveno za točnost zadevanja.

 

Serviranje

Najprej naberemo strelivo (kamenčki, frnikole, 

žogice, vodni balončki, karkoli, ki ima ustrezno 

maso in strukturo za projektiliranje). Nato izberemo 

primeren cilj, namerimo in … POZOR: Verjetno vas 

že žaliva, če vam še n-tič zabičava, da s fračo kot 

nevarnim orožjem NE STRELJAJTE niti NE MERITE 

v ljudi/živali, pa tudi ne v predmete, ki bi jih lahko 

poškodoval. Primer varne in zabavne uporabe frače, 

vojno z baloni, pa zahteva majhno predelavo frače: 

napravite večjo fračo in namesto krpice navežite 

lonček, v katerega kot strelivo dajte vodni balon.

PERISKOPPERISKOP

Se tudi vam pogosto zgodi, da bi nekaj radi opazovali, 

ne da bi bili opaženi? Znanost je ravno zaradi te potrebe 

izumila kamero. Ne, ne bova vama predstavila recepta 

za hitro izdelavo kamere iz svinčnika, treh pomaranč in 

vžigalnika, imava pa rešitev, ki so jo uporabljali ljudje 

pred izumom kamere. 

Recept za periskop

Sestavine 

• cev (cilindrasta ali kvadratasta)

• 2 koščka ogledala 

Priprava

1. V kvadratasto cev (lahko jo naredimo iz kartona ali 

pa npr. zlimamo skupaj votle tetrapake), dolžine cca.1 

m na eni strani pri vrhu (1 cm stran) in na nasprotni 

strani pri dnu (1 cm stran), izrežemo kvadrat, skozi kat-

erega bomo gledali.

2. V cev skozi izrezano odprtino fi ksiramo kvadraten 

kos ogledala (oz. elipsast, če imamo cilindrično cev) 

tako, da ima 45° naklona. 

Serviranje

Zadeva se lahko uporablja tudi v navezi s fračo 

– najprej s fračo razbijemo sosedovo okno in nato 

s periskopom nemoteno opazujemo, kako bo za 

živo mejo sosed reagiral na to. Nasploh pa ga lahko 

uporabljamo v vseh situacijah, ko ni najbolj varno 

premikati se zavoljo boljše vidljivosti, npr. pri testu v 

šoli ali pa v snežni vojni, ko želimo nasprotnika ope-

hariti za radostne vzklike, ko nas je zadel v glavo.

A da ne dela? Ne ne, sam vi ste narobe naredil ...

Mirko Silan, Pripravljeni kozorog in 

Marjan Moderc, Filo-skirca kozorog
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Dragi PP! 

Novi urednici, nove teme … Kot ste opazili, je vaša ru-
brika podlegla popolni preobrazbi. Kakšna vam je bolj 
všeč, presodite sami, nama pa preostane le upanje, da 
boste vašo rubriko “požirali” še bolj kot do sedaj. Naj 
vam gre v slast!

Katarina Pavlinič, Simpatična čebela, Komenda 1 
Julija Remenik, Zanesljiva netopirka Mozirje 1

Nagradno  vprašanje
V katero mesto je Luč miru leta 1991 preko slovenskih skavtov pripotovala kljub vojnim 
blokadam?
Ne bomo vas poslali na Karibe, ne bomo vam podarili novega avta, dali vam bomo več … 

Znanje, izostren čut za opazovanje in privlačne skavtske nagrade …

Popotnice in popotnike zanima veliko stvari in zato si seveda vedno prebereš vse članke. Torej prav 

gotovo veš odgovor na vprašanje.                              

Kljub temu, da se skavt znajde brez sodobne tehnike, smo se letos odločili za malce bolj preprosto verzijo 

sodelovanja. Dobro si preberi nagradno vprašanje in napiši odgovor. Pošlji elektronsko pošto ali 
SMS sporočilo s pravilnim odgovorom ter tvojim imenom, priimkom in stegom na številko 
031 413 191. Vsak mesec bomo izmed pravilnih odgovorov izžrebali manjšo nagrado, pet pravilnih 

odgovorov skozi celo leto pa vam prinese večjo. V igri lahko sodelujete le enkrat na mesec. Cena SMS-a 

je po veljavnih cenikih.     

Katarina Pavlinič, Simpatična čebela, Komenda 1

Če si želiš izvedeti, kaj počnejo pravi novinarji kaj počnejo pravi novinarji, kako izgleda njihovo delo v živo, kako nastane časopis 
od A do Ž, potem je seminar o novinarstvu in delu z mediji kot naročen zate. Seminar bo potekal 1. Seminar bo potekal 1. 
in 2. 3. 2008 v Ljubljaniin 2. 3. 2008 v Ljubljani, pod pogojem, da se bo prijavilo dovolj udeležencev. Prijaviš se lahko preko 
e-pošte: darja.abram@skavt.net, najkasneje do 31. 1. 2008. Nadaljnje informacije dobiš preko ele-
ktronske pošte.

Darja Abram, Vsestranska sova

VABIMVABIM TE NA SEMINARSEMINAR O NOVINOVINARSTVUNARSTVU IN 
DELU Z MEDIJIMEDIJI
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straneh: www.brezdomec.si, 
http://www.celje.si/socio/zzb.htm ali 
http://www.csd-mb.si/sl/page/view/ZavetisceZa-
Brezdomce.

Sicer pa jim lahko pomagaš tudi za nakupom Kralja 
ulice (več podatkov najdeš na www.kraljiulice.org). 
Seveda pa bodo veseli, če jim pokloniš kak evro, ko 
te prosijo zanj.

Ta oblika služenja bo zagotovo doprinesla pri tvoji 
osebni rasti in te obogatila. Le pogumno naprej!
Veliko zagona, nasmejanih obrazov in hvaležnih src 
ti želim.

                                                                 Vaša teta Klanka

PS: Mogoče lahko se lahko dogovorite z eno iz-
med zgoraj naštetih organizacij in brezdomcem 
prinesete LMB.

Teta Klanka

Draga Velikosrčna črna vdova!

Tako. Zima je tu in pravkar sem dokončala svoje prve 
letošnje volnene nogavice. In v teh dneh, ko je enim 
lepo toplo in prijetno, so med nami tudi ljudje, ki so 
potrebni naše pomoči. Vesela sem, da še obstajajo 
mladi, ki opazijo in začutijo njihovo stisko. Vesela 
sem tudi, da si ti ena izmed njih.

Ko slišimo besedo brezdomec, si pred očmi narišemo 
svojo podobo ubogega človeka. Nekaterim se smili-
jo, nekateri si pred njimi zatiskajo oči. Velikokrat pa 
slišimo ljudi reči, da so lenuhi, ki se jim ne da delati, 
in da so sami krivi za svoj položaj. Vendar to ni vedno 
res, saj vsak brezdomec skriva svojo zgodbo in svoje 
vzroke za svoj položaj. Poskusimo jih razumeti!

Kaj pa je brezdomstvo? Defi nicij brezdomstva je več, 
vse pa izhajajo iz dejstva, da so brezdomci tisti, ki 
nimajo trajne nastanitve. Izraz brezdomec prihaja 
iz angleškega izraza homeless. Slovenski jezik poz-
na dve izvirni besedi za pojem brezdomstva: klatež 
in potepuh. V vsakdanjem govoru pa je tudi izraz 
klošar. 

Vzroki za nastanek brezdomstva so številni: od pros-
torske stiske, revščine, naraščajoče brezposelnosti 
do cenovne nedosegljivosti stanovanj. Vzroki so ve-
likokrat povezani tudi z družinskimi problemi, nižjo 
stopnjo izobrazbe, zlorabo drog, družbeno nespre-
jetostjo, željo po drugačnem življenju … 

In kako jim lahko pomagamo? Pri nas obstajajo 
nekatere organizacije, ki pomagajo brezdomcem s 
tem, da jim nudijo hrano, obleko, možnost tuširanja 
in prenočitve … V teh ustanovah pa v glavnem 
pomagajo oziroma delajo prostovoljci. Morda se jim 
lahko pridružiš. Zagotovo bodo veseli kakršne koli 
tvoje pomoči. 

Več informacij o tem lahko najdeš na internetnih 

Teta Klanka! Sem Velikosrčna črna vdova, ki zelo rada pomaga ljudem. Še posebno tistim, ki so 
v stiski in so pomoči zares potrebni. Prihajam iz povprečne slovenske družine in nisem edinka.
Verjetno se je že marsikomu zgodilo, da je srečal klošarja, ki je brskal po smeteh. Ob takih in 
podobnih prizorih me vedno znova zaboli srce in vsakokrat si rečem, da bi rada pomagala tem 
ljudem. A kako?

Velikosrčna črna vdova

 kaj počnejo pravi novinarji
Seminar bo potekal 1. 

in 2. 3. 2008 v Ljubljani
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»Želim se ti odkupiti zaradi nerodnosti, zato te danes 

zvečer ob devetih vabim v kino!«  ji je samozavestno 

izrekel, ji podal kup knjig, pomežiknil in odšel.

Katka je vsa osupla stala sredi hodnika. Stala je tam, 

še tudi, ko so že skoraj vsi odšli s šole, ko jo je izne-

nada premagal glas hrepenenja in sreče. » Prihajam!« 

se je drla, ko je tekla iz šole in prav nič ji ni bilo mar, 

da jo je hišnik opazoval. To je ljubezen.

Urška Kobe, Novo mesto 1

Razmišljajmo o zgodbi:

1. Kako ocenjuješ nepričakovano Enejevo spre-
membo v obnašanju do Katke?
2. Razmisli kakšne neumnosti delamo, kadar smo 
zaljubljeni?
3. Ali meniš, da je upravičeno, če se osramotiš pred 
nekom, ker ti je všeč (ponavadi izberemo nerodno 
taktiko osvajanja, pristopa)?
4. Razloži: nihče ni popoln, dokler se ne zaljubiš 
vanj!
5. Kako pogosto tvegaš v ljubezni?
6. Ali se zavedaš svoje edinstvenosti?
7. Kaj pomeni, če rečemo, da je nekoga »sram«?
8. Razloži: pred Bogom smo vsi enaki!
9. Kaj je doživljala Katka, ko je kar stala in nato 
naenkrat izbruhnila?
10. Zakaj ji ni bilo mar za okolico, ko je tekla iz šole?

KO BITJE SRCA 
PREGLASI UM

KAJ ČUTI ON — II. delKAJ ČUTI ON — II. del

Napiši svojo zgodbo: »KO SMO ZALJUBLJENI, DE-

LAMO NEUMNOSTI« in jo pošlji uredništvu na 

naslov: skavtic@skavt.net ali pa ZSKSS, Zrinjskega 9, 

1000 Ljubljana. NAJBOLJŠO po mnenju uredništva 

BOMO NAGRADILI.

Katka ni razumela, zakaj je Enej ni prepoznal, saj sta se 

vsak dan videvala na šoli. Od zadrege je zbežala.

»Morda pa te je vzljubil zaradi nasmeha, saj veš kakšno 

moč ima,« ji je pojasnila prijateljica Nika.

Katka je sedaj okoli hodila vedno prešerno nasmejana 

in počutila se je kakor Jezus, za katerim so vsi hodili. 

»Res deluje!« se je razveselila Katka.

Vsakemu se je smehljala in s tem vznemirila marsikat-

ero fantovsko srce, a njeno je gorelo le za Eneja. Tudi 

Enej je nenehno  razmišljal samo o Katki. Vedel je, da 

mora do nje, čeprav se mu bo tresel glas in se mu bojo 

šibila kolena. Mora to storiti, kajti čakanje ga bo pogu-

bilo.

Katka je začutila njegov namen, zato mu je pri tem 

pomagala

Naglo se je zagnala po hodniku, se pretvarjala, da ne 

vidi Eneja, ki ji stopa nasproti, ter se namerno zaletela 

vanj, da ji je kup knjig zgrmel po tleh.

Enej se je v zadregi takoj sklonil, začel pobirati knjige in 

momljal nekaj v opravičilo. Njegov »jaz« je zrasel takoj, 

ko je opazil listek s svojim imenom v eni izmed knjig.

Takrat se ni vprašal, če  Katka morda pozna še kakšnega 

drugega fanta s takim imenom, o ne, takrat mu je bilo 

jasno, kako naprej.
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Skavtič za naju novi je izziv,

ker želiva uporabnih vam strani,

akcija, norost, skavt neuničljiv,

vaše polnijo naj dni,

te strani naj bodo vam v navdih, podporo 

in časovno tu in tam oporo.

Ana Grasselli, Prikupna kuna, Ljubljana 2
Urška Kete, Potrpežljiva volkulja, Ajdovščina-Šturje 1

ŽELJE V NAŠI SKUPINI

Želje niso nikoli enoplastne. Večina skupin ima 

uradne želje. Te pogosto utemeljujejo obstoj sku-

pine. Včasih je uradna želja bolj teorija o tem, kaj naj 

bi ljudje v skupini pričakovali ali si želeli. Na primer: 

pri skavtih je to zaveza združenja, listina skavtstva. Po-

tem so tu dejanske želje članov, ki so jih pritegnile 

prav v to skupino. Lahko se razlikujejo od uradnih, 

čeprav imajo običajno z njimi nekaj skupnega. Kot so 

pri skavtih: uvajanje v evangelijske vrednote, pripad-

nost svetovnemu skavtskemu gibanju, sodelovanje 

v krajevni Cerkvi … Prav tako imajo ljudje osebne 

želje, za katere upajo, da jih bodo lahko uresničili. 

Včasih te želje niso preveč povezane z uradnimi ali 

dejanskimi željami. Skavti si želijo dobiti izkušnje 

iz življenja v naravi, iti na poletni tabor, spoznati 

nove prijatelje, potovati, se naučiti nove igre, postati 

voditelj … Končno so tu tudi nezavedne želje, ki so 

ljudi pritegnile v skupino. Za skavte je to: za nekaj časa 

iti proč od doma, se naučil komunikacije s sovrstniki, 

najti sorodno dušo …

Če je skupina v svojih željah enotna, pravimo da 

je ustvarjalna skupina. Ko ljudje v svoji skupini 

dosežejo uradno željo, uresničijo tudi svoje dejan-

ske želje. Osebna želja mnogih članov je, da bi vz-

postavili tesnejši emocionalni (čustveni) ali socialni 

odnos. Večini se ta želja tudi izpolni, ker skupina 

deluje tako, da ljudi poveže na prijeten način. Kadar 

imajo ljudje osebne želje, ki niso povezane z glavno 

željo skupine, običajno takih želja ni težko doreči. 

Včasih pa jih tudi ni težko izpolniti. Te želje namreč 

niso najpomembnejše, niso glavni vzrok, da so se 

ljudje vključili v skupino. Ustvarjalna skupina daje 

veliko zadovoljstva, občutek identitete, smisel in per-

spektivo. Malo verjetno je, da bi ljudi v ustvarjalni 

skupini močno motili njihovi bazični strahovi.

Začetek vsakega odnosa, bodisi med dvema 

človekoma bodisi v skupini ali organizaciji, 

je ŽELJA. Prvo vprašanje, ki si ga postavimo, 

ko imamo pred sabo skupino, je: »Kaj si člani 

želijo?« Včasih je vse videti enostavno. Vsi 

sodelujoči imajo isto željo. Povsem jasno je, 

kako to željo doseči. Delajo skupaj. Skupaj de-

lajo na tak način, da jim je prijetno, in z na-

menom, da to skupno željo uresničijo.
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PRIČAKUJEŠ? ZAKAJ PA NE?! 
PRIČAKUJ!

Ko vstopiš v skavtstvo, od tega nekaj pričakuješ. Ko si 

bil volčič ali volkuljica, si mogoče pričakoval, da boš 

ubil Širkana. Pri izvidnikih te je vleklo pričakovanje 

po novih izzivih, katere boš lahko delil z drugimi. 

Kot klanovka ali klanovec si pričakoval, da se boš 

imel fi no in se kaj novega mogoče tudi naučil. In kaj 

pričakuješ v SKVO-ju? Opažam, da tu vedno pog-

osteje razmišljamo, kako se bodo naši volčiči, izvid-

niki ali klanovci počutili, kako bi pripravili srečanje, 

da bo čim bolj zanimivo, kam jih bomo peljali, da jim 

bo lepo … Pogosto pa pozabimo pričakovati zase, za 

svojo vejo – za SKVO.  

Da, tudi tu je dovoljeno pričakovati. Marveč ne samo 

od sebe, temveč tudi od drugih sovoditeljev. Kajti tu se 

vse začenja in končuje. V SKVO-ju voditelji rastemo, 

se učimo in polnimo baterije, da lahko svoje znanje, 

izkušnje in energičnost prenesemo še na skavte, ki jih 

vodimo. Kot voditelj moram pričakovati, da bom v 

SKVO-ju rastel. Seveda ne v višino in Bog ne daj v 

debelino, je pa potrebno, da skrbim za svojo TELES-

NO RAST. Kajti vse nore dogodivščine in izzivi, kot 

so sankanje, smučanje, kepanje, potep, izlet, nočni 

IGRA OZIROMA VAJA ZA VAŠE SKUPINE

Vsak dobi štiri liste papirja. Nanje napiše:  

1. Kaj mislis, da je uradna želja ZSKSS? 

2. Kakšne so tvoje dejanske želje glede ZSKSS? 

3. Kakšne so tvoje osebne želje glede ZSKSS?

4. In kakšne so tvoje nezavedne želje glede ZSKSS?

Priskrbite si še štiri škatle in jih postavite na sredo. 

Prvo označite z uradne, drugo z dejanske, tretjo z 

osebne in zadnjo z nezavedne. Ko bodo vsi napis-

ali svoje želje, naj liste dajo v ustrezne škatle. Potem 

določite nekoga, ki naj prebere anonimne želje iz 

vseh štirih škatel. Kako si želje nasprotujejo? Vam to 

pojasni nekatere probleme, ki jih imate? Ali so načini, 

da bi zadovoljili več želja, kot ste jih doslej?

POGOVOR Z ZEMLJEVIDOM

To vajo pa lahko izvedete, če želite bolje videti vzorce 

želja v skupini. Namen vaje je zapisovati potek pogov-

ora tako, da ga vsi vidijo. S pomočjo zemljevida je 

lažje videti povezave med stvarmi, ki so bile izrečene 

ob različnih priložnostih. To je lahko zelo uporabno 

pri odločanju. Lahko jo uporabite kot zapisnik na ses-

tanku. Potrebujete nekaj velikih pol papirja in nekaj 

fl omastrov. Določite zapisnikarja. Ta naj preprosto 

zapisuje tako, da poskuša dajati podobne ideje in 

predloge skupaj, lahko pa tudi potegne črte med kon-

fl iktnimi področji.

Urška Kete, Potrpežljiva volkulja, Ajdovščina-Šturje 1

V času, ko se odvija vrvež nakupovanj, lučk, množičnih koncertov in prireditev, je tudi čas, v ka-

terem se lahko za hip ustavim in zaprem oči. »Zakaj?« boste verjetno vprašali. Da najdem sebe in 

svoj mir. To je lahko čas, ki mi odpira vrata, da poiščem pot v skavtstvo, v to kar sem. Čas, v kat-

erem se še bolj poglobim v skavtstvo in sovoditelje. Nenazadnje so oni tisti, od katerih pričakujem 

na vsakem koraku, da bodo vsaj tako dobri, kot sem jaz. Da pa lahko upravičim to pričakovanje 

od drugih, pa moram najprej pogledati v svojo notranjost.
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pohod, pomoč, vzponi, kilometri in še marsikaj, kar  

bomo doživeli s sovoditelji v SKVO-ju, zahtevajo od 

nas telesno moč, vzdržljivost in prožnost.

Rasti moramo tudi na ČUSTVENO-MOTIVACI-

JSKEM področju. Če v SKVO-ju vlada sproščeno 

vzdušje in pozitiven duh, lahko brezskrbno izrazimo 

svoja čustva in se obenem motiviramo za dobro 

sodelovanje med voditelji ter reševanje morebitnih 

konfl iktov, ki se občasno pojavijo.

Ob nenehnem izobraževanju in usposabljanju, v 

SKVO-ju ali kje drugje, rastemo na SPOZNAVNEM 

področju. Poleg formalnosti je potrebno v srečanja 

SKVO vključiti tudi debate med voditelji, igre, 

privlačne goste, fi lmske večere oziroma vse tisto, kar 

sovoditelje sprošča, jih izobražuje na zabaven način 

in jim odpira nova obzorja. Te neformalne aktivnosti 

bodo privedle do večje povezanosti med voditelji in 

seveda tudi boljše skupnosti voditeljev kot celote. 

Z vstopom v SKVO smo postali del skupnosti 

voditeljev in s tem prevzeli določeno odgovornost do 

sovoditeljev, kot tudi skavtov, ki so nam bili zaupani 

v vodenje. V tej veji moramo najti podporo in zgled, 

da bomo MORALNE odločitve znali pravilno sprejeti 

in jih vzeli kot izziv za uresničevanje. Komunikacija 

med voditelji in nenehno druženje z njimi tudi izven 

formalnih srečanj nam pomaga, da tudi DRUŽBENO 

rastemo. 

Naj vsa naša pričakovanja in vso našo rast izročimo 

Bogu v roke. Pripovedujmo mu o sebi, svojih težavah, 

svojem veselju, težavah  sovoditeljev … Dovolimo mu, 

da pride v naš SKVO, da bo vsakega voditelja priteg-

nil k sebi, da bomo lahko z Njim živeli in DUHOVNO 

rasli. Torej, draga voditeljica/voditelj, želim ti, da bi 

besedo PRIČAKOVANJE večkrat uporabil/a v svojih 

mislih. Ne samo za druge, temveč tudi zase. 

Vprašaj se sedaj, ko stojiš pred novorojenim 

detetom: »Kaj pričakuješ od SEBE kot voditelja, 

kaj od svojih SOVODITELJEV in kaj od SKVO-ja 

kot celote?«

Urška Kete, Potrpežljiva volkulja, Ajdovščina-Šturje 1

V SKVO-
ju voditelji 
rastemo, se 
učimo in poln-
imo baterije ...



volčiči in volkuljice // Skavtič / november 2007 //

20

voditelji // Skavtič / december 2007 //

Na pobudo mame, ki se je bala zame, sem bila napol 
pahnjena v prvi skavtski dan, kjer so se mi zdeli vsi 
prisotni skoraj groteskno srečni in veseli. Morda me 
je ta fascinacija prepričala, da sem prišla še na prvo 
srečanje noviciata. Pri svojih šestnajstih sem bila, vsaj 
zdaj se mi zdi, povsem povprečna najstnica. Ampak 
takrat je bilo očitno vsem ostalim jasno, da iz druščine 
izstopam. Začeli smo z nekimi dejavnostmi v dvojic-
ah in leto ali več kasneje sem poslušala izpoved moje 
»partnerke« v dvojici: »Takrat sem se te pa kar malo 
bala.« Moj pankerski stil z bulerji, zavihanimi hlačami 
in razvlečeno, doma porisano majico jo je prestrašil. 
Drugim pa dal predmet za pogovor in poglede s strani. 
Tako sem se že na prvem skavtskem srečanju soočila 
s kruto realnostjo strahu pred drugačnostjo, ki me je 
spremljal še dobršen del leta, dokler si nisem izborila 
mesta v skupini in so me vzeli za svojo tudi z bulerji.
Zdaj drvim proti trideset in pred kratkim sem se 
udeležila seminarja za ljudi, ki na različne načine 
delujejo na mladinski sceni v Sloveniji. Trenutek, ko 
človek na takšnem seminarju pove, da prihaja iz kake 
katoliške organizacije, je očitno usoden. Kar naenkrat 
si stigmatiziran in od tega trenutka dalje večina lju-
di, ki so običajno neverujoči, ne najde nobene druge 
teme za pogovor. Vsa okolica se čuti poslanega, da 
ti razloži svoja stališča o katoliški cerkvi in začudeno 
vzdihuje nad okostenelimi katoliškimi vrednotami, ki 
jih, pazi to, prostovoljno živiš!
Po izpovedih mojih »anketirancev« se da od vseh, 
največkrat v javnosti omenjenih tematik izkušnje z 

nestrpnostjo v skavtskih vrstah, izpostaviti dve: nestrp-
nost do neverujočih oziroma drugače verujočih in 
nestrpnost do istospolno usmerjenih. Najbrž ni nena-
vadno, da sta obe tesno povezani z vrednostnim sis-
temom, ki ga cenimo in h kateremu vzgajamo, tudi 
zato, ker je ta podprt s katoliškimi koreninami, pa še 
voditelji smo pogosto vpeti v Cerkveno občestvo, ki 
takšne vrednote spodbuja. To z vrednotami se mi po 
eni strani zdi izvrstno, saj izkazuje, da vanje verjam-
emo in smo jih pripravljeni zagovarjati. Vendar pa je 
hkrati logična posledica razmislek, ali je mogoče, da 
ob tem nismo oziroma ne bi bili nestrpni. Nestrpnost 
namreč ni naša vrednota oziroma je z njimi celo v 
nasprotju. In smo pri vprašanju, kako razložiti iz-
jave v stilu »nimam nič proti, je pa nagravžno«, »mi 
desni in oni levi« in podobno. Kako zagovarjati lastne 
vrednote, ne da bi pri tem žalili oziroma nespoštovali 
druge?

Namen tega prispevka je na koncu to, da vam, 
voditeljem, ponudi kost, ki ste jo morda nekje na poti 
pozabili prežvečiti, bi jo pa morali. O nestrpnosti in 
boju z njo res poslušamo na vsakem koraku in prav 
zato bi morali o temah, kjer se nestrpni zalotimo, 
izdelati stališče ter hkrati način, s katerim bomo o tej 
temi pristopali k mladim, ki jih vodimo. Saj mladi o 
tem prav tako poslušajo na vsakem koraku. Voditelji 
smo zgled in moramo biti pripravljeni na vse teme, s 
katerimi se naše skavtinje in skavti srečujejo v vsak-
danjem življenju. Tudi če nam niso ljube. Nekoč se 
bodo namreč morda prav oni znašli na seminarju, 
kjer bo pomembno, kako trdne so njihove skavtske 
vrednote in na kakšen, kako jasen ter spoštljiv način 
jih znajo zagovarjati, posledično pa še širijo (dober) 
glas o nas in našem delu, za katerega mi že vemo, da 
je ok, drugi pa vsi gotovo ne.

Optimistična muha

     VAKUUMSKO 
    PAKIRANJE - DRUGIČ

... pahnjena v prvi skavt-
ski dan, kjer so se mi zdeli 
vsi prisotni skoraj grotes-
kno srečni in veseli ...

Aha. Nadaljujem temo iz prejšnje številke. Da vam osvežim spomin – ob letu enakih 
možnosti smo bili (ponovno) preplavljeni z gesli o neenakosti in nestrpnosti. Zanima me, 
kako nestrpni smo v skavtskih vrstah, če sploh smo. Skratka, v vmesnem času sem malo razisko-
vala tole nestrpnost. Se pogovarjala z voditelji in poslušala mlajše, si dovolila nekaj vprašanj 
naključnim mimoidočim v pisarni, pobrskala še po lastnih izkušnjah iz preteklosti. In bom začela 
kar z dvema izkušnjama, od katerih je prva najstarejša, druga pa najbolj sveža – razlika med njima 
pa je, da sem se prvič srečala z nestrpnostjo zato, ker nekaj nisem, drugič pa zato, ker nekaj sem.
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K ODRASLIM SKAVTOM!
Pot od mladinskega gibanja do 

odraslih skavtov
V Trebnjem je čas za skavte napočil, ko je tedanji kaplan Janez Božnar, tudi sam po duši in srcu 

skavt, ponudil mladini »alternativo«, kot smo pozneje odkrili tisti, ki smo se skavtom pridružili, 

polno mladostniške navihanosti, skupnega druženja, odkrivanja narave, Boga in njegovih del, 

novih prijateljev … 

Takrat sem ravno začela hoditi v srednjo šolo in čas, 

ki sem ga preživela med in s skavti, je bil enkraten. 

Posebej so se mi vtisnili v spomin, kot verjetno večini 

skavtinj in skavtov, tabori: poletni, zimski, taki za en 

dan … Za prvo generacijo so prišli mlajši in skavtstvo 

se je razširilo. Tisti, ki so začeli med prvimi hoditi k 

skavtom, so vodili mlajše in navdušenje je bilo veliko. 

Ko sem šla študirat v Ljubljano, sem čas posvetila dru-

gim stvarem, a ob besedi skavti so na dan privre-

li prijetni spomini, običajno sestavljeni iz polno 

smeha, majhnih lumparij, prijetnih srečanj z drugimi 

skavti iz Slovenije … A žal je po dejavnih dvanajstih 

letih vse skupaj za nekaj časa zamrlo.

“Skavti so 
zato, da 
združujejo, ne 
razdružujejo!”
Letos, kmalu po novem letu, smo dobili vabilo za 

vključitev med odrasle skavte. Na predstavitev smo 

prišli večinoma tisti, ki nam je skavtstvo poznano. 

Koncept je pravzaprav idealen: skupaj z družinami na 

tabore, srečanja enkrat na mesec zaradi vsemogočih 

obveznosti, ki jih imamo, ko smo starejši, … Vodenje 

je prevzel Uroš, ki mu je način delovanja odraslih 

skavtov najbolj poznan. Dejstvo je, da smo člani pri 

trebanjskih odraslih skavtih precej mladi; pri svojih še 

ne tridesetih sem med najstarejšimi. Hm … 

Ne dolgo nazaj me je znanka vprašala, kdaj bo 

lahko pripeljala svoje otroke k skavtom, saj je treba 

otroke zaposliti, jim dati prave vrednote in skavtom 

bi jih z veseljem zaupala. No, tako daleč še nis-

mo, vendar upam, da se bo kdo opogumil in (spet) 

postal voditelj(ica) mlajši generaciji. Zaenkrat osta-

jamo skupina starejših skavtov in smo drugačni kot 

takrat, ko smo bili mladostniško razposajeni. Zdaj 

razmišljamo o bolj resnih življenjskih temah, kar še 

ne pomeni, da se nimamo prav zares dobro. Prvi po-

letni tabor je bil odličen, tudi zato, ker so šli z nami 

tisti, ki nas v življenju najbolje dopolnjujejo. Skavti 

so zato, da združujejo, ne razdružujejo! Druženje 

je bilo podobno veliki družini, kjer smo si kljub raz-

likam podobni, zato trdno upam in verjamem, da se 

razvijamo v pravo smer.

Valerija Š. Jarm, Temnooka kresnička, Baragov steg 1, Trebnje

Katapult na taboru trebanjskih odraslih skavtov
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OKOLJSKA VZGOJA = ?

V ZSKSS imamo tako že od začetka svojega delovan-

ja trop za okoljsko vzgojo, ki naj bi skrbel, da na 

to ne pozabimo, in večinoma jim je kar uspevalo: 

vsakoletne akcije ob dnevu Zemlje, okoljski viken-

di idr. dejavnosti. Po krizi z neorganiziranostjo in 

pomanjkanjem kadra, pa je lani trop zamrl. Zdi se, 

da je to sprožilo alarm. Ali nismo skavti tisti, ki ne 

le ozaveščamo, ampak tudi reagiramo?! In po tem 

smo prepoznavni. 

Nekako vzporedno se je začela oblikovati prihodnost 

skavtskega doma v Kočevskem rogu, za katerega 

želimo, da postane okoljski center. Programski trop 

za akcijo Obudimo Kočevski rog! je sprožil pobu-

do, da v sodelovanju z mladimi voditelji v okoljskem 

tropu organiziramo okoljski vikend, katerega glavni 

namen je bil, da gremo po poti razvijanja kakovost-

nega programa okoljske vzgoje v ZSKSS, da spodbu-

dimo voditelje k usposabljanju na tem področju in 

da pomagamo razvijati zavest o tem. Poleg delitve 

izkušenj in novih idej, sta nam o svojem pogledu na 

naravo, tudi okoljsko vzgojo, spregovorila dva gosta, 

doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak in Klemen Urbanija iz 

društva Beli volk. 

Skozi pogovor in dejavnosti se je izoblikovala opre-

delitev okoljske vzgoje pri skavtih, ki gre nekako ta-

kole: 

»SKAVTSKA OKOLJSKA VZGOJA PREKO 

DOŽIVLJANJA VODI V DEJAVEN IN ODGOV-

OREN ODNOS Z NARAVO, KI JO DOJEMAMO 

KOT BOŽJE DELO.« 

Naj to opredelitev vzamemo za svojo ali ne, smo se 

vsi organizatorji na koncu strinjali, da je bil okoljski 

vikend za Združenje pomemben prispevek, saj je 

ne le spodbudil in okrepil trop za okoljsko vzgojo, 

pač pa tudi odprl pogled naprej. Večinoma so se ga 

namreč udeležili mladi voditelji, ki bodo šele ustvar-

jali našo prihodnost.  

S tem izhodiščem in vsemi izkušnjami okoljskega 

vikenda bodo načrtovane tudi nadaljnje dejavnosti 

na področju okoljske vzgoje v ZSKSS.

Sabina Rupnik Suhadolnik, Brezovica 1

Skrb za okolje in okoljska vzgoja je v svetu vse bolj pereča tema, saj zadeva samo bistvo našega 

preživetja – brez pogojev, ki jih uničujemo, človeštvo pač ne bo moglo obstati. Vsem skavtinjam in 

skavtom je lahko v čast, da že več kot stoletje zajemamo iz bogate dediščine našega ustanovitelja, 

ki je v temelje skavtstva položil tudi spoštljiv, odgovoren in zelo oseben odnos do narave. »Za tiste, 

ki imajo oči, da vidijo, in ušesa, da slišijo, je gozd laboratorij, kraj družabnih srečanj in svetišče 

obenem,« je zapisal Robert Baden-Powell.
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TI MALI LJUBKI POLHKI

Edini po zakonu dovoljen lov na polhe je lov s 

»škrincami« (eni temu pravijo »škatle«, drugi »stiska-

lke«, tretji »morilsko orožje«). To je tista stvar, v katero 

daš košček jabolka, natakneš na palico in daš na vejo. 

Potek lova: za začetek poiščeš primerno drevo (bukev, 

hrast, jablana ...), ki naj bo v gozdu in naj ima veje pov-

ezane z ostalimi drevesi. Polhi se večinoma premikajo 

po drevesih. Potem poiščeš tanko in dolgo palico, na 

kateri ošiliš vrh toliko, da lahko lepo natakneš škrinco. 

Iz zunanje strani jo namažeš s koščkom jabolka, da 

diši. Potem pa pride zahteven in za prste najbolj ne-

varen del: napenjanje škrince. Na kaveljček v škrinci 

natakneš košček jabolka, napneš in zagozdiš za zob 

kaveljčka, ki se nahaja zunaj škrince. Zagozdiš čim 

bolj na robu, tako da se lahko hitro sproži (drugače 

polh pride, poje jabolko in odide, ne da bi se škrinca 

sprožila). Pogosto se zgodi, da se škrinca sproži 

ravno, ko imaš prste na napačnem mestu. Pač, smola 

zate – previdnost je mati modrosti. S palico potem 

škrinco nastaviš na vejo (čim višje, tem bolje). Polhek 

bo skakal po vejah, zavohal jabolko in pomislil: »Kul, 

večerja.« Šel bo v škrinco, potegnil jabolko, škrinca se 

bo sprožila in polhek bo mrtev. Med lovom si najdeš 

primerno mesto za kurjenje ognja, si pripraviš kaj za 

pojest (hrenovke, tvist, klobase …), redno hodiš gle-

dat, če se je kaj ujelo, in ko greš nazaj, privlečeš s sabo 

še kup drv za na ogenj. Dobro pa je upoštevati nekaj 

»nenapisanih« pravil pri polhanju:

• Loviš določen čas (vedno ponoči, dokler si    

lahko buden).

• Postaviš toliko škrinc, kolikor jih boš potem 

v gozdu lahko našel.

• Gledat hodiš na približno 30 minut (če se polh 

slučajno ujame tako, da je še živ).

• NE LOVITE polhov, če jih mislite metati 

stran. 

Pri polhu res lahko uporabiš skoraj vse: 

- kože za polhovko,

- mast za zdravilo,

- meso za hrano in celo 

- kosti za zobotrebce. 

Za kosilo jih lahko pripraviš v omaki kot golaž, lahko 

jih spečeš na olju … Vsekakor pa je polh »počasna« 

hrana: 5–6 polhov boš jedel približno 1 uro (zaradi 

glodanja drobnih kosti). Dobro, sedaj se pa nehajte 

kremžiti, češ da so to miši, in kako lahko to ješ. Ko v 

glavi razčistite in izbrišete predsodke, boste videli, da 

je polh zelo okusna in zdrava hrana.

A poznate polhe? To so tiste majhne ljubke živalce, ki se jeseni podijo po gozdovih. Skačejo po 

vejah, jedo sadje, žir in ostale drevesne plodove ter tri četrtine leta prespijo (blagor njim). Ampak 

veste, kje so še lepši za videti? Na krožniku, ko pride čas kosila. No, no, pomirite se, ne pošljite 

sedaj name kakšnega »ministrstva proti mučenju živali«. »Polhanje« je ena izmed številnih tradicij 

v Sloveniji, ki se začne septembra. Letos si moral kupiti dovolilnico za polhanje (razen lovcev).

Danijel Mrvoš, Nedoumljivi Medved, Loška Dolina 1
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VIDIMO SE:

- z izvidniki in vodnicami v soboto, 19. 

julija 2008 – utaborili se boste v naravi na 

največjem tabornem prostoru v zgodovini 

Slovenije,

- z volčiči in volkuljicami v ponedeljek, 21. 

julija 2008 – prespali boste v varnem zavetrju 

volčje zgradbe,

- vsi skupaj (tudi popotniki) pa se zberemo 

v petek, 25. julija 2008, na tabornem pros-

toru izvidnikov in vodnic. Skupaj ga bomo “po 

skavtsko” zažurali in začutili, kako močno je 

skavtstvo v Sloveniji! 

Izvidniki, vodnice in volčiči boste tako tabor v 

nedeljo, 27.  julija, tudi zaključili.

Popotniki in popotnice, ki bodo sicer prišli že 

na skupni del (v petek, 25. julija), bodo s svo-

jim taborom začeli, ko bodo drugi že zaključili, 

to je v ponedeljek po skupnem delu. Kot se 

spodobi, bodo odrinili na potovalni tabor, 

razdeljeni na potovalne skupnosti.

NOROST, KI DELUJE!
1. slovenski jamboree

Vsi vemo, da to danes ni več skrivnost. Prvi tabor v zgodovini Slovenije, 

na katerem bomo prav vsi slovenski skavti in skavtinje BO, in sicer od 

19. julija do 3. avgusta 2008. Na jamboreeju pričakujemo več kot 3000 

udeležencev in voditeljev, to bo namreč največji skavtski tabor v Slov-

eniji doslej.

Jamboree pa ni samo tabor – je celoletno “skavtsko žuranje” s poletnim vrhuncem! V krdelih, četah 

in klanih širom Slovenije se že “dogaja”! Volki boste skozi skavtsko leto spoznali posebno jamboree 

zgodbico, izvidniki in vodnice se boste srečali z vodom iz drugega konca Slovenije, popotniki pa 

nam boste pomagali pripraviti potovalni tabor po vašem koncu. Skavtski duh, ki si ga bomo nabrali 

med letom, pa bomo prinesli s seboj na dogodek dvajsetletja: prvi slovenski jamboree!

Ni ga dogodka na tem svetu, ki bi ti lahko preprečil, da si to poletje skupaj z nami! 

Ob obljubi sva izrekla iste besede, to poletje bova pa skupaj gledala iste zvezde!
Naj norost v tebi deluje!

Jamboree 2008

Natančnejše informacije za starše, voditelje, udeležence ter  pomembni datumi:
http://jamboree.skavt.net/

Matej Balantič, Delavni bulldog, Brezovica 1
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Prva skupina se je ukvarjala s SKAVTSKIMI MEDIJI, 

natančneje s SkavtnetomSkavtnetom in Skavtičem.Skavtičem. Namen de-

lavnice je bil predstaviti delo v teh medijih ter prido-

biti nove moči, sveže ideje, predloge za izboljšave. Če 

se kakšna ideja poraja tudi vam, lahko to sporočite 

ekipi Skavtneta (www.skavt.net) ali ekipi Skavtiča na 

skavtic@skavt.net.

Druga skupina je pregledovala shemo USPOSABLJAN-

JA, zbirala predloge za stopnje imenovanj in nazive, 

pregledovala osnutek Pravilnika o imenovanju in nagra-

jevanju v Zskss idr. Trenutno namreč potekajo priprave 

pravilnika, išče se primerna poimenovanja tabornih šol, 

imenovanj ... O tem bo do pomladi, ko naj bi se pravilnik 

sprejemalo, organizirana še kakšna delavnica ali posvet, 

na katerega ste lepo vabljeni.

Tretja skupina pa se je lotila NOVEGA VZGOJNEGA 

NAMENA  za obdobje 2008–11. Delavnica je vključevala 

analizo uresničitve ciljev trenutnega vzgojnega namena 

o koreninah, analizo trenutnih potreb v vejah, stegih 

in na državni ravni ter iz tega izhajajoč nabor idej za 

naslednji vzgojni namen. Pokazalo se je, da so potrebe 

v Združenju trenutno precej poenotene, tako se bo do 

naslednjega sveta poverjeništvo za program ukvarjalo 

predvsem s poglabljanjem in dodelavo vzgojnega na-

mena, ki bo usmerjen v služenje v družbi in okoljsko 

vzgojo. Bo pa o tem organiziran tudi posvet, kjer boste 

lahko prispevali svoja mnenja.

Popoldne smo se družili na KOVNICI IDEJ o skavt-

skem molitveniku, o ruticah v ZSKSS, o izsledkih 

strateškega sveta, ki se je zgodil v septembru, o 

okoljski vzgoji v ZSKSS ter o Skavtskem domu v 

Kočevskem rogu, poleg tega pa nam je bil predstavljen 

tudi načrt za Jamboree 2007.

Nedelja je bila namenjena zasedanju Sveta ZSKSS, na 

katerem smo uspešno sprejeli dve glavni točki dnevnega 

reda – proračun za leto 2008 in novega generalnega 

duhovnega asistenta Sandija Korena, sicer župnika 

in duhovnega asistenta v stegu Mozirje 1.

Najslovesnejši dogodek vikenda pa je bila prav gotovo 

podelitev imenovanj novih skavtskim voditeljem podelitev imenovanj novih skavtskim voditeljem 

in pomočnikom trenerja ter podelitev nagrad.in pomočnikom trenerja ter podelitev nagrad.  Vsi 

prejemniki si zaslužijo, da se jih omeni tudi v Skavtiču. 

SVET ZDRUŽENJA V ŠKOFJI LOKI
Na letošnjem jesenskem Svetu Združenja smo se imeli lepo. Lepo, ker je sijalo sonce. Lepo, ker 
smo se spet videli. In dobro jedli. Pa tudi, ker smo si imeli kaj povedati.  V soboto dopoldne smo 
se razporedili na tri delavnice, s katerimi smo želeli, da vsi predstavniki stegov prispevajo svoj 
pogled, svojo izkušnjo in ideje k pomembnim ter trenutno aktualnim temam v Združenju. 

Novi imenovani skavtski voditelji oz. voditeljice: Simon Drnovšek, Zagorje 1/ Erika Klemenc, Kamnik 1/ Špela Komac 
Sušnik, Kamnik 1/ Milan Kvas, Ptuj 1/ Barbara Pavlakovič, Novo mesto 1/ Katja Vrhovnik, Kamnik 1

Novi pomočniki oz. pomočnice trenerja: Matej Černetič, Brezovica 1/ Sandi Hribar, Grosuplje 1/ Matej Hozjan, Brezovica 
1/ Viljem Kavčič, Velenje 1/ Ruth Martinčič, Jesenice 1/ Simon Mlekuž, Bovec 1/ Tomaž Paulus, Škofja Loka 2/ Sabina Rupnik 
Suhadolnik, Brezovica 1/ Lotka Škerlak, Maribor 2/ Tomi Tomšič, Kamnik 1

Prejemniki plaket ZSKSS – za požrtvovalno delo pri obnovi Skavtskega doma v Kočevskem rogu – so: Luka Boltar, Nova Gor-
ica 1/ Tilen Čampa / Marko Drnovšek, Zagorje 1 / Miha Ranfl , Ljubljana 1/ Klemen Merhar, Ribnica 1/ Primož Novak, Moravče 1/ 
Tomaž Paulus, Škofja Loka 2

Prejemniki bronastega znaka ZSKSS – za najmanj 5-letno služenje v ZSKSS – so: Janja Bašelj, Cerkno 1/ David Bašelj, Cer-
kno 1/ Bojana Štucin, Cerkno 1/ Marjana Kern, Komenda 1/ Borut Resnik, Komenda 1/ Miha Grilc, Komenda 1/ Darja Abram, 
Komenda 1/ Primož Abram, Komenda 1/ Martin Kotnik, Koroška 1/ Tanja Hribšek, Koroška 1/ Tomaž Uršej, Koroška 1/ Marija 
Kotnik, Koroška 2/ Franček Kraner, Koroška 2/ Klavdija Kralj, Koroška 2/ Sergeja Apat, Koroška 2/ Katarina Horvat, Koroška 2

Prejemniki srebrnega znaka ZSKSS – za najmanj 10-letno služenje v ZSKSS – so: Aleksandra Aberšek, Koroška 1/ Marjan 
Gačnik, Celje 1/ Janez Gerčar, Homec 1/ Helena Habič, Postojna 1/ Viljem Kaučič, Velenje 1/ Primož Kogovšek, Ljubljana 4/ An-
dreja Majač Kušar, Kamnik 1/ Alenka Oblak, Grosuplje 1/ Jože Pečovnik, Slovenska Bistrica 1/ Slavko Rebec, Ajdovščina – Šturje 
1/ Simona Roškar, Gornja Radgona 1/ Florjan Svetina, Breznica 1/ Janez Trček, Logatec1/ Lotka Škerlak, Maribor 2

Prejemniki zlatega znaka ZSKSS – za najmanj 15-letno služenje v ZSKSS – so: Erika Klemenc, Kamnik 1/ Janez Kobal, Cerkno 
1/ Špela Komac Sušnik, Kamnik 1/ Aleksander Koren, Mozirje 1/ Milena Pačnik, Koroška 1/ Uršula Sušnik, Kamnik 1/ Tone 
Špendov, Breznica 1

 Optimistična muha
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21. svetovni jamboree
Občutka, kaj je ves svet, ne razumeš, dokler ne 
doživiš vsaj ene otvoritvene slovesnosti. Takrat 
pozabiš celo na princa Williama, ki sedi v častni 
loži deset metrov stran, saj se zaveš, da si sredi 
nepregledne množice mladih, ki jih preveva enak 
občutek veselja, da so tukaj.

Več na http://www.skavt.net pod naslovom 
Doživeti svetovno skavtstvo je nekaj neprecen-
ljivega.

ICCSICCS - International 

Catholic Conference 

of Scouting označuje 

mednarodno zvezo 

katoliških skavt-

skih organiza-

cij, pripona EMEM pa 

označuje evro-med-

iteransko regijo. 

ICCS deluje znotraj 

WOSM-a. Sestrinska 

organizacija ICCS je 

ICCG (International Catholic Conference of Guiding), ki 

deluje znotraj WAGGGS-a. Obe organizaciji lahko najdemo 

tudi na: http://www.cics.org/html/index.php in http://cicg-

iccg.org/en/index.html.

V prvem delu smo se srečali z evangelijskim odlom-

kom o dveh učencih, ki potujeta v Emavs in se jima 

na poti pridruži Jezus. Odlomek govori o poti v Emavs, ki 

ju privede nazaj v skupnost prvih kristjanov in kjer se začne 

tudi služenje prvih oznanjevalcev evangelija. Odlomek je 

čudovit oris katoliškega skavtstva, kjer se z božjo 

pomočjo uresničuje pot, skupnost in služenje v duhu 

evangeljskih vrednot. Tudi zato je Bog sestavni del ob-

ljube in zakonov katoliških skavtov po vsem svetu. 

Drugi del je bil namenjen organizacijskim zadevam znotraj 

ICCS-EM: sprejemanju pravilnika in volitvam novega 

sekretarja in članov komiteja. Novi sekretar je postal 

Gerry Glinn (Irska). ZSKSS zaradi nečlanstva v WOSM sicer 

ni članica ICCS, zato ne moremo sodelovati na volitvah. 

Na srečanja ICCS smo povabljeni kot gostje. Vendar pa si 

je ZSKSS ustvarila ugled s svojo katoliško identiteto, de-

lom in programom, 

kar nam priznavajo 

tako ICCS kot mnogi 

vodilni predstavniki 

katoliškega skavtstva 

po svetu.

Tretji del, načrtovanje 

aktivnosti ICCS-EM, je 

bil nadvse pomemben. 

Te naj bi pomagale 

katoliškim skavtskim 

organizacijam pri 

izobraževanju in duhovnem oblikovanju duhovnih asisten-

tov in voditeljev. Med projekte ICCS, ki se jih udeležujemo 

tudi člani iz ZSKSS, so na primer  New Horizonts (oblikovan-

je DA-jev), Living stones (Živi kamni), oblikovanje voditeljev, 

pastoralni seminar katoliških organizacij centralne Evrope, 

razni drugi seminarji in srečanja … Znotraj ICCS dobivamo 

tako razne ideje, vzpodbude in materiale.

Naša prisotnost v ICCS je pomembna. S tem krepi-

mo povezanost s svetovnim skavtstvom, pozna-

vanje naše organizacije v svetu in ohranjamo stik 

z drugimi katoliškimi skavtskimi organizacijami. 

Ob tem pa seveda krepimo tudi lastno identiteto in 

razpoznavnost.

Sandi Koren, Mogočni P. Balu, GDA

Seminar in konferenca ICCS-EM
Jordanija 2007

Predstavniki ZSKSS se že vrsto let udeležujemo dogodkov, ki jih organizira ICCS z željo, da bi 

navezali stike in omogočili sodelovanje z nam sorodnimi skavtskimi organizacijami. Tudi na 

letošnje srečanje ICCS-EM, ki združuje katoliške skavtske organizacije od Irske do Jordanije, sva 

se odpravila 2 predstavnika ZSKSS. 

TŠ Združenja
Sledili smo Davidu in Savlu, spoznavali veščine 
vodenja, timskega dela in motiviranja, pekli piško 
in ušpičili marskiatero neumnost. Kje? Na TŠ 
Združenja seveda! Več na http://www.skavt.net
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1Brskaš po internetu. Zaželiš si svežih novic 

o skavtskem dogajanju v Sloveniji. Kam 

najprej odsurfaš?

a.   Na strani ZSKSS, od tam pa naprej.

b.   Na SkavtNET, itak!

c.   Na našo stegovo stran.

d.  Odprem Google, vpišem geslo in upam, da  

bom našel kaj pametnega.

2Ne spomniš se točno, kdaj je sprejem 

LMB na Dunaju,  soskavt ti predlaga, da 

pogledaš SkavtKOLEDAR. Kaj storiš?

a.  Vprašaš ga, kaj je Skavt KOLEDAR in kje ga 

lahko dobiš oz. kupiš?

b.  Ker ti internet ni blizu, se najprej zapodiš v 

svoj skavtski zvezek in upaš, da si si datum 

zapisal. Šele nato pomisliš, da bi mogoče 

upošteval nasvet.

c.  Upoštevaš nasvet in odsurfaš na SkavtKOL-

EDAR.

d. Kot redni uporabnik SkavtKOLEDAR-ja se 

sprašujem, zakaj se tega nisem spomnil že 

sam.

3Danes ima tvoj skavtski prijatelj rojstni 

dan, ti pa nimaš časa, da bi ga obiskal. 

V skavtskem zvezku zagledaš napis 

SkavtRAZGLEDNICE. Kaj pomisliš?

a.  Itak. Poslal mu bom SkavtRAZGLEDNICO, ki 

jo bom naredil iz ene super odštekane fotke, 

ko sva bila skupaj na taboru.

b.  Hm, kaj pa če bi za spremembo poizkusil.  Sic-

er ne znam izdelati svoje razglednice, bom pa 

poiskal kakšno med že izdelanimi. 

c.  Pokličem na ZSKSS in vprašam, če jih imajo 

kaj na zalogi.

d.   Ker mi ta ne opcija ni všeč, iščem drugačno 

rešitev.

4Vaš steg praznuje 15-letnico in ob tej 

priložnosti organizirate ples za cel steg, 

starše in goste. Odgovoren si za to, da 

privabiš čim več skavtov iz drugih stegov. 

Kako bi za to izkoristil internet?

a. V najboljšem primeru bi poskrbel, da bi po-

slali mail na voditeljsko listo. Važno, da vedo 

voditelji.

b. Interneta sploh ne bi izkoristil, ker me ne 

zanima.

c. Uporabil bi vse, kar mi ponuja SkavtNET. 

Na SkavtOPIS bi vpisal novico in dogodek, 

poslal mail na skavtske liste, na katere sem 

prijavljen in organiziral, da bi na SkavtNET 

obesili tudi reklamo dogodka.

d. Poslal bi novico na voditeljsko listo, ker ne 

vem, kako do objave novice tudi na Skavt-

NET-u, pa bi skušal stopiti v kontakt z ekipo, 

da mi pomaga. 

5Že nekaj časa nisem bil na straneh svojega 

stega. Sklenem, da jih bom obiskal, a ne 

vem naslova. Kako se lotim iskanja?

a.  Vem, da obstaja SkavtKAŽIPOT in povezave 

na stegovske strani v njem, kljub temu pa se 

odpravim poiskat s pomočjo Najdi.si.

b. Vem, da je naslov stegovske strani vpisan v 

TEST: 

            KDO SEM?
Draga skavtinja, dragi skavt! Pravijo mi, da je moje poslanstvo biti tvoj partner in prijatelj, ki 
ti rad pomaga in ti je vedno na voljo. Kaj pa misliš ti, kdo sem in kaj prinašam v tvoje skavtski 
vsakdanj? Reši test in izvedel bom, ali sem zadel svoje bistvo ...
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SkavtKAŽIPOT, saj sem ga že večkrat upora-

bil, zato ne razmišljam preveč in se odpravim 

nanj.

c.  Pričnem iskati preko SkavtKAŽIPOT-a in šele, 

če strani ne najdem tam, poizkusim drugje.

d. SkavtKAŽIPOT mi ne pride na misel. Poveza-

vo poiščem drugje.

6V stegu ste izvedli akcijo, ki se je je 

udeležilo veliko skavtov iz drugih stegov. 

Zanima te, kako so se počutili in če jim je 

bilo všeč.

a.  Odpreš novo temo na SkavtFORUM-u in jih 

vprašaš.

b. Pošlješ vprašalnik na voditeljsko listo in prosiš 

za odgovor.

c.  Na stegovo spletno stran objaviš kratko an-

keto.

d. Po pošti pošlješ vprašalnik predstavnikom 

vseh stegov, ki so bili prisotni na akciji.

7.Doživel si čudovito osebno izkušnjo, ki bi 

jo rad delil z drugimi.

a. Svojo zgodbo napišeš in jo pošlješ na mailing 

liste.

b. Svojo zgodbo napišeš in jo posreduješ kot 

novico.

c.  Pomislim na SkavtNET, ampak se mi zdi bolj 

primerno svojo zgodbo poslati za objavo v 

Skavtiču.

d. Svojo zgodbo napišeš v SkavtBLOG in jo 

pošlješ za objavo v Skavtiču.

8Od svojega skavtskega prijatelja Janeza 

Novaka dobiš elektronsko pošto iz jno-

vak23@gmail.com naslova. Kaj si misliš?

a. Moram mu predlagati, da si uredi e-pošto 

na SkavtNET-u in z naslovom janez.novak@

skavt.net pomaga širiti našo skavtsko ident-

iteto.

b. Tudi sam ne uporabljam skavt.net poštnega 

naslova. Lahko bi ga, pa mi ne ustreza.

c. Sam sicer uporabljam skavt.net elektronsko 

pošto, a se ne ukvarjam s tem, kakšnega upo-

rablja prijatelj.

d. Nič. Sicer pa, kdo bi se sploh šel sramotiti z @

skavt.net mailom.

Zdaj se ti je verjetno že posvetilo, kdo sem 
ali vsaj, kako mi pravijo. SkavtNET sem in 
obstajam z enim samim ciljem in željo, to 
je, da združujem, informiram, povezujem, 
izobražujem ipd. slovenske skavtinje in skavte 
na spletu. Nisem superman in vem, da tega ne 
morem doseči sam. Potrebujem vse vas, saj le 
tako lahko nekoč dosežem svoje bistvo in pos-
tanem slovenski skavtski spletni dom.

Kako daleč mi ti pomagaš dosegati svoje bistvo, pa 
preračunaj glede na spodnjo tabelo. Rešitev naj ti 
pokaže, kako blizu sem svojemu cilju, da bi prepričal 
tudi tebe. 

ŠT.
vpr.

ODGOVOR
a cb d

1 2 3 1 0

3 3 2 0 1

4 1 0 3 2

2 0 1 2 3

5 1 3 2 0

7 0 1 2 3

8 3 1 2 0

6 3 2 1 0

0 – 8: O, moj Bog! Totalno sem zgrešil svoje bistvo :( ... 
Pošteno se moram vzeti v roke, saj te očitno nisem niti malo 
prepričal. Najbolje bo, če se kar samodejno ukinem ali vsaj 
začasno izklopim iz napajanja. Čakaj, čakaj ... mogoče pa je 
še čas. Če naredim več reklame, če ti storitve približam, če ti 
stopim nasproti? Nič, tvoje mnenje (sporoči ga na http://pod-
pora.skavt.net) si bom vzel na znanje in vztrajal ... hodil bom 
tebi naproti in upal, da stopiš kak korak proti meni tudi ti. 

9 – 17: Lepo. Vidim, da smo se že srečali in verjamem, da 
te že hranim nekje v sistemu. V marsičem sem te že prepričal, 
vseeno pa me še nisi sprejel za svojega. Želim ti prisluhniti. 
Povej mi, kaj ti ni všeč, kako sem lahko bolj tvoj (http://pod-
pora.skavt.net). Verjamem vate in verjamem, da mi lahko 
pomagaš doseči poslanstvo. Ne vem, če veš, ampak sem samo 
‘mašina’ z nekaj spomina, veliko prostora na diskih in pridnimi 
skrbniki, ki skrbijo, da sem v dobri formi. Vse ostalo potrebu-
jem od tebe. Napolnjuj me z novicami, dogodki, blogi, forumi, 
zbiraj gojzarje in ne bodi le bralec, ampak ustvarjalec. 

18 – 24: Ti si razlog, da delujem, ti me delaš aktualnega. 
Verjamem, da skupaj lahko doseževa še marsikateri mejnik. 
Zate sem že slovenski skavtski spletni dom in vem, da lahko 
računam nate. Hvala, ker mi pomagaš, da sem aktualen in da 
nisem le prazna škatla. Tudi v prihodnje mi pošiljaj odzive, 
predlagaj in usmerjaj moj razvoj (http://podpora.skavt.net). 
Verjamem, da lahko skupaj privabimo v svojo sredo še mar-
sikaterega skavta in poskrbimo, da bom vedno bolj aktualen in 
vedno bolj servis vseh. S tem pridobimo vsi. 

Obiskujte me na www.skavt.net. www.skavt.net.
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IZUSTIMO ...
Ob razlagi stegovskega Ob razlagi stegovskega 

proračunaproračuna

Marko: »Jaz bi rad, da bi vi razumel 

kompleksnost te zadeve ...«

Ana: »Marko, mi te razumemo.«

Marko: »Ne, ker Tomaž me seveda 

ne razume.«

Prvi izvidnik: »Kaj se bo to 

dogajalo drugo leto poleti?«

Drugi izvidnik: »Veš, tiste velike ze-

lene šotore, ki jih mamo v skladišču 

– jamboreeje, bomo vsi skavti v 

Sloveniji dali na kup in v njih spali 

nekej dni.

Na PP taboru, ob priprav-
ljanju spalnega prostoraljanju spalnega prostora

Voditeljica klana vpraša, katera 

stran šotorke je manj mokra. 

Klanovec ji odgovori, da tista, ki 

je manj mokra.

Med načrtovalnim Med načrtovalnim 
vikendom Skavtičavikendom Skavtiča

«A ni lepo, da mamo slavistko 

tuki …« – »Slovenistko, prosm!«

«Zdej mamo že 13 ciljev …« – »Ma 

dejmo še enga napisat, da jih ne 

bo lih 13 ...«

Na potovalnem taboruNa potovalnem taboru

Katja: «Rok, zakaj maš sabo pri-

bor za britje? Sej ti dlake sploh še 

ne rastejo.«

Rok: »Ma pr skavtih se vedno 

dogajajo neverjetne stvari. 

Mogoče pa tud men začne zdej 

brada rast.«

»Skavt je delaven in varčen. Pov-

ejte kakšen primer, ko se ta skavt-

ski zakon izpolnjuje.«

»Jst vsako soboto babici pomagam 

kej nardit, ker vem, da mi bo dala 

denar, ki ga potem lahko shranim 

in varčujem.«

Kaj je zate božič?Kaj je zate božič?

Jan (13 let): »Ko se rodi Jezus. 

Takrat imamo dolge počitnice, 

dobimo veliko obiskov in daril.«

Barbara (17 let): »To je družinski 

praznik. Čas veselja, pričakovanja, 

presenečenj, zame najlepši 

praznik. 

Grega (8 let): »Takrat greva z 

očijem v gozd in posekava eno 

smreko, ki je ravno prav velika za 

v dnevno sobo. Potem jo okrasi-

mo in spodaj naredimo jaslice, 

potem moram pa hitro spat, da mi 

Božiček lahko prinese darila.«

SPRAŠUJEMO …

Pri igri Rad imam se udeleženci usedejo v krogu na stole. En stol manjka, zato eden na začetku stoji v 
sredini. Ta pove, kaj ima rad, npr. »Rad imam sadno torto« in vsi, ki imajo radi isto, vstanejo in zamen-
jajo sedeže. Tisti, ki ostane brez, pove naslednjo stvar, ki jo ima rad. Z malo domišljije lahko igra postane 
dinamična in zabavna. 

SE IGRAMO … Rad imamRad imam
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