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uvodnik in kazaloskavtinje in skavti

Naša država je postala pol-
noletna, mi pa se oziramo 
na še eno preživeto skavt-
sko leto. Čakajo nas le še 
poletni tabori, na katerih 
bomo tudi letos gledali 
iste zvezde, čeprav vsak 
na svojem koncu Slov-
enije in svojem poletnem 

taboru. Morda pa se na kakšni skavtski aktivnosti 
srečamo in skupaj pogledamo naprej.

Uživajte vsak poletni dan in ne pozabite ostati skavti, 
z rutko ali brez nje!

Irena Mrak, Radovedni kenguru, Nova Gorica 1
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Beseda DRUŽINA naj bi v nas vedno vzbujala toplino, nekaj lepega. Pomeni nam nekaj naravnega 
in edinstvenega. Družina je skupnost staršev in otrok, ki živijo v medsebojni povezanosti. Družina 
naj bi bila in je človekova najpomembnejša skupnost že od samega začetka. Pomemben je čut 
pripadnosti, ki se v družini razvija, je pa tudi temelj navad, vrednot, mišljenja. Ni potrebno veliko 
besed, ko govorimo o družini. Spomnimo se samo, kolikokrat je morala naša mati ponoči vstati za 
nas. Kakšen trud je moral oče vložiti, da je družina lahko normalno živela.

Gledano z druge perspektive pa smo ljudje ena sama 
velika družina (tudi skavtska). Volčiči, izvidniki in po-
potniki smo bratje in sestre. Vsi ljudje smo ena sama 
družina, bratje in sestre v Kristusu. Naš skupni oče je 
Bog. Naša skupna mati je Marija. To bi morali imeti 
vedno pred očmi in se zavedati, da smo vsi ljudje 
božja skupnost, ENA DRUŽINA NA ZEMLJI.

Lahko bi se najprej vprašali, kaj je potrebno za 
družino. Ob tem se vedno spomnim na naslednjo 
misel: Pot ljubezni je preozka, da bi po njej hodila 
dva; zato morata postati eno, in ko v to eno spustita 
še Boga, se lahko povzpneta do neslutenih višin. Dva 
si ustvarita DRUŽINO. S tem ko Boga povabita v to 
eno (sklenitev zakramenta svetega zakona), prejme-
ta blagoslov na svoji poti. Drug do drugega morata 
biti pozorna in njuno življenjsko pot morajo vedno 
dopolnjevati naslednji stavki: Postavi me, prosim, na 
prvo mesto v svojem življenju; Zaupaj najprej meni, 
šele potem drugim; Upoštevaj me; Bodi potrpežljiv/a 
z menoj; Vprašaj me, kaj želim jaz, in ne ravnaj ved-
no, kakor ugaja tebi.

Apostol Pavel, katerega leto zaključujemo, pravi: 
»Žene, podrejajte se svojim možem, kakor se spodobi 
v Gospodu. Možje, ljubite svoje žene in ne bodite os-

DRUŽINA – SVETI ZAKON

orni do njih. Otroci, ubogajte svoje starše v vsem, ka-
jti to je všeč Gospodu. Očetje, ne grenite svojih otrok, 
da ne zapadejo v malodušje«. 

V tem besedilu sta predstavljena dva temeljna odno-
sa, ki skupaj ustvarjata družino: odnos med ženo in 
možem ter odnos med starši in otroki. Od teh 
dveh odnosov je pomembnejši prvi: odnos med za-
koncema. Kajti od njega je v veliki meri odvisen tudi 
drugi, odnos do otrok. Če te Pavlove besede beremo 
z očmi modernega človeka, se takoj obregnemo 
ob neko težavo. Pavel priporoča možu, naj »ljubi« 
svojo ženo (s tem seveda soglašamo), toda pred tem 
priporoča ženi, naj bo »podrejena« možu; to pa se v 
družbi, ki se (upravičeno) močno zaveda enakosti 
spolov, zdi nesprejemljivo. 

Rešitev ni v tem, da iz odnosa med možem in ženo 
odstranimo besedo »podrejenost«, ampak naj bo vza-
jemna, kot mora biti vzajemna tudi ljubezen. Z drugi-
mi besedami: ni le dolžnost moža, da ljubi svojo ženo, 
ampak tudi žena moža; in enako ni le dolžnost žene, 
da je podrejena možu, ampak tudi mož ženi. Medse-
bojna ljubezen in medsebojna podrejenost. 

Drage skavtinje in skavti, sestre in bratje! Poznamo 
dva zakramenta služenja občestvu: zakrament svete-
ga reda – mašniško posvečenje in zakrament svetega 
zakona. Kakšna bo torej moja pot? Ni potrebno čakati 
na starost 35 let (leto gor ali dol), ko bomo sprejeli 
to odločitev. Korak k tej odločitvi lahko naredimo že 
sedaj, danes. Molimo k Svetemu Duhu, da spozna-
mo svojo pot v življenju, da se bomo prav odločili; 
da bomo ob pravem času prepoznali, kam nas kliče 
Bog.

Aleš Tomaševič, Dobrodušni orel, Loška dolina 1

Kakšna bo 
torej moja 
pot?
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Te počitnice bodo po napornem šolskem letu prišle kar prav. Ampak kot se za skavta spodobi, ni-
mam namena le ležati in počivati v viseči mreži, ampak jih preživeti kar se da aktivno! 

Prvi najbolj nor super skavtski dogodek bo potovalni 
tabor z noviciatom. Že čez celo leto se nanj aktivno 
pripravljamo ... Seveda pa nismo kar tako! Mi smo 
vendar šentjernejski skavti, ki iščemo nove izzive! In 
zato nas devet novincev skupaj z voditeljico Bernard-
ko, popotnico na služenju Bogomilo, stegovodkinjo 
Lucijo in kaplanom Andrejem že takoj po koncu šole 
odleti na Irsko!!! To lepo deželo bomo spoznavali ce-
lih deset dni. Tam seveda ne bomo pozabili ponosno 
predstavljati svoje države in oranžnih krojev! Če želite, 
lahko med 26. junijem in 6. julijem spremljate celo 
našo pot tako, da pridno prebirate naš blog (http://
irska-potovalnitabor.blogspot.com/). Če se bo le dalo, 
bomo redno objavljali vse, kar se nam bo zgodilo!
Takoj ko spet priletimo nazaj v prelepo Slovenijo, se 
zame kot za večino mojih prijateljev začne oratorij. 
Seveda bo tudi tam tako noro vzdušje, da že komaj 

SKAVT IN POČITNICE

čakam! 
In če bo le vse po sreči, bom šel po tem napornem 
delu počitnic malo namakat noge v slano vodo ... Tudi 
skavti rabimo malce odmora! Če smo pa skupaj na 
morju, je pa to še toliko bolj fino!
Skavt je delaven in varčen! Ja, res je! In da bi ta za-
kon tudi v praksi izvajal, se spodobi, da se potrudim 
in zaslužim nekaj denarja, s katerim bom pokril vse 
stroške za »uživancije« v juliju! 

Torej, tudi ko ne bom nosil rutke za vratom, bom storil 
kar najbolje, da bom pripravljen služiti komurkoli in 
kadarkoli. Pa naj bo to med zabavo, med delom ali pa 
med ležanjem v senci. Lepo je, da sem skavt vedno in 
povsod! 

Blaž Franko, Ekstra kobra, Šentjernej 1

Nekaj nasvetov, kako biti skavt, tudi ko na sebi nimamo skavtske rutke. Naj vam bodo v izziv med 
letošnjimi počitnicami. 

- Na počitnice greš v nove kraje, kjer nobenega ne 
poznaš. Povrhu vsega potuješ še sam. Bodi odprt za 
spletanje novih prijateljstev.
- Tvoja stara mama ali stari tata živita sama. Razveseli 
ju s svojim obiskom. Če boš prijel za kakšno delo, bo 
še toliko bolje.
- Želiš si na morje, vendar nimaš denarja. Med 
študentskimi deli poišči sebi najbolj primerno. 
- Namesto v kampu postavi šotor na travniku pri-
jaznega kmeta.
- Si na počitnicah v Franciji. Njihov jezik ti ni najbolj 
blizu. Vendar kljub temu poiščeš vaško cerkev, kamor 
greš v nedeljo k sveti maši.
- Svoj prosti čas vsak dan nameniš staršema in jima 
pomagaš pri hišnih opravilih.
- S prijatelji se odpravljaš na počitnice v tujino. Pred 
odhodom obišči Scoutface in postani prijatelj s skav-
tom, ki živi v kraju, kamor greste. 
- Z mlajšim bratom ali sestro se odpravita v bližnji 

KAKO BITI SKAVT MED POČITNICAMI

gozd, kjer si zgradita most čez potok.
- Skupaj z očetom naredita leseno piščalko, ki naj ti bo 
pomoč med skavtskim taborom.
- Ko pride k tebi na obisk prijatelj/ica, pojdita namesto 
v posteljo spat na bližnji travnik in opazujta zvezde.
- Pripravi piknik ob ognju s petjem in plesom.
- Zahvali se Bogu za vsako novo dogodivščino.
- Udeleži se gledališke ali filmske predstave na pros-
tem.
- Ponudi se mami, da boš skuhal/a kosilo. Pri tem upo-
rabi najboljši recept, ki ste ga preizkusili na taboru.

Prepuščam ti, da poleg naštetih predlogov dodaš še 
svoje in si s tem daš priložnost, da bodo to najboljše 
počitnice, kjer boš vsak dan znova začutil skavtski 
duh.
Dober lov, bodite pripravljeni, srečno pot!

Urška Kete, Potrpežljiva volkulja, Ajdovščina-Šturje 1
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KAM SO VSI VOLČIČI ŠLI? ŽE EN TEDEN TEGA.
KAM SO VSI VOLČIČI ŠLI MINULA LETA?

KAM SO VSI VOLČIČI ŠLI? ZDAJ SO NA TABORIH.
KDAJ BOMO IZVEDELI? KDAJ BOMO IZVEDELI?

ČAS TABOROV JE ZA SKAVTA NAJLEPŠI ČAS, SPLOH ČE 
SI ŠE MLADIČEK IN TE ČAKA TVOJ PRVI TABOR! NAJ BO 
NEPOZABEN, PA ČE SI VOLČIČ MLADIČ ALI PA VOLČIČ 

ODHODA. IN NIKAR NAMA NE POZABI POROČATI O 
TEM, KAJ LEPEGA SI DOŽIVEL!

Bena Briški, Rahločutna puma, Ljubljana 3, 
Julija Remenik, Zanesljiva netopirka, Mozirje  1

POLETJE S SABO PRINAŠA VELIKO VROČINE. TUDI KAČA KAJA VELIKOKRAT SKOČI V VEJNGANGO IN 
SE PRIJETNO OHLADI, VČASIH PA SI OSVEŽITEV POIŠČE KAR V SVOJEM HLADILNIKU. NE, NE GRE SE 
HLADIT V HLADILNIK :), AMPAK SI PRIPRAVI NEKAJ OSVEŽILNEGA ZA POD ZOB. KER KAJA VE, DA SE 
TUDI TEBI OHLADITEV OZ. BOLJ NATANČNO SADNI SLADOLED V VROČIH POLETNIH DNEH ŠE KAKO 
PRILEŽE, TI JE SPODAJ PUSTILA RECEPT ZA PRIPRAVO … KO KONČAŠ S SLADOLEDOM, SE LAHKO 
LOTIŠ ŠE IZDELAVE TERARIJA (ALI MINIVRTIČKA) PO KAJINEM NAČRTU, KI GA JE PRINESLA NA SVO-
JEM REPU. 

SLADOLED

SESTAVINE:
50 DAG SADJA
20 DAG SLADKORJA
2 JAJCI
2 SLADKI SMETANI 

KAKO GA PRIPRAVIMO? 

JAJCA IN SLADKOR PENASTO UMEŠAMO. POSE-
BEJ STEPEMO SLADKO SMETANO IN VSE SKUPAJ 
ZMEŠAMO V ZMLETO SADJE (JAGODE, BRESKVE ...). 
SLADOLED NALOŽIMO V KOZARČKE ALI PRIMER-
NO SKLEDO TER POSTAVIMO V ZAMRZOVALNIK, 
DA ZMRZNE.

PA PRIJETNO SLADKANJE!

Julija Remenik, Zanesljiva netopirka, Mozirje 1

KAJA NAGAJA
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SREČANJA SO SE KONČALA IN ŽE PRIHAJA ČAS NEPOZABNIH VOLČJIH TABOROV. KER PA NA 
TABORU VELIKO ČASA PREŽIVIMO V NARAVI, VAM TOKRAT ČIL BREZ KRIL PRINAŠA NEKAJ 
NADVSE UPORABNIH NASVETOV.

ODKAR SI PRI SKAVTIH, SI SE ŽE ZAGOTOVO 
NAUČIL, DA JE DŽUNGLA ZELO LEPA, A HKRATI 
TUDI NEVARNA. POMEMBNO JE, DA SE V NJEJ ZNA-
MO PRIMERNO OBNAŠATI. KAJ HITRO SE NAMREČ 
LAHKO ZGODI, DA NAS KATERI OD DŽUNGELSKIH 
PREBIVALCEV NAPADE, KER SE NISMO DRŽALI 
DŽUNGELSKE POSTAVE. 

KAKO HODIMO PO GOZDU?
KER JE GOZD DOM ŠTEVILNIH ŽIVALI, JE POMEM-
BNO, DA SE V NJEM PRIMERNO OBNAŠAMO. TAKO 
SE NAM BODO ŽIVALI MIRNO UMAKNILE, ČE JIH 
BOMO LE PRAVOČASNO OPOZORILI NA SVOJO 
PRISOTNOST. POMEMBNO JE, DA JIH NE PREGAN-
JAMO. TO NAREDIMO TAKO, DA SKOZI GOZD NE 
HODIMO KOT KAKŠNA HORDA IN DA NE KRIČIMO. 
S TAKŠNIM OBNAŠANJEM BOMO NAMREČ PREVEČ 
PRESTRAŠILI PREBIVALCE GOZDA. IN TUDI VAM 
VERJETNO NE BI BILO VŠEČ, ČE BI SE VSI V DŽUNGLI 
DRLI PO DOLGEM IN PO ČEZ TER TAKO KALILI MIR 
DRUG DRUGEMU.

VČASIH PA SE VENDARLE ZGODI, DA TE KATERA OD 
DŽUNGELSKIH ŽIVALI NAPADE. MORDA ZATO, KER 
SI JIH MOTIL … NO, PA POGLEJ, KAKO RAVNAŠ, ČE 
SE NE MOREŠ VEČ UBRANITI.
KAJ NAREDIŠ, ČE TE PIČI STRUPENA 
ŽUŽELKA?
KADAR TE PIČI OSA, ČEBELA ALI KATERA DRUGA 
STRUPENA ŽUŽELKA, TI BO MESTO PIKA PORDELO 
IN MOČNO BOLELO. ČE VEŠ, DA SI ALERGIČEN 
NA PIKE, JE ZELO POMEMBNO, DA HITRO 
POIŠČEŠ STAREGA VOLKA, KI TI BO POMAGAL! 
ČE PA VEŠ, DA NA PIKE NISI ALERGIČEN, JE POMEM-
BNO, DA IZ KOŽE NAJPREJ POSKUŠAŠ ODSTRANI-
TI ŽELO (KI GA JE NPR. PUSTILA ČEBELA). NATO 
PIČENO MESTO HLADIMO Z LEDOM IN MIRUJEMO.

KAKO PREPREČITI SREČANJE S KLOPOM?
KOT VEŠ, SE KLOPI ZELO POGOSTO KLATIJO 

ČIL BREZ KRIL

OKROG IN LAHKO PO VRHU VSEGA PRENAŠAJO 
TUDI BOLEZNI. DA BI SE JIH ČIM BOLJE UBRANI-
LI, JE POMEMBNO, DA SE PRED HOJO V NARAVI 
PRIMERNO OBLEČEMO (DOLGI ROKAVI IN DOLGE 
HLAČNICE, SVETLA OBLEKA, DA KLOPA OPAZIMO, 
PREDEN SE PRISESA). PREDEN SE PODAMO NA POT, 
JE DOBRO, DA UPORABIMO SREDSTVA ZA ODGAN-
JANJE MRČESA (AUTAN, OFF) IN SE PO GIBANJU V 
NARAVI OZ. VSAK ZVEČER PREGLEDAMO.
IN KAJ NAREDIŠ, ČE IMAŠ KLOPA? ČE NA KOŽI 
OPAZIŠ KLOPA (KI SE JE ŽE PRISESAL), GA 
POSKUŠAŠ ČIM PREJ ODSTRANITI. PRI TEM TI BO 
NAJBOLJE POMAGAL STARI VOLK, KI IMA SPRETNE 
TAČKE IN PINCETO. 
 
TAKO, TO JE LE PAR NASVETOV, KI JIH JE DO-
BRO UPOŠTEVATI. VSEENO PA JE POMEMBNO, 
DA POMOČ POIŠČEŠ PRI KATEREM OD STARIH 
VOLKOV, ČE TE KATERA OD TEH ŽIVALI NAPADE 
(IN NA TEBI PUSTI POSLEDICE). ONI SO MODRI IN 
BODO ZATE IN ZA TVOJE RANE LEPO POSKRBELI. 
ŽELIM TI VELIKO PRIJETNIH SPREHODOV PO LEPI 
DŽUNGLI!

Julija Remenik, Zanesljiva netopirka, Mozirje 1
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SPODNJI PRIGODI JE IKI NAŠEL V TUJIH DŽUNGLAH SVETA. PREBERI, KAJ SE GODI VOLČIČEM IN 
NJIHOVIM VODITELJEM PO AMERIKI. 

MOJE NOVO KRDELO JE IMELO SVOJE PRVO 
SREČANJE. TEMA MESECA JE BILA 113, ZATO SEM 
POVABIL POLICISTA Z NAJBLIŽJE POLICIJSKE 
POSTAJE, DA BI NAM POVEDAL O SVOJEM DELU. 
POLICIST JE BIL VELIK BELOLAS MOŽ IN JE SVOJE 
ČASE OČITNO DOBRO JEDEL.  
ZELO ZANIMIVO JE GOVORIL O TEM, KDAJ SE 
POKLIČE ŠTEVILKO 113 IN KDAJ NE. POTEM JE 
VPRAŠAL, ČE IMA KDO KAKŠNO VPRAŠANJE. STAL 
JE PRED NAMI V SVOJI UNIFORMI, Z NJEGA SO VISE-
LI PIŠTOLA, KROGLE, LISICE, PENDREK. NA UNI-
FORMI SO SE BLEŠČALE VSE NJEGOVE ZNAČKE IN 
MEDALJE. ČAKALI SMO, DA BO KDO KAJ VPRAŠAL: 
ALI O TEM, KAKO JE, KO NEKOGA USTRELIŠ, ALI  O 
NJEGOVIH NEVARNIH LOVIH NEPRIDIPRAVOV.
KONČNO JE ROKO DVIGNIL MALI RDEČELASI 
VOLČIČ MLADIČ: 
»ALI IMAJO POLICISTI RES TAKO ZELO RADI KROFE 
KOT V FILMIH?«
PATRICK DRISCOLL, ALAMO

BILA JE TEMNA NOČ NA CUBOREEJU (SREČANJE 
VOLČIČEV, PODOBNO JAMBOREEJU). BREZ LUČI 
SEM ŠEL DO VODE IN NAPROTI MI JE PRIŠEL 
VOLČIČ IZ DRUGEGA KRDELA. VIDEL SEM, DA SE JE 
NAENKRAT USTAVIL IN POTIHEM ZAKLICAL: »KDO 
JE?« ODGOVORIL SEM: »JAZ.«
KO JE TO SLIŠAL, SI JE ODDAHNIL IN ODŠEL NAPREJ, 
SAJ GA JE POMIRILO DEJSTVO, DA JE ODGOVORIL 
ČLOVEK IN NE NEKA DIVJA ŽIVAL. 
EARL BATEMAN, ONTARIO

IKI V TRAFIKI

SPODNJE MISLI PA SO NASTALE V GLAVAH IZVID-
NIKOV, KAR BOŠ KMALU TUDI TI, LAHKO DA ŽE 
NASLEDNJE LETO! NEKAJ OD TEGA SI MOGOČE ŽE 
DOŽIVEL, DRUGE STVARI  PA TE ŠE ČAKAJO :).

KAKO VEŠ, DA SI ZARES SKAVT?

• VSA TVOJA HRANA, OBLEKA IN ŠOTOR SMRDIJO 
PO DIMU.
• NA TABOR VZAMEŠ VSE, KAR MISLIŠ, DA 
POTREBUJEŠ, A TI ŠE VSEENO USPE NEKAJ PUSTITI 
DOMA.
• TVOJ NAHRBTNIK TEHTA VEČ KOT TI.
•  TVOJE NOVE PEGE SO SUMLJIVO PODOBNE 
KLOPOM.
• NA TABORU JE VEDNO PREMOKRO, PRESUHO, 
PREVROČE ALI PREMRZLO.
• S SVOJIM PRVIM ŠVICARSKIM NOŽKOM SI SE NA-
JPREJ UREZAL V PRST.
• TVOJE NOGAVICE SO PO TABORJENJU OBRAVNA-
VANE KOT NEVARNI ODPADEK.
• V ŽEPIH KAVBOJK IMAŠ LUKNJE OD NOŠENJA 
ŠVICARSKEGA NOŽKA.
• VEDNO GREŠ SPAT Z DVEMA PAROMA NOGAVIC 
NA NOGAH.
• KO VIDIŠ KUP KAMENJA, GA AVTOMATSKO 
ZLOŽIŠ V KROG.

Prevedla in priredila Bena Briški, Rahločutna puma, 

Ljubljana 3
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Ura je sedem zvečer, naslednji dan se začne poletni tabor, 
ti pa še nisi čisto zares pripravljen. Prelistaj naslednje strani 
Skavtiča in mogoče najdeš kaj uporabnega –  šivanko, dobro 
delo ali pa majhnega klopa. Aja, če pa se še nisi, se pa dej. Kaj 
dej? Ja NA ON :).

Katarina Bevc, Odločna puma, Ljubljana 4

Ana Grahor, Ambiciozna človeška ribica, Ajdovščina–Šturje 1

Nevarne divje živali ... hjoj, ta besedna zveza me takoj zbode v oči. Živali so namreč take, kot so. 
Še več, take kot morajo biti! Varno ali nevarno pa je naše ravnanje z njimi. Dejstvo, ki bi ga moral 
vsak človek, še posebej skavt, vedeti in živeti, je, da je (ne)varnost v naših rokah, ne pa v šapah 
in zobeh divjih živali. Strah pred nevarnimi divjimi živalimi je, kot vsak strah, strah pred nepoz-
nanim. Le spoznati ga moraš, potem izgine. Včasih, ko gre res za mogočne stvari, pa ga zamenjaš s 
strahospoštovanjem. Kdor dojame, da je sam odgovoren za lastno varnost v divjini, ta se bo naučil, 
kako se varno živi v divjini in tega ne bo strah.

KAJ NAJ STORIM, DA BOM VAREN?
Za začetek si preberi čim več o tisti živalski vrsti, ki ti 
običajno nažene največ strahu v kosti. Še posebej si 
poglej, kakšno je njeno obnašanje do drugih živali, s 
čim se prehranjuje, ali je teritorialna, v katerem delu 
dneva je aktivna in kakšna je njena razširjenost na 
območju Slovenije. Ugotovil boš, da v Sloveniji ni 
niti ene take živalske vrste, ki bi čakala v zasedi na 
nedolžni osebek človeške vrste, da ga potolče na tla, 
mu odgrizne uho in požre srce.

Kar se tiče naše največje zveri, ki se jo cela Slovenija 
tako vztrajno boji, tale komentar: »Saj je tudi elektrika 
nevarna, če jo ‘šlataš’ ...«

Rjavi medved je največja zver na območju naše 
države. Zaradi impozantne velikosti, splošne karizme, 
potencialne nevarnosti za človeka ali njegovo imetje, 
pojavljanja v ne ravno objektivnih senzacionalističnih 
prispevkih novinarjev in predvsem zato, ker je ta žival 
zaradi fragmentacije življenjskega prostora dobesed-
no prisiljena sobivati s človekom, je nujno, da se tudi 

O NEVARNIH DIVJIH ŽIVALIH
 ali zakaj je pomivanje posode na taboru bolj 

pomembno kot pomivanje posode doma

mi naučimo sožitja z njo. V teku je več raziskovalnih 
projektov, med njimi tudi  Preučevanje dejavnikov 
habituacije rjavega medveda na človeka z uporabo 
GPS-telemetrije, ki ga izvaja biotehniška fakulteta z 
namenom preučiti dejavnike, ki privabljajo medveda 
v bližino človeka in vplivajo na pojavljanje konfliktov 
med medvedom in človekom. Več o njem si lahko 
preberete na internetni strani www.medvedi.si. Da 
pa se boste znali varno gibati v gozdu, vam svetujem, 
da preberete tole kratko, a zelo zanimivo knjižico 
Srečanja z medvedom avtorja Antona Simoniča.

Z malo previdnosti, ustreznim obnašanjem v gozdu 
in primernim ravnanjem ob morebitnem srečanju z 
medvedom do napada sploh ne bi smelo priti. Odnesli 
jo boste s celo kožo in čudovito izkušnjo srečanja s 
tako mogočno, vsega spoštovanja vredno zverjo.

Opazila sem, da se običajno vsak pogovor o medvedu 
na koncu že kar stereotipno konča nekako takole: »Ja, 
saj klopi so pa itak bolj nevarni ...« O tem, zakaj so 
klopi nevarni in kakšno mora biti moje ravnanje, da 
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se izognem tej nevarnosti, gotovo veste že toliko, da 
na tem mestu o tem zdaj ni potrebno pisati.

Naj opozorim samo še na eno nevarnost, ki od nas za-
hteva primerno ravnanje. 
V Sloveniji je bilo leta 2008 najdenih okrog 50 divji 
živali, okuženih s steklino, večinoma lisic. Steklina je 
virusna bolezen osrednjega živčevja, za katero lahko 
zbolijo toplokrvne živali, tudi človek. Virus se prenaša 
s slino obolele živali, ki je prišla v stik s poškodovano 
kožo druge živali ali človeka. Doba inkubacije (čas 
od okužbe do izbruha bolezni) je dolga več tednov 
ali mesecev. Virus od mesta vnosa potuje po živcih 
do možganov, kjer se hitro razmnožuje in nato razširi 
po različnih delih telesa. Po pojavu znakov okužbe 
se bolezen konča s smrtjo. Umiranje traja več dni in 
je zelo boleče. Do sedaj ne poznamo testa, s katerim 
bi ugotovili steklino še pred izbruhom bolezenskih 
znakov. Bolezen so do sedaj preživele le tri osebe na 
svetu.
Za obnašanje steklih živali je značilno, da nimajo stra-
hu pred človekom in se mu celo same približajo. Zato 

se nikoli ne dotikajmo lisic!
In še v odgovor na vprašanje, zastavljeno v naslovu, 
tale namig: (fotka lisica+kozica)
Vodilo naj vam bo vedno: bolje preprečevati kot 
zdraviti!

Rosana Hudej, Nežna volkulja, Ajdovščina-Šturje 1

Minili so prvi dnevi tabora. Šotori so postavljeni, členarji tudi, jambor še vedno stoji. Mogoče ste se 
že odpravili na potep ali pa uspešno prestali krst in dobili svoje skavtsko ime. Ponovili ste znanje, 
ki ste si ga nabrali med letom. Upam, da ste usvojili tudi kakšno veščino. Če jo slučajno še niste, je 
tu pred vami zadnja priložnost. 

DAJ SE NA ON
KAJ VSE BOMO POČELI NA 

POLETNEM TABORU?

Veščino VZDRŽLJIVEŽ mnogi poznate pod imenom 
lakotnik. Če se odločiš za usvajanje te veščine, moraš 
brez hrane zdržati najmanj 20 ur. Lahko piješ vodo ali 
vodo z okusom soli:). O času usvajanja se posvetuj z 
voditeljem, priporočam pa, da veščine ne opravljaš, 
ko imaš pred sabo naporen dan. Ti boš mogoče že 
zdržal, vendar tvoje telo ne bo. Zdravje je vsekakor 
na prvem mestu!

Rad govoriš? Še raje skačeš v besedo? Potem je čas, 
da se tvoje glasilke odpravijo na krajši dopust. Ti pa 
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NAREDI SI SVOJ PRIBOR 
ZA PREŽIVETJE (SURVIVAL KIT)

lahko medtem usvojiš veščino MOLČEČNEŽ. 
Tiho kot miška moraš biti najmanj 24 ur. Ki-
hanje in smrčanje je dovoljeno :). Za spora-
zumevanje je najboljše, da si priskrbiš zvezek 
ali pa se naučiš kakšnega drugega načina 
komuniciranja. Pusti domišljiji prosto pot! 

Skavt naredi vsak dan vsaj eno dobro delo. 
Pa ga res? POŽRTVOVALNEŽ je prav pose-
ben način, da to tudi dokažeš. Ampak kako? 
Najprej svojemu voditelju poveš, da si se 
odločil za usvojitev omenjene veščine. Nihče 
drug ne sme o tem ničesar vedeti! Nato pa 
je tvoja naloga, da dobra dela opravljaš naj-
manj 48 ur! Če si dovolj priden, bodo to dru-
gi zagotovo opazili in te na koncu predlagali 
za usvojitev požrtvovalneža.

Več informacij o treh »tabornih« veščinah 
lahko dobite pri vaših voditeljih in voditeljic-
ah! Pa srečno :)

Katarina Bevc, Odločna puma, Ljubljana 4

Bliža se skavtski tabor. Kaj vse naj vzamem s sabo? Letos pa res ne smem pozabiti na žepno 
svetilko. Kaj pa če se bomo izgubili na izhodu in si bomo morali sami skuhati večerjo? Še dobro, 
da je lani nekdo imel s seboj šivanko, da sem si lahko zašil raztrgane še zadnje čiste hlače.

Se hočeš letos izogniti vsem tem situacijam? Nič 
lažjega.
Pripravi si osebni pribor nujno potrebnih stvari – 
škatlico, s katero boš pripravljen na vse izzive, ki te 
čakajo v tem poletju. Konec koncev nikoli ne veš, 
kako se bo dan razpletel.

KAJ VSE NAJ SESTAVLJA PRIBOR ZA 
PREŽIVETJE?
• ŠKATLA, KI BO VSEBOVALA STVARI - najboljša 
je majhna pločevinasta škatlica. Uporabna je tudi za 
signaliziranje, saj lahko služi kot ogledalo. V njej lahko 
shraniš tudi vodo ali pa jo uporabiš kot posodo na 
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ognju. Škatlo oblepi z izolacijskim trakom, da jo drži 
skupaj, mogoče pa ti pride prav tudi kako drugače.

Če pa ti ostaja prostor, lahko v pribor vključiš še druge 
stvari, ki sicer niso tako nujno potrebne za preživetje, 
so pa lahko še kako uporabne.
To so:

• ŠKARJE, LEPILNI TRAK

• JEDILNI PRIBOR

• PINCETA in še kak drug kos iz PRVE POMOČI 
(povoji, mazila, tablete …)

• ŽEPNA SVETILKA

• REZERVNE BATERIJE

• TABLETE ZA OČIŠČEVANJE VODE

• SV. PISMO, ZEMLJEVIDI IN ZVEZDNA KARTA

Ideje so s pomočjo irskega skavtskega priročnika The scouting 

trail zbrali člani Hubeljske čete iz stega Ajdovščina-Šturje 1

• KOMPAS

• PIŠČALKA

• NOŽ

• KRESILO, SVEČA IN VŽIGALICE, zavite v 
povoščen ovitek – Zakuriti ogenj je ena od os-
novnih veščin preživetja, ki jo potrebuješ.

• KOS ŽICE, LAKS IN VRV

• SVINČNIK IN PAPIR

• ELASTIČNE GUMICE

•VARNOSTNE ZAPONKE

• GUMB, NIT IN ŠIVANKA ki naj bo namag-
netena, da lahko služi kot kompas.

• PLASTIČNA VREČKA, v katero lahko 
zajameš vodo.

• OBLIŽI, GAZE IN RAZKUŽILO za oskrbo 
ran. 

• ZOBNA NITKA – je zelo močna in lahko služi 
kot ribiška vrv ali pa z njo zvežeš bivak.

• RIBIŠKA VRV (vsaj 30 metrov), ZANKE

• SIGNALNO OGLEDALO – Z njim lahko 
signaliziraš mimoletečim helikopterjem ali odd-
aljenim ljudem.

• HRANA – Lahko vključuje »instant juho«, en-
ergijske tablice in sladkorne tablete.

Pomembno: več majhnih predmetov zavij v 
majhne plastične ovitke.
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Draga popotnica, dragi popotnik!
Naj te na oddihu in na vseh tvojih poteh, raziskovanjih ter 
pobegih v naravo spremljajo naslednje besede: 

PotovanjeOdkritostTrdnost
Spanje pod zvezdamiKopanjeUpanjePotrpežljivost
NavdušenjeOdhodSmehTrenutki
SlovenijaLepote naraveUslužnostŽeljeEnakostNjegovo 
varstvoJutranja zarjaEnergija

Prijetne počitnice. Izkoristi jih! Srečno pot!

 Tamara Stražar, Pojoča puma, Ljubljana 4

Teja Černe, Preudarna tigrica, Ljubljana 4

SLOVENIJA - MOJA DEŽELA
Vsaka popotnica in vsak popotnik imata svoj najljubši kraj v naši dragi domovini. Tisti, ki ste se 
že odpravili na potovalni tabor ali pa ste prav sedaj na poti, morda odkrivate nove, neraziskane 
kraje, ki bodo v vas pustili lepe spomine. In kateri so tisti kraji, ki jih morate kot popotnice in 
popotniki nujno obiskati? Za nasvet smo povprašali nekdanje klanovce. Morda pa tukaj dobite 
idejo in navdih za naslednji potovalni tabor. Srečno pot!

Sežana–Slavnik–Socerb–Tinjan–Ankaran–Koper
(Ana Strajnar, Ljubljana 3)

Podbrdo–Stražišče–Nemški Rut–Koritnica–prek 
Šentviške planote–Dolenja Trebuša
(Žiga Nastran, Škofja Loka 1)

Črnomelj–Dolenjci–Adlešiči–Preloka–Vinica–
Radenci–Stari trg ob Kolpi–s kanuji nazaj do 
Adlešičev
(Alen Turkalj, Ljubljana 5)

Kolesarjenje prek krajev: Jesenice–Mojstrana–
Bled–Bohinjska Bistrica–Podbrdo–Most na Soči
(Aljoša Kikelj, Nova Gorica 1)

Splavarjenje po Dravi od Maribora do Ptuja
(Rosana Hudej, Ajdovščina-Šturje 1)

Murska Sobota–Črenšovci–Lendava–Dobravnik–
Hodoš–Murska Sobota
(Aljaž Rifelj, Novo mesto 1)

Ilirska Bistrica–Snežnik–park Risnjak–
Gerovo–Fara–s kanuji do Osilnice
(Mateja Repar, Brezovica 1)

Zbrala  Tamara Stražar, Pojoča puma, Ljubljana 4
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Beseda romanje je v različnih pesmih in zgodbah 
pogost motiv. Opisuje ga tudi France Prešeren:

»Mars’kteri romar gre v Rim, v Kompostelje,
al tje, kjer svet Anton Jezusa varje,
Trsat obišče, al svete Lušarje
enkrat v življenju, al Marijino Celje.«

Pa ti? Si božji popotnik? V Sloveniji imamo toliko 
prelepih romarskih poti, ki jih lahko med poletjem 
(ali pa tudi v kakšnem drugem letnem času) obiščeš. 
Slovenci so od nekdaj radi romali, morda je sedaj 
čas, da poskusiš tudi ti. V naši deželi lahko najdeš več 
kot 200 romarskih poti, na katerih lahko preizkusiš 
svojo vztrajnost, zaupanje vase, vero in najdeš samo 
svoje trenutke. Naj bo romanje v znamenju zahvale 
za preteklo leto, prošnje ali pa zgolj pot razmišljanja. 
Zagotovo boš na svojem potovanju odkril tudi prel-
epo naravo, nove kraje in spoznal zanimive ljudi. 

In še nekaj romarskih cerkva, ki čakajo, da jih 
obiščeš. Pa srečno pot!

ROMANJE

• Cerkev Marijinega vnebovzetja na Bledu
• Crngrob pri Škofji Loki
• Cerkev svetega Križa na gori Oljki

• Kostanjevica v Novi Gorici
• Krka na Dolenjskem
• Cerkev Kraljice miru na Kureščku
• Limbarska gora
• Marija Snežna nad Avčami
• Nova Štifta pri Ribnici
• Ptujska gora

• Cerkev Marijinega obiskovanja na Rožniku
• Stara gora pri Čedadu
• Sveta gora
• Kapela Marije pomagaj v Tamarju

Teja Černe, Preudarna tigrica, Ljubljana 4

Slovenski izraz »romanje« najverjetneje izhaja iz besede »Roma«, Rim, kamor je gotovo za-
hajalo veliko romarjev. Imamo pa Slovenci še drug zelo lep izraz, to je »božjepotništvo«. Ro-
manje izraža človekovo temeljno hrepenenje po božjem, zato se je človek po navadi priprav-
ljen podati tudi na dolgo in naporno pot.
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KO GLAS SRCA 
PREGLASI UM

9. DEL: BREZMEJNA LJUBEZEN

Katka je negibno obležala na tleh. Do takrat, ko je Ene-
ju uspelo priteči do nje, je bilo okoli zbranih že nekaj 
radovednežev. Preveril je njen utrip. Zaznal ga je. Ni 
se obotavljal, poklical je rešilca. Kljub nejasnim mis-
lim in krvavečemu srcu je hitro ukrepal. Povzročitelj 
nesreče je Katko oskrbel s prvimi povoji in za silo us-
tavil hudo krvavitev.
Sirena je že tulila.
Eneju se je zvrtelo, ko je pomislil, da jo bo morda za 
vedno izgubil. Začel se je tresti. Krepko oklepajoč se 
njenega telesa, je v silovitem izbruhu prosil Boga: »Ne 
vzemi mi je, ljubim jo! Obljubim, da bom vedno ob 
njej, samo pusti ji živeti!«
Prisotne ženske so bruhnile v neutolažljiv jok, moški 
so svojo bolečino zadrževali v sebi. 
Reševalci so se prerinili mimo množice, Katko naložili 
na nosila in jo priklopili na neke aparate. Enej se niti 
za hip ni želel ločiti od svoje ljubljene. Ves čas jo je 
držal za negibno roko in ji šepetal spodbudne besede 
v upanju, da ga sliši. Opravičeval se ji je in ji obljubil, 
da ji ne bo nikdar pustil oditi. 
»Kako hudo je v resnici z njo?« mu je še uspelo vprašati, 
preden se je moral ločiti od nje, toda odgovora ni do-
bil. Medtem ko se je Katka oddaljevala, je pomislil, da 
jo morda vidi zadnjič. 
V glavi kratek stik.
Obležal je negiben.
Prebudil se je v eni izmed bolniških sob. Srečal se je z 
maminimi očmi.
»Kako je s Katko?« je najprej ves histeričen vprašal in 
želel vstati. 
Mama ga je ustavila: »Pomiri se, zaenkrat nam ne 
morejo še ničesar povedati. Operacija še poteka in ...«

»Kaj mama? Povej mi resnico! Nekaj veš, vem, da veš 
več.«
»Ne želim te razburjati, lahko ti škodi.«
»Mama, če mi želiš dobro, mi boš povedala vse, kar 
veš!«
Mama se je obotavljala, zato je Enej stekel iz sobe in se 
pozanimal sam. 
V čakalnici se je srečal s Katkinimi starši. Mama je im-
ela od joka, utrujenosti in žalosti povsem zabuhle oči. 
Pozdravila je Eneja, nasmeha ni premogla. Katkin oče 
mu je odsotno pokimal v pozdrav.
»Kako je s Katko?« je previdno vprašal Enej.
Ravno tedaj je iz operacijske sobe prišel zdravnik, 
rekoč:
»Prav smo imeli. Katka ne bo nikoli več hodila.«

Urška Kobe, Novo mesto 1

Se nadaljuje ...

RAZMIŠLJAJMO O ZGODBI

1. Si bil že kdaj priča nesreči?
2. Si bil že kdaj priča nesreči, v kateri je bil 
udeležen tvoj prijatelj/sorodnik? Kako si se 
počutil?

NAPIŠI SVOJO ZGODBO: NESREČA SAMO ŠE 
PODKREPI LJUBEZEN in jo pošlji uredništvu 
na naslov: skavtic@skavt.net ali pa ZSKSS, 
Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana. 
NAJBOLJŠO zgodbo po mnenju uredništva 
BOMO NAGRADILI.
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Modrim besedam slovenskih voditeljev dodajamo le željo, da bi tudi vi v letošnjem poletju čim 
večkrat doživeli, kako lepo je biti voditelj. Uspešne izhode, tabore, TVZ-je, taborne šole ter druga 
skavtska srečanja vam želi

Državno vodstvo veje IV

LEPO JE BITI VODITELJ. 
ZAKAJ ŽE?

Vidiš dandanašnjo mularijo in si misliš, da so 
drugačni, da se ne znajo igrati, zabavati, uživati nar-
ave, ...? Morda zato, ker jim tega nihče ne pokaže!
Kot voditelj vem, da delam neprecenljivo – naj je 
videti moj trud še tako zaman. Skavtsko voditeljstvo 
pa ima ta plus, da je preverjeno, voditelji pa se lahko 
skoraj zastonj izobražujemo kot malokje – in se
pri tem po navadi zabavamo :).
Alex Jerman, Idrija 1

 Lepo je biti voditelj, ker veš, da delaš nekaj dobrega, 
da bo zato marsikateri otrok, ki bi drugače preživel 

čas na ulici ali doma pred TV, imel nekaj od tega.
Voditeljstvo je nekakšna osebna poklicanost, ki ti da 

mnogo izkušenj in zadovoljstva.
Ana Strajnar, Lj 3

Biti voditelj je lepo,
• ker me osrečuje in se marsikaj naučim od otrok;
• ker komaj čakam, da se družimo. Vedno te kdo 
preseneti …;
• ker si vedno v stiku z mladimi, ker jim daješ 
življenjske lekcije na lep, prijazen način;
• ker so SKVO-ji po večini zabavni. No, še bolj pa je 
fajn zato, ker so pri VV super skavti;
• ker lahko mlajšim dam to, kar sem sama dobila pri 
skavtih; to mi je v izziv in veselje, ob tem pa sama 
rastem.
SKVO Koroška 1

Biti voditelj je dobro zato, ker delaš kot žival in 
trpiš, a kljub temu uživaš. Vsako zadovoljstvo, ki ga 
mlajšim bratom in sestram s tem narediš, ti namreč 

zmanjša breme za polovico.
Voditeljstvo mi pri skavtih ne daje hrane niti strehe 
nad glavo – pa kljub temu vsakič preživim. To pa je 

magični recept, a ne?

KO GLAS SRCA 
PREGLASI UM

Biti voditelj je kot biti pilot – lahko si visoko, lahko pa 
tudi strmoglaviš. In kot drugje v življenju se moraš 

tudi tu po padcu znati pobrati.
Jaka Matičič, Loška dolina 1

Lepo je biti voditelj, ker lahko preživiš čas s tistimi, ki 
znajo živeti življenje.
Voditeljstvo mi daje občutek veselja in življenja.
Lahko sem to, kar sem in tako izkoristim vsak tre-
nutek tega, kar nam je dano.
Tadej Uršič, Kamnik 1

Voditeljstvo mi pomeni neprecenljivo priložnost, 
ko lahko dajem svoje veselje, navdušenje, mladost, 
vero, a jih v še večji meri prejmem nazaj. Doživet in 
doživljajski, igriv prostor, kjer se učim od vsakogar; 

kjer preizkušam sposobnosti, se vadim v prevzeman-
ju odgovornosti; kjer ustvarjam, kritično razmišljam, 
spoznavam sebe in tako rastem ob čudovitih ljudeh 

in izkušnjah. Pomeni srečanja z otroki in mladimi, 
ki večno ostanejo. Voditeljstvo mi pomeni radostno 

služenje, kot ga opiše Bi-Pi in tudi indijski filozof. 
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»Spal sem in sanjal, da je življenje bilo radost. Zbudil 
sem se in videl, da je življenje služenje. Deloval sem 

in opazil, da je bilo služenje radost.« (Tagore)
Ana Jurca, Postojna 1

Lepo je koristno preživeti svoj prosti čas z namenom, 
da tudi mlajšim omogočiš koristno preživljanje 
prostega časa.
Marjan Moderc, Lj 3

Voditeljstvo nama je bilo uvod in najboljša priprava 
za starševstvo. Odprlo nama je otroške in starševske 

oči, učila sva se biti vedno pripravljena in večna opti-
mista ... To in še veliko, veliko drugega sva prejela in 

poskušava dati naprej.
Tanja in Miha Šušteršič, Nova Gorica 1 in 

Postojna 1

Veste, kaj je pri voditeljstvu lepo? Da kljub temu, tudi 
če mi včasih zmanjkuje energije, idej, časa, optimiz-
ma, sovoditeljev:), pripravljenosti ... še vedno trdno 
verjamem, da skavtska metoda zares deluje in da se 
trudim za resnično dobro stvar.
Maja Franko, Šentjernej 1

Lepo je biti voditelj, ker:
 - si v družbi dobrih ljudi,

 - otroci potem sanjajo o tebi ...:),
- ker se dopolnjuješ s tistimi, ki jih vodiš.

Voditeljstvo je:
- stopnja dozorelosti, 

- lepa služba,
- odgovorno dajanje snovi za življenje!

Helena Globokar, Lj 4

Pravijo, da je na pravi poti tisti, ki skrbi za srečo drugih. Tako se vedno znova oziramo na druge, 
smo sočutni, pozorni in se razdajamo. Kaj pa ti? Ali se imaš kaj rad, rada? Se oziraš tudi na svoje 
potrebe ali pozabljaš nase? Se znaš ustaviti, še preden pregoriš? Toneš pod kupom obveznosti in 
zbolevaš? Tisti, ki ste že bili na tem, veste, o čem pišem. Tisti, ki pa še niste bili, naj vam bodo te 
besede v razmislek, da ne pridete do te skrajnosti.

Od voditeljev po navadi  pričakujemo, da so polni en-
ergije, norih idej, vedno za akcijo in še in še. V obdo-
bju prekipevanja od energije ne potrebujemo hrane, 
tudi spanec nam je tuja stvar  in stvari kar tečejo, nev-
erjetno. Da bi občutil zaspanost, kje pa! Lakota, kaj je 
že to? Ne, ne, ni časa. Naenkrat pa puf, človek odpove. 
Nepopisna utrujenost, naveličanost in brez-
voljnost. In potem se sprašujemo, od kod, pa zakaj 
zdaj kar naenkrat …?
Naši mladi kmalu ugotovijo, ali ima voditelj pri sebi 
»poštimano« ali ne. Mogoče vam kdaj uspe prodajati 
bučke, ampak na dolgi rok vam ta kupčija ne bo us-
pevala. 
Zato, usedi se pred ogledalo in se vprašaj: 
Kako skrbim za lastno kondicijo, za svoje dobro 
počutje?
Koliko in kakšno hrano jem? Pijem dovolj 

VSAK JE SAM SVOJE SREČE 
KOVAČ

tekočine?
Koliko ur spim? Si vzamem čas zase in počnem 
stvari, ki me sprostijo? 
Si vzamem čas, preberem kakšno knjigo, grem 
na duhovne vaje, si vzamem čas za oddih?
Znam reči tudi NE obveznostim, ko je enostavno 
preveč? Zmorem prositi za pomoč?
Si znam vzeti čas za sprostitev, klepet s prijatelji 
in prijateljicami, ne da bi me potem zaradi 
nenarejenih obveznosti mučila slaba vest? Sem 
zadovoljen/a s seboj in svojim življenjem? 
Vzemi si čas in poišči odgovore. Če jih že imaš, toliko 
bolje. 
Ljudje, ki vztrajno ignorirajo lastne potrebe, na dolgi 
rok škodujejo sebi in posledično je tudi njihova okoli-
ca prikrajšana za njihov prispevek. Včasih je potrebna 
tudi brca, da nas prebudi iz tega divjanja. Pa vendar...   
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Če želimo skrbeti za srečo drugih, moramo znati na-
jprej poskrbeti zase. Znano, a ne? Poleg oddiha, dobre 
hrane, sproščenih klepetov pa nas z energijo napolnju-
jejo tudi različna izobraževanja, usposabljanja. Eno 
takšnih se bo odvijalo od 17. do 23. julija, kjer bomo 
ugotavljali, kako in koliko se znamo prilagajati vsem 
prigodam, ki nas čakajo najprej na taborni šoli in tudi 
po njej. O čem pišem? Pišem o Taborni šoli metoda 
PP, ki je namenjena vsem tistim, ki boste vodili vejo 
PP oziroma jo že vodite. Tudi če še ne čutite potrebe 
po pridobivanju znanja in izkušenj o vodenju te veje, 

vam jo toplo priporočam. Z znanjem v žepu in kakšno 
idejo več boste mirno spali, dobro jedli, pridobili nova 
poznanstva in serijsko izžarevali samozavest. Torej, se 
vidimo, a ne? 
Vsem, ki boste pohajali po naši prelepi Sloveniji, in 
seveda tistim, ki boste zastopali slovenske rutice tam 
daleč na severu, pa želim kopico poletnih užitkov. Pa 
veliko dobro skovanih srečic.
Srečno pot!

Anja Arbajter, Sončni polh, Šentjur 1

Rada verjamem, da v ZSKSS ni člana, ki bi mu bilo za prihodnost slovenskega skavtstva vseeno. 
Najbrž pa se vsem dogaja, da zaradi preveč intenzivnega življenja pozabimo na to časovno dimen-
zijo in se ukvarjamo le s sedanjostjo. S srečanjem, izhodom, obledelo barvo stegovskih rutk, (ne)
zatlačenimi kroji, izkopano katehezo, zapisnikom predprejšnjega SKVO sestanka, prenakazilom 
za našitke ... In takrat nas iz tega navidez neustavljivega toka skavtskih skrbi in opravil predrami 
povabilo na taborno šolo. Vabilo, spodbuda, zahteva novega pravilnika ali samoiniciativna želja – 
različni vzgibi, ki so nekatere od tistih, ki nam ni vseeno, letos januarja pripeljali na TŠ ZSKSS.  

Že takoj na začetku taborne šole so nas vklenili v ver-
ige in nam dali vedeti, da smo zdaj vpleteni in da poti 
nazaj ni. Kot sv. Pavel, ki je bil ves čas z nami in nas 
je opominjal ter usmerjal, smo bili tudi mi poklicani. 
Morda se je marsikdo šele tedaj zavedel, da mu za 
slovensko skavtstvo res ni vseeno in je zdaj (še bolj 
kot prej) res pripravljen služiti. 

In potem smo se začeli spraševati ... Kakšna bo naša 
prihodnost? Kaj se bo zgodilo samo po sebi in v čem 
smo skavti usmerjevalci toka? Marsikdo pravi, da 
smisel skavtstva ni filozofiranje, ampak akcija. Morda 
je res. In spet drugi se zavedajo, da skavti ne smemo 
postati sivi in neopazni ter se prepustiti toku, ne da 
bi se vprašali, kam nas ta sploh nosi ... Vsekakor smo 
skavti sami usmerjevalci in oblikovalci naše prihod-
nosti, zato se moramo spraševati, kaj od skavtstva je 

KAM GRE SLOVENSKO 
SKAVTSTVO? 

... NI NAM VSEENO...TŠ ZSKSS – januar 2009

tisto, kar želimo, da bo kot bistvo skavtstva ostalo tudi 
čez trideset let.

Takrat bo najbrž vse drugače kot danes. Najzaslužnejši 
slovenski skavti bodo takrat že na bankovcu za 500 ev-
rov. Ali pa bo takrat današnja mladost na pohodu osi-
vela in se umaknila – z njo pa se bo odkotalila nekam 
v kotičke spomina tudi sama ideja skavtstva? Se bomo 
trudili, da bodo skavti res »hardiči«, tudi če jih bo ostalo 
le ducat, ali pa si želimo, da bo takrat v vsaki slovenski 
vasi horda pomehkuženih »softičev«? In če poskušamo 
pogledati malo globlje: kaj za skavta sploh pomeni biti 
»hardič« ali »softič«? Je hardič tisti, ki si upa sredi zime 
spati sam v pozabljenem medvedovem brlogu? Ali 
pa tisti, ki zmore po napornih dneh vseslovenskega 
tabora prebdeti noč pred Najsvetejšim? Je to tisti, ki 
premaga vse ovire na svetu ... ali tisti, ki premaga sam 
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Še malo in džungelski prebivalci bodo začeli raziskovati neznana in skrivnostna lovišča po vsej 
Sloveniji. Počitnice so tu in z njimi tudi poletni tabori. Starim volkovom misel nanje gotovo 
riše nasmeh na obraz, hkrati pa jih spominja na tisoč in eno malenkost, ki jo je treba opraviti in 
pripraviti, da bodo poletne dogodivščine karseda brezskrbne in volčje razigrane. Poglejmo torej, 
na kaj vse moramo pomisliti, preden zakličemo: »Gremo na lov!«

Ali je res potrebno načrtovati?
Načrtovati moramo pravočasno in v miru. Dobro je, 
če osnovno shemo in uokoljenje določimo že takoj 
po zimovanju. Tako se ideje za uokoljenje počasi 
rojevajo, hkrati pa je še dovolj časa za izdelavo ka-
kovostnih pripomočkov (totemi, skulpture, kostumi 
…). Ob ustvarjanju posameznih dejavnosti v skupen 
seznam zapisujmo tudi vse potrebne pripomočke 
(od majhnih, npr. gumbi, listki, sponke, do velikih, 
npr. totem, platno, krona …). Enega izmed starih 
volkov (to naj ne bo Akela!) zadolžimo, da prevzame 
tehnično koordinacijo. Omenjen seznam mu bo v 
pomoč, da bo videl, kaj lahko pridobimo s pomočjo 
sponzorjev, kaj lahko izdelamo sami. Glede na druge 
zadolžitve naj razdeli naloge – kaj bo priskrbel kateri 
izmed starih volkov. S tem bomo dosegli, da se bomo 
pred taborom res lahko osredotočili na sam program 
(»piljenje«), pa tudi bolj mirni bomo, da nismo česa 
pozabili. Poleg opisanega pazimo, da bomo navodila 
dobro razumeli in jih jasno razložili starim volkovom, 

PREDEN GREMO NA 
POLETNI LOV
Tehnika in VV tabor

sebe v najbolj trdovratni malenkosti, ki je drugi morda 
niti ne opazijo? In softič – je to tisti, ki se boji splezati 
na jambor, ali pa tisti, ki je tako zaposlen sam s sabo, 
da ne zmore obrniti glave v stran in opaziti bližnjega? 
Prav pri razpravljanju o filozofiji skavtstva se odpirajo 
tudi dileme o tem, v čem si kot skavti želimo ostati »na 
hard« in kje si lahko dovolimo biti »na soft«? 

Udeleženci TŠ ZSKSS smo odprli veliko zanimivih 
debat, nekatere med njimi smo tudi zaključili. Ena 
od teh je tudi razprava o filozofiji skavtstva čez tride-

set let, njen zaključek pa se glasi: »Skavtstvo je način 
življenja, ki na temeljih krščanske vere načrtno vzgaja 
s pomočjo skavtske metode ter tako ustvarja okolje za 
rast v odgovorne in zrele državljanje.«

Upam, da se strinjate. In – upam, da se ne. Upam, 
da imate mnenje. Vsi, ki ga imate, in tisti, ki ga (še) 
nimate, imate priložnost, da to svoje mnenje razvijete, 
oblikujete ali le delite na naslednji TŠ ZSKSS. Ker ver-
jamem, da tudi vam ni vseeno ...

Lucija Simončič, Kujnštn’ kenguru, Šentjernej1

ki bodo sodelovali pri izvajanju določene dejavnosti. 
Le tako bomo med samim izvajanjem programa lahko 
sproščeni, VV pa bomo navodila razložili nazorno.

Pa pojdimo lepo po vrsti … ali koraki 
tehnične priprave pripomočkov:
1. Natančen potek celotnega programa in posameznih 
dejavnosti. 
2. Popis vseh potrebnih pripomočkov (kostumi in 
pripomočki za uokoljenje, delavnice, love …).
3. Tehnični pregleda seznam, doda še pripomočke, ki 
so potrebni glede na kraj tabora. 
4. Preverimo: kaj je potrebno pripraviti, očistiti, 
dokupiti, si sposoditi, dobiti s pomočjo sponzorjev.
5. Vsaj tri mesece prej pošljemo prošnje različnim 
sponzorjem (za pomoč se je dobro obrniti na starše).
6. Pripomočke razporedimo glede na namen v 
posamezne škatle, zaboje. 
7. Izberemo tiskarja in pravočasno priskrbimo majice 
in motiv za tisk. 
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8. Tabor prijavimo na ZSKSS (http://zskss.skavt.net/
i/43), saj so VV le tako tudi zavarovani. Po potrebi pri-
javo oddamo tudi na občini in policiji. 

Ko vidim brlog, ne smem pozabiti na …
Pri tem si lahko pomagamo z bazo na http://tabori.
skavt.net/ (skavtsko je, da po taboru pregledamo, če 
so podatki v bazi pravilni in ažurni, sicer posredu-
jemo popravke). Da bo med izvedbo tabora čim manj 
nepredvidenih zapletov, je predhodno potrebno pri-
dobiti podatke o: 
• ceni,
• oddaljenosti zdravstvenega doma, delovnem času, 
dežurnem zdravniku,
• policiji (na nekaterih območjih je potrebno prijaviti 
oz. seznaniti policijo tudi s tabori, ki se odvijajo v 
hišah),
• urniku sv. maše (obisk lokalnega župnika – dogovor 
o morebitnem sodelovanju), 
• prometnih povezavah,
• bližnjih travnikih in gozdovih (pri lastnikih prositi za 
dovoljenje za uporabo), 
• naravnih materialih v bližini,
• možnostih za izvedbo posameznih dejavnosti v nar-
avi,
• jedilnem priboru, posodah, 

• orodju (žage, sekire, lopate …),
• električni napeljavi (varovalke – kdo jih priskrbi in 
kje so),
• vodi (ali je pitna in ogrevana),
• oddaljenosti trgovine, pekarne,
• ogrevanju (kako se prižge peč, kje so drva …).

Nikdar in nikoli pa ne pozabimo na … 
VARNOST
1. Vsako dejavnost skrbno načrtujmo in pripravimo. 
Upoštevajmo starost VV (tipično izvidniške dejavnosti 
prilagodimo razvojnim značilnostim VV).
2. Predhodno preizkusimo vse pripomočke in sam 
potek dejavnosti. 
3. Zagotovimo zadostno število starih volkov, ki 
bodo poskrbeli prav za vsakega VV. Ustrezno število 
voditeljev naj se posveti le izvedbi delavnice. 
4. VV nikoli ne silimo in ne opogumljajmo, če vi-
dimo, da ga določena dejavnost res pretirano plaši. 
5. Raje petkrat preverimo, če je vse ustrezno priprav-
ljeno, kot da med izvedbo ugotovimo, kaj vse smo 
pozabili.

Tako nekako se lahko pripravimo, preden naše 
volčje nadebudneže popeljemo na varen polet-
ni tabor. Potem pa seveda: »Les in voda, veter 
in drevo, džungla naj naklonjena ti bo!« Kot 
pravi naš Bagira. 

Tomaž Mihelčič, Modri panter
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V soboto, 4. aprila, je v večnamenski dvorani osnovne šole 8 talcev v Logatcu potekalo slovensko 
srečanje duhovnih gibanj. Srečanje je organiziral odbor za duhovna gibanja v Nadškofiji Ljubljana. 
Na njem so sodelovala gibanja iz vse Slovenije. Ena izmed sodelujočih skupin je bila tudi Zveza 
odraslih katoliških skavtinj in skavtov oz. ZBOKSS.  

SREČANJE DUHOVNIH GIBANJ 

Dogodek ni bil priložnost le za srečanje pred-
stavnikov gibanj, ampak naj bi s srečanjem tudi 
opozorili javnost po zgledu podobnih mednarod-
nih srečanj, da je krščanstvo živo, da so med nami 
ljudje, ki živijo po evangeliju in da jim ni vseeno za 
prihodnost slovenskega naroda. Zavedati se mo-
ramo pomembnosti evangelija, so poudarili na pr-
ireditvi, saj nam prinaša Jezusovo sporočilo in prav 
to sporočilo nam nudi ustrezne odgovore na težave 
današnjega časa na področju sociale, kulture, gos-
podarstva, politike in tudi duhovnosti.

V programu, ki je potekal pod naslovom  Skupaj 
za krščansko Slovenijo, so se zvrstila pričevanja 
z različnih področij življenja in delovanja pred-
stavnikov gibanj. Dogajanje so popestrili nastopi 
pevcev in glasbenikov. Druženje se je ob 19. uri 
končalo s sveto mašo, ki jo je daroval novomeški 
škof, msgr. Andrej Glavan.

Odrasli skavti, predstavniki različnih bratovščin, 
smo se predstavili z motom Izboljšajmo sebe in 
izboljšali bomo svet. Skavtstvo smo predstavili 
kot vzgojno in izobraževalno gibanje za osebno rast 
mladih in odraslih, ki je razširjeno po vsem svetu 
in šteje danes okoli 30 milijonov članov. Del tega 
gibanja sta tudi skavtski organizaciji, ki delujeta v 
Sloveniji, ZSKSS in ZBOKSS. V minutah, ki so bile 
namenjene nam, je bil predstavljen naš kroj, neka-
teri skavtski zakoni in naše aktivnosti med letom, 
s poudarkom na vsakoletni vseevropski akciji Luč 
miru iz Betlehema, pri kateri se od leta 2003 pov-
ezujemo s sosednjimi državami v skupnosti Alpe 
Jadran.

Svoje pričevanje smo odrasli skavti končali z beseda-
mi pokojnega papeža Janeza Pavla II.: »Skavtstvo 
je izbrana pot duhovne rasti in dragocena pot, 
ki omogoča celovito vzgojo človeka. Pomaga 
premagovati skušnjavo ravnodušnosti in 
sebičnosti tako, da se posameznik lahko 
odpre bližnjemu in družbi. Dejavno lahko 
pospešuje sprejemanje krščanskega poklica, 
biti sol zemlje in luč sveta.«

Dunja Kovačič, Modri čuk, BOKSS Nova Gorica
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Ob dnevu Zemlje (22. aprila) se je tudi letos dogajalo veliko 
zanimivega. Kar 1900 skavtov iz 42 stegov je letos opazovalo 
nočno nebo, se učilo orientacije po zvezdah, spoznavalo leg-
ende o nastanku ozvezdij, merilo svetlobno onesnaževanje, im-
elo astronomski tabor, si ogledalo astronomski observatorij, 
imelo orientacijske izzive na temo astronomije, se šlo različne 
nočne igre, čistilo in urejalo svojo okolico, sadilo rože, zbiralo 
papir, se učilo uporabe užitnih rastlin iz narave in ločevanja 
odpadkov ter o tem ozaveščalo sokrajane, sodelovalo z lovci, 
izdelovalo milo in recikliran papir, ponovno naseljevalo rake 
v potok, si ogledalo čistilno napravo, opazovalo naravo, jo 
risalo, pisalo pesmi o njej, popravljalo in prodajalo rabljena 
kolesa v dobrodelne namene, anketiralo, opazovalo in fo-
tografiralo naravo in izvajalo še druge dejavnosti … 

Martin Rudolf, Miroljubni fazan, iz Sežane 1 
nam je zaupal, kaj se je dogajalo pri njih:
Blizu 25 sežanskih skavtov vseh starosti se nas je v so-
boto, 18. aprila, na večer zbralo v Vremskem Britofu, 
da bi odkrili, kaj vse skriva nočna tema in prebudili 
čute. Tema letošnjega praznovanja dneva Zemlje, ki 
smo ga v Sežani združili z jurjevanjem, so bile namreč 
nočne dejavnosti.
Začeli smo napeto nočno igro, krajo zastavic, v kateri 
so se posebej izkazali najmlajši, tej pa je sledil ščepec 
astronomije – ščepec zaradi oblačnosti, ki jo je dodat-

UTRINKI NA OBZORJU

no ožarila svetloba s sežansko-tržaške smeri. 
Naslednji dan smo ob jutranji telovadbi prebudili še 
tiste čute, ki so ponoči zaspali, nato pa nas je obiskal 
sveti Jurij, ki je s kvizom o sebi preveril, koliko ga zares 
poznamo. Nato smo se odpravili čez Vremsko polje, 
kjer smo pri Mariji Vnebovzeti z mašo sklenili naše 
druženje. 

Dolgonoga stonoga je povedala, kaj se je doga-
jalo v stegu Domžale 1:
Letos smo se domžalski skavti ekoakcije lotili neko-
liko drugače. Delovali smo namreč bolj po principu: 
BOLJE PREVENTIVA KOT KURATIVA. Izvedli 



24

okoljski kotiček // Skavtič / julij 2009 //

smo dve obširni akciji zbiranja starega papirja in tako 
ohranili pri življenju precej dreves.
Poleg zbiranja papirja pa smo 19. aprila spoznali 
še delovanje Centralne čistilne naprave Domžale-
Kamnik, predelavo starega papirja, izdelali smo si 
vrečke iz blaga za večkratno uporabo, se igrali ekoig-
rice in še in še ... S sveto mašo smo se zahvalili za nar-
avo, ki nas obdaja, nato pa veselo druženje nadaljevali 
ob kosilu, torti in športnih igrah. 

Sijoči polh – Mojca Maček nam je opisala doga-
janje v stegu Šentjur 1:
Letošnja akcija je bila pripravljena z namenom od-
kriti lepote naše prelepe narave, uvideti, kaj vse nam 
ponuja … Postavili smo ogenj, se zbrali in prisluhnili 
naravi. Sledila je kateheza na temo stvarjenja sveta in 
nato naloga poiskati simbol iz narave. Sledilo je ku-
hanje čaja iz pljučnika, trobentic, mete, smrekovih 
vršičkov, kopriv in drugih užitnih rastlin, ki je zavrel 
kar v plastenki na žerjavici! Izdelali smo tudi odličen 
namaz iz čemaža in se naučili očistiti in pripraviti ribe, 
ki so kmalu zadišale. Večer so polepšale še zvezde in 
skavtsko petje … Vsem vam priporočamo, da si vzam-
ete čas za naravo!

Helena Ilc, Zanesljiva žabica, iz Ribnice 1 nam je 
povedala o njihovem projektu: 
Letos smo skavti s pomočjo drugih društev pripravili 
čistilno ekološko akcijo z naslovom OČISTIMO SE. 
Odvijala se je v soboto, 25. aprila, in je bila razdeljena 
na dva dela. V dopoldanskem je 14 skupin (študentski 
klub, politične stranke, ribiči, gasilska društva in plan-

inci) očistilo vojaški kompleks (stadion, igrišča …) 
in grad. Nabrali so za tri zabojnike in 64 velikih vreč 
smeti. 
V popoldanskem delu pa je 81 prostovoljcev (skavti, 
MGS I.K.S, člani mladinske in študentske skupine) na 
44 ekoloških otokih ljudem pomagalo ločevati od-
padke. 
Akcijo smo končali na Ilčevem vrtu v Goriči vasi, kjer 
smo si ob dobri družbi in golažu ogledali monoko-
medijo Alena Prelesnika in poslušali ekološke nasvete 
maskote čistilne akcije, ki je ob tej priložnosti dobila 
tudi svoje ime – Rib’ca Dr. Ekica. 

Lucija Kovačič, Delavna putka, iz Tolmina pa 
pravi tako:
Skavti iz Tolmina smo se letos dneva Zemlje spomnili 
že malo prej. V sodelovanju s turistično agencijo Maya 
smo izvedli čistilno akcijo že 28. marca. To pa zato, ker 
se ribolovna sezona začne 1. aprila. Kljub dežju smo 
se z vrečkami za smeti v rokah odpravili v naravo. 
Očistili smo del poti ob Soči in bili na koncu nagrajeni 
z odličnim kosilom v hotelu Krn. 

Dogodivščino ob dnevu Zemlje pa nam je zaupa-
la tudi  Nenasitna pikapolonica iz Grosuplja 1: 
Tudi letos smo grosupeljski skavti počastili dan Zem-
lje, vendar malce drugače kot prejšnja leta. V petek, 17. 
aprila, se je celoten steg zbral pri grosupeljski cerkvi. 
Najprej smo vsi skupaj poslušali in sodelovali pri kate-
hezi, nato pa smo se razdelili v pet skupin. Vsaka se je 
odpravila pobirat smeti na določen konec Grosuplja. 
Cilj pa je bil za vse enak – pobrati kar največ smeti. 
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BINETOVA POPOTOVANJA

»Presneto, nisi mogel bolj gledati, kaj delaš, ti nerodna 
vešča … ti!« je bentil Bine. »Ja, ja, kaj sem pa jaz kriv, 
ko pa so zadnje noči tako svetle kot dan in se mi vse 
blešči …« je rekel tisti drugi. Bine se je pretegnil, po-
gledal, če nima slučajno nategnjene kakšne mišice in 
se zazrl v prav tako kot on pretreseno žival; kakšna 
vešča neki, bil je majhen kresniček! »Oprosti, ampak 
prvič letim tu okoli, mimogrede, ime mi je Oliver. Sic-
er živim na jasi v bližnjem gozdu. Tam smo kresnice 
poleg zvezd edine lučke, ni takih ‘zadev’, kot je ta, tu 
nad nama, pa ponoči ni nikoli tako svetlo kot tu … Le 
zakaj?« je vprašal Oliver. Bine je pogledal navzgor, pa 
hitro spet sklonil glavo – svetloba stare ulične svetilke 
bi ga kmalu oslepela ... Levo od njega pa je temino 
noči preganjalo sajasto temno rdečkasto nebo, ki se 
je razprostiralo nad milijonom drobnih lučk bližnjega 
mesta. »Oh, oprosti za tisto ‘veščo’ prej, moram reči, 
da mi je tvoja lučka veliko prijetnejša kot te ‘zadeve’ 
tukaj. Ime mi je Bine. In če prav pomislim, se komaj 
spomnim, kdaj sem nazadnje videl kakšno zvezdo … 
Je možno, da je tudi za to kriva tista strašna žival, o ka-
teri je govoril moj jamski prijatelj?« je rekel Bine. »Aa, 
najbrž misliš človeka!« ga je prekinil Oliver, »Kresnice 
smo z lučjo posebej varčne, pa poglej njega – pozno 
ponoči je svetlo skoraj kot podnevi! Pa da bi ta ‘bogsi-
gavedikaj’ svetil vsaj navzdol, a kaj ko sveti tudi gor 
in tako še bolj kazi našo lepo nočno pokrajino, ki jo 
kresnice poživljamo z našim svetlobnim plesom … 
frrr, frrr, zdaj pa moram iti, ker me prijatelji že nestrp-
no čakajo; adijo, Bine, zazri se kdaj v nočno nebo in 
pomisli, kako bi bilo, če bi lahko videl Orion, pa Sev-

ernico, Kasiopejo … adijooo!« »Adijo, Oliver, varno 
leti!« je odvrnil Bine in se zazrl za odhajajočo lučko. 
»Zvezdica leti k zvezdam,« je pomislil, ko se je zleknil 
v posteljo, »upam, da bodo tako kresnice kot zvezde 
še dolgo vidne.«     

P. S.: Izkoristek svetlobnega telesa kresnic je kar 98 %, 
torej bistveno večji kot izkoristek navadnih ali celo 
varčnih žarnic.

Jaka Matičič, Loška dolina 1

ZmagovalKA natečaja strip na temo 
zdravje je:

TJAŠA TROBIŠ!

Tjaša Trobiš ali Skrbna lisička je skavtinja iz 
stega Rakova steza 1, ki bo 
za svoj odlični strip, ki nas je nasmejal, dobila 
nagrado po pošti.
Tjaša, čestitamo, nagrajen strip pa si lahko po-
gledate na platnici Skavtiča.

ZMAGOVALKA

Ko je Bine prišel iz jame, je bila zunaj že noč. Ravno se je hotel odpraviti spat, ko je vanj nekaj 
treščilo – TRESK! Z neznano živaljo sta se nekaj časa nerodno kotalila, končno pa se le ustavila na 
bližnji krtini.

S tem dejanjem smo voditelji želeli ozavestiti naše 
člane, da so soodgovorni za čisto okolje. Da pa ni bilo 
to srečanje spet namenjeno zgolj pobiranju smeti, smo 
si ogledali še čistilno napravo v bližnji okolici. 

Od dneva Zemlje je minilo že dva meseca. Na 

kakšen način si v tem času pokazal/a, da ti ni 
vseeno za okolje, v katerem živiš? Piši na mar-
jeta.kos@skavt.net, morda prav tebe čaka lepa 
nagrada.

Utrinke zbrala Marjeta Kos, Vihrava koala, Ljubljana 1, TOV
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»Življenje je kratko; poleg tega ga ljudje mnogo zapravijo s svojim životarjenjem, kar jih navsezad-
nje privede v še večje nezadovoljstvo. A že kratek sprehod po tej čudoviti zemeljski obli bi ljudem, 
dokler živijo na njej, dal tisti široki pogled in dojemljivost, ki v posamezniku razvijata dušo, v svetu 
pa dobro voljo in mir.« (Robert Baden Powell, Afican Adventures, 1937)

Kot je zapisal Bi-Pi, se moramo za nova odkritja v 
svetu in pravo osebno zadovoljstvo sprehoditi. Naj 
bo prvi korak na tvojem sprehodu – KORAK 
VODITELJA.
Če imaš opravljeno TŠ metoda in ti na vesti leži še 
neopravljen korak voditelja, nadaljuj branje. Morda ti 
bodo naslednje vrstice pomagale, da zbereš potrebno 
motivacijo in napotke, kako se ga lotiti.

• Izberi si področje, kjer je tvoje znanje o metodi veje 
šibko, kateremu nisi posvečal posebne pozornosti ali 
pa ti je povsem nepoznano.
• Izberi sopotnika, s katerim oblikujta dokončni načrt 
koraka. Sopotnik je lahko vsak imenovani voditelj 
veje, ki ti bo pomagal pri načrtovanju, uresničevanju 
in preverjanju tvojega koraka. Priporočljivo je, da 
ima ta oseba dovolj znanja z izbranega področja in je 
hkrati nekdo, s katerim se dobro razumeš.
• Izberi aktivnost, ki jo boš izvajal vsaj tri mesece. Pos-
veti se posameznemu elementu skavtske metode ali 
pa si izberi enega izmed metodoloških pripomočkov.
• Po zaključnem koraku voditelja izpolni obrazec 
»Predlog za imenovanje voditelja veje«, ki ga oddaš 
v pisarno Združenja. Pri tem pozorno spremljaj da-
tume za oddajo korakov, ki jih državna vodstva vej 
sporočijo na listo veje in voditelj listo.
• Državna vodstva vej bodo tvoj korak sprejela ali za-
vrnila. Vsakršen predlog za dopolnitev koraka vzemi 
kot dobronamernega.

Z odhodom na taborno šolo metoda si sprejel 
odločitev, da boš služil. Pravo delo in učenje pa se 
začneta šele po opravljeni taborni šoli. 
Izbira področja, ki ti predstavlja izziv, je le ena izmed 
točk kakovostnega koraka. Vemo, da dober načrt 
privede do kakovostnejših rezultatov dela. Tvoji cilji 
naj bodo natančni, merljivi, dosegljivi, relevantni 
in časovno omejeni (SMART). Glede na zastavljene 
cilje izberi primerno metodo dela. Če boš pri postav-

KORAK VODITELJA – MUKA ALI IZZIV

ljanju ciljev realen, uspešen pri izbiri metode dela ter 
boš pri izvedbi uporabil vse svoje znanje in izkušnje, 
boš opravil več kot le dobro delo za svojo rast. Prido-
bil boš novo izkušnjo, ohranjal kakovost metode veje, 
postavljal standard dela v svojem stegu in kot imeno-
vani voditelj veje postal zgled svojim sovoditeljem na 
lokalni in državni ravni. 
Kot skavtski voditelji moramo sprejeti odgovornost 
zase ter za skavtinje in skavte v svojih stegih. Odgov-
orni smo za svojo osebno rast. Hkrati pa si vsak član 
ZSKSS zasluži usposobljenega voditelja.
Če boš sledil  poslanstvu ZSKSS, boš sprejel izziv in 
opravil korak voditelja. Ne samo zato, ker se to od 
tebe pričakuje, ampak ker si sam želiš postati čim 
bolj podoben Bi-Pi-ju ter se razviti v odgovornega 
in aktivnega državljana. Korak voditelja je korak na 
tvoji poti osebne rasti. 
Zdaj pa na delo! Bomo videli, katero državno vod-
stvo bo jeseni imenovalo največ kakovostnih skavt-
skih voditeljev, ki se zavedajo svojega poslanstva.

Klavdija Kralj in Klara Čretnik
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TABORNE ŠOLE
TŠ PRIPRAVNIK 1 - “VISOKA NAPETOST”,  
24.-28. 7. 2009
Odgovorni voditelji: Ana Grasselli, Damjan Be-
ton, Gregor Lavrinec
Kje? Na Gorjancih.

TŠ PRIPRAVNIK 2 - HOSTNIKI Z JEZERA: 10.-
14.8. 2009
Odgovorni voditelji: Nataša Kovačič, Danijel 
Mrvoš, Slavko Rebec
Kje? Med Bledom in Bohinjsko Bistrico.

TŠ PRIPRAVNIK 3: 22.-26. 9. 2009
Odgovorni voditelji: Janez Hozjan, Barbara 
Seničar, Janez Papa

TŠ METODA VV: 4.-9. 8. 2009
Odgovorni voditelji: Nina Milenkovič, 
Marko Polajnar, Aleš Tomaševič

TŠ METODA IV: 27. 7.-2. 8. 2009
Odgovorni voditelji: Alexander Jerman, Mateja 
Jakše, Simon Potnik

TŠ METODA PP: 17.-23. 7. 2009
Odgovorni voditelji: Irena Mrak, Emanuel 
Vidmar, Gregor Lavrinec

TŠ PREKVALIFIKACIJA PP: september 2009
Odgovorni voditelji: Branka Florjančič, Toni 
Cvetko

ŠOLA ŽIVLJENJA V NARAVI 1: 31.7.-5.8.2009
ŠOLA ŽIVLJENJA V NARAVI 2: 18.8.-23.8.2009

11.7. dan svetovnega prebivalstva

26.7. Mednarodni dan barij 

4.9. - 6.9. Evropska noč netopirjev 

16.9. Mednarodni dan zaščite ozon-
ske plasti

16.-22.9. Evropski teden mobilnosti 

22.9. Evropski dan brez avtomobila 

4.10. Svetovni dan varstva živali (sv. 
Frančišek)

2.-4.10. Evropski dan opazovanja ptic

5.10. Svetovni dan Habitata 

31.10. dan varčevanja

OKOLJSKI KOLEDAR

SKAVTSKI DELOVNI TABOR
Kdaj? 3. – 10. 07.2009
Kaj se bo delalo? Obnavljalo se bo skavtski dom in 
urejalo taborni prostor. 
Kje? V Kočevskem rogu. 

STIČNA MLADIH
Kdaj? 19.09.2009 
Kaj? Srečanje mladih v Stični.

DVODNEVNO KOLESARJENJE ČEZ CELOTNO 
SLOVENIJO
Kdaj? konec avgusta 28. in 29. 08. 09
Pot: iz Murske Sobote do Kopra

SOBOTA-NEDELJA, 5.-6. SEPTEMBER 
http://zaklad-iz-zagat.skavt.net
Opis: Za devetimi gorami in devetimi vodami (in enim 
drevesom ki raste v levo) leži starodavno mesto Kam-
nik, kjer živi skopuška grofica Veronika. Pred kratkim 
so jo naši trije bratje duhovniki prosili za pomoč pri 
gradnji nove cerkve. Ona jih je zavrnila in v vsej svoji 
jezi je rekla:  “Raje se spremenim v kačo, kot da vam 
dam en sam vinar.”  In v tem trenutku je z vso močjo 
udarila v obok in se spremenila v pol žensko pol kačo 
in od takrat naprej še bolj terorizirala ljudstvo. Sedaj 
se v hudi stiski obračamo na vas, drage skavtinje in 
skavti, v upanju na vašo pomoč pri boju za dobro. 

Upam, da se boste dobrodušno odzvali, kajti ne vem,
če bomo zdržali še prav dolgo ...
Za koga? Samo za skavte nad 16 let: višji vod, nopp, 
pp, voditelji in odrasli skavti.
Kje? Kamnik.
Zakaj? Zaradi zabave, druženja in spoznavanja novih 
prijateljev.
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VSTOP Z NASMEHOM

Skavti iz Brežic smo se v petek, 8. maja, v večernih 
urah zbrali na travniku, kjer smo s puščavo začeli 
ta pomemben dogodek. Soboto smo preživeli v 
pripravljanju tabornega prostora ter v nestrpnem 
pričakovanju naših gostov, ki so prišli popoldne. 
Ko se je stemnilo, smo se zbrali ob velikem in prav 
posebnem tabornem ognju, saj smo potrebovali kar 
nekaj časa, da je zagorel, gorel pa je od zgoraj navz-
dol. Naše druženje se je ob spremljavi kitar in pesmi 
nadaljevalo dolgo v noč. V nedeljo so nas prebudili 
topli sončni žarki, ki so naznanjali prav poseben dan. 
Pred sveto mašo se je na travniku zbrala oranžno 
oblečena  množica ljudi. Z nami so delili veselje 
skavti, s katerimi smo do sedaj sodelovali, naši 

Ta napis ste lahko opazili, če ste se med 8. in 10. 5. 2009 ustavili na travniku v neposredni bližini 
Brežic, kjer je potekala slovesnost ob ustanovitvi stega Brežice 1 ter prve obljube omenjenega 
stega.

Ko služim drugim, služim tebi
je veselo srce pri samemu sebi.

zamislim cilj, ga naredim
zato nazaj nič ne dobim.
Potrebe je vedno dovolj,
jo vidiš, če se ozreš okol.
Najlažje je pogledat stran,

se obrnit in iti nekam drugam.
Služenje je ena taka stvar,

ki ti da mogočen dar.
Naučiš se pomagat ljudem,

v stiski, težavi, če imajo problem.
Pomisli kako se tebi zdi,

če na njihovem mestu bil bi ti.
Ali bi bil vesel pomoči,

od veselih in radoživih ljudi.
Vsak dan in noč, vse dni noči,

skavtski duh v nas živi.
Služenja je vedno dovolj,

če odpreš oči in se ozreš okol.
 

Danijel, Mrvoš, Nedoumljivi medved, Loška dolina 1

BDENJE DSV PP

prijatelji in sorodniki, pridružili pa so se nam tudi 
voditelji na ravni ZSKSS. Nedeljska slovesnost se je 
začela s kvadratom in nato nadaljevala s sveto mašo, 
ki sta jo vodila Janez Papa in Janez Turinek. Nato je 
napočil čas, ko smo si pobudniki za nastanek stega 
Brežice 1 sneli rutke stega Velenje 1, čigar skavti so 
nas podpirali in nam pomagali pri ustanovitvi, in si 
nadeli dolgo pričakovane brežiške rutke. Po oprav-
ljeni menjavi je sedem nasmejanih Brežičanov ob-
ljubilo, da bodo korakali po skavtski poti in se 
tako pridružili veliki skavtski družini. Po sveti 
maši je sledila pogostitev ter druženje ob skavtskih 
igrah. Naša slovesnost ob ustanovitvi se je končala 
popoldne, ko smo pospravili taborni prostor in ga 
v pričakovanju novih dogodivščin zapustili – z nas-
mehom, seveda. 

Doroteja Černelič, Brežice 1
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Poletno sonce je razgrelo našo preljubo Mater Zemljo in vsi smo željni novih dogodivščin, ki jih 
bodo prinesle počitnice. Nas, popotnike in popotnice, pa prav gotovo že pošteno srbijo pete in z 
veselim pričakovanjem opazujemo pohodniške čevlje, ki počivajo v kotu in čakajo, da se podamo 
na pot. Ne smemo pa pozabiti na vse nevarnosti in neprijetnosti, ki nas čakajo na naši poti. Prav 
gotovo imamo vsi v glavi izoblikovano mnenje, da lahko eno izmed velikih nevarnosti predstav-
ljajo tudi kače, a ne zavedamo se, da se je mogoče ob pravilnem ravnanju tej nevarnosti povsem 
izogniti. 

Strokovnjaki pravijo, da je strah pred kačami pov-
sem odveč še posebej če si seznanjen z njihovimi 
navadami, če znaš razločiti nevarne kače od nenevar-
nih in  če si vsaj malo seznanjen z ukrepi ob kačjem 
ugrizu.
Ob pravilni opremi, predvsem pri pohajkovanju po 
gozdu, naj kače ne bi predstavljale hude nevarnosti. 
Večina kač pa se skuša na vsak način izogniti človeku 
zato so srečanja z njimi prava redkost. 
Res pa je, da kače po večini svoje strupene žleze upo-
rabljajo le za lovljenje plena pa jih lahko uporabijo 
tudi za samoobrambo, zato je treba v bližini ravnati 
previdno.(še posebej če nismo prepričani strupenosti 
le teh). največja nevarnost za človeka predstavlja ne-
previdnost, saj so v večini primerov kače napadale, 
ko so ljudje stopili nanje ali pa so se jim preveč 
približali. 

Načini kako se izogniti kačjim ugrizom:

• S svojo spalno vrečo se nikar ne namesti v visoko 
travo ne glede na to kako mehka je, saj se tam na-
jverjetneje skriva kakšno neprijetno presenečenje. 
(V razmislek: Tam se skrivajo tudi druge male 
živalice, zato si previdno zbiraj ležišče, saj ne bi 
bilo ravno prijetno, če bi v spalni vreči sredi noči 
dobil obiske.)
• Radovednost ni vedno lepa čednost, zato 
ne vtikaj roke v razne skalne razpoke, v razno 
grmičevje ter razne votle hlode brez predhodnega 
preverjanja »terena«.
• Vedno, ko se sprehajaš skozi zaraščena območja 
nikoli ne pozabi gledati kam stopajo tvoje noge.
• Pod nobenim pogojem kače ne prijemaj in je 
ne pobiraj s tal (To je namig predvsem za fante: 

»PAZI, KAČA!«

Punco lahko očarate na drugačen in malo manj 
nevaren način;))

Če pa slučajno pride do ugriza kače pa so osnove 
prve pomoči enake za vse vrste kač. Najprej moramo 
poskrbeti, da kača ne ugrizne še koga. Mesto ugriza 
očistimo in prekrijemo s sterilno gazo.  Pomembna je 
imobilizacija in mirovanje prizadetega uda. Najbolje 
pa je, da o ugrizu čim prej obvestimo pristojne in ne 
izvajamo raznih ukrepov kot so izsesavanje strupa z 
usti in zarezovanje z nožem saj je potrjeno, da lahko 
tako poškodovancu povzročimo več škode kot ko-
risti.

Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti, da kače niso 
naši sovražniki, ampak so le bitja, ki s svojo veličino 
zaslužijo spoštovanje. 

Maja Vojska, Cerkno 1
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A5 format zvezek, majhen s špiralo. Na njem nalepljen zelen papir in iz modrega izstrižene rože. Z 
modrimi črkami na njem piše: WLDP, Pax Lodge, 18.-22. april 2009. 
Na drugi strani Urška, pod tem Poppy in preostanek lista popisan s posvetili. Na vsake toliko WAG-
GGS nalepka.

Se morda čudite, kaj je to? Ob čem ste se ustavili? 
Zvezek? - ja, vsaka udeleženka je dobila popolno-
ma naveden zvezek in na mizi je bila gora barvic, 
svinčnikov, listkov, perl, trakov, … skratka vsega. In 
vsaka od udeleženk si je izdelala svoj dnevnik, ki jo 
je spremljal nadaljnih pet dni. 
WLDP? To pomeni: Wagggs’ leadership develop-
ment seminar, seminar, ki ga organizira WAGGGS 
in je namenjen voditeljicam. S svojimi stoletnimi 
izkušnjami s področja vodenja se je namreč organ-
izacija odločila, da bo pridobljeno znanje združila in 
ga oblikovala v smiselno celoto ter tako poskrbela, 
da se bo to preneslo na nove rodove.
Pax Lodge? To je svetovni skavtski center, eden od 
štirih. In prav center v Londonu je bil prvi. Poleg 
njega stoji World Board, kjer so zaposlena dekleta, 
ki vodijo našo svetovno organizacijo v svetovnem 
merilu: To sta naša Milan in Sabina v mednarodnih 
vodah.
Poppy? Tako se je imenoval naš vod. Vas zanima 
čemu to ime? Ker je skavtstvo kot mak, je mamilo, 
ki te tako osvoji in prevzame, da z njim preprosto ne 
moraš nehati, ker to postane tvoj način življenja, je 
kot mak, ki ga uporabljamo za peko, ker nas skavt-
stvo nauči (skoraj) vsega, kar potrebujemo v življenju 
(Si prepričan/a, da bi naredil/a pogodni ogenj, ali pa 
si spekel/a kobilice, pa da bi znal/a toliko pesmi in 
videl/a toliko skritih kotičkov naše Slovenije, če ne 
bi bil/a skavt/inja?) in ker je preprosto lep (poznate 
11. skavtski zakon: Skavt je lep? :)) 
Urška? To sem jaz, udeleženka tega seminarja.
O posvetilih ne bom pisala, ker skrivajo tiste obraze 
in izjemne trenutke, ki jih žal ne morem deliti z 
nikomer (pa ne, da ne bi želela, samo nič vam ne bi 
pomenilo).

WLDP
PAX LODGE, 18.-22. APRIL 2009 

In kot vsak dogodek ali seminar, tudi ta vsebuje dve 
plati. 

Eno so izjemne soudeleženke tega dogodka, 
resnično usposobljene voditeljice, male traparije, ki 
jih je bilo vse polno, drugo je pa resno delo, novi 
pristopi, drugi zorni koti, drugačna pojmovanja. 
Kdor je bil na taborni šoli Združenja, si lahko pred-
stavlja, kako zgleda tak dogodek. Če seveda preda-
vane teme poglobi in si namesto skavtov iz različnih 
stegov predstavlja udeleženke iz različnih držav Ev-
rope in preostalega sveta, če si namesto naših na-
glasov predstavlja angleške naglase, če si namesto 
večera zunaj ob ognju predstavlja »pižama in tiara 
party«, če si namesto čudenja ob tem, kako steg 
na drugem koncu Slovenije drugače doživlja svoje 
skavtsko leto, zamisliš pogovor z deklico z Jamajke 
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o tem, v kaj spodbujati današnjo mladino in kaj so 
najpomembnejši cilji »empowermenta« o katerem pri 
skavtih tako radi govorimo …. A na koncu ne glede 
na to, kje smo in v kakšni razsežnosti doživljamo 
svojo skavtsko pot ugotovimo, da je ravno to, kar 
nam je vsem skupno, naša obljuba, naša ideja »kako 
pustiti svet vsaj za kanček boljši, kot smo ga prejeli«, 
želja po delati dobro in izpolnjevati skavtske zakone, 
ljubezen do narave in sočloveka … da je to tisto, kar 
nas povezuje in nam daje občutek pripadnosti »ve-
liki skavtski družini«. 

In ko obrnemo še eno stran na vrhu piše Day 1. 
Klasičen začetek. Predstavljanje in ugotavljanje kdo 
smo, kaj želimo, zakaj smo tu, kaj želimo spremeni-
ti, s kakšnimi pričakovanji prihajamo. Bilo nas je 34 
deklet s štirih celin, redko da dve sta govorili isti jez-
ik, zastopale smo vse rase, naši kroji so bili množica 
različnih srajc … 

V petih dneh smo delali v različnih tematskih sklopih; 
Stezice do voditeljstva, Jaz-voditeljica, Jaz, ko vodim 
ostale, Jaz in svet, Pot naprej. Preko predavanj, 
igranja vlog, iger, preko dela v dvojicah, v vodih, 
samostojnega dela … smo spoznavale principe in 
veščine vodenja, primerjala prakse različnih držav, 
spoznavale svetovno razsežnost skavtske organiza-

cije, govorile o motivaciji, prioretizaciji, delegiranju, 
se srečevale pri t.i. »gender cafe-jih«, kjer smo prob-
lematizirali vprašanje sovzgoje in iskali pluse in mi-
nuse le-te (in kot vedno znova ugotovile, da Evrope 
resnično izstopa pri tem vprašanju).
Ste slišali pesem Proud (poje jo Heather Small)? Me 
smo jo vsak dan, in to ne samo enkrat, bila je neke 
vrste himna našega seminarja.
Večeri, čas predstavljanja svojih organizacij, zabav, 
odhoda v gledališče,  … so minili v sproščenem 
vzdušju … bilo je tako lepo, da se je ob odhodu mar-
sikateri utrnila solza. Vse pa smo si obljubljale, da 
obdržimo stike in se zagotovo spet kdaj srečamo …

Ko danes, po več kot dveh mesecih pred seboj gle-
dam svoj dnevnik, poslušam pesem Proud, ko vsake 
toliko dobim kakšen mejl in nanj z največjim ves-
eljem odpišem, vedno znova ugotovim, da je biti 
skavt nekaj izjemnega, da je doživeti mednaroden 
dogodek nekaj navdušujočega in vsakič znova 
pomislim, da moram napisati svoj projekt (tako kot 
taborna šola Združenja se namreč tudi ta seminar ni 
zaključil z odhodom. Cilj je, da ideje pridejo nazaj do 
vsake organizacije, ki je poslala udeleženko na semi-
nar) in upam, da bodo vsaj kakšna od novih idej tudi 
v naši organizaciji naletela na prava ušesa.

Urška Mali, Nepohodljiva mravlja, Domžale 1

VOD POPPY
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V Trstu imamo že dolgoletno utrjeno tradicijo, da klanovke in klanovci organizirajo in izpelje-
jo srečanje športno-skavtskega značaja, ki ga vsi poznamo pod imenom Fuzbalada. Letošnja 
izdaja, ki se je odvijala od sobote, 25., do nedelje, 26. aprila, je privlekla v Trst kar 120 mladih 
športinih skavtov iz zamejstva in Slovenije, kar je eno najbolj številčnih srečanj do sedaj.  

Pa začnimo od začeka ... in sicer od same priprave 
na to enkratno srečanje. Lani poleti se je klan Wčn 
pwčn klan udeležil prvega slovenskega skavtskega 
jamboreeja, na katerem je tudi predstavil svoj pod-
vig skavtskega nogometnega turnirja in navdušil 
številne druge ekipe. Vabilu se je tako odzvalo de-
vet ekip iz Slovenije: Ankaran, Cerknica, Domžale, 
Kamnik, Ljubljana 4, Novo mesto, Ptuj, Vrhnika in 
Homec. Ekipe so se zbrale v soboto popoldne, kjer 
je po začetnem zboru s pesmijo in molitvijo sledilo 
žrebanje z razdelitvijo v dve skupini. Sobota je bila 
tako večinoma namenjena medsebojnim tekmam 
v skupinah, po katerih so se skavti nastanili v skavt-
skem domu v Dragi in tam povečerjali. V večernih 
urah je zagorel mogočni taborni ogenj, okoli kat-
erega so skavti najprej oblikovali »občuteno« sveto 
mašo, ki jo je daroval Robert Friškovec. Mlade 
klanovce je znal zelo prepričljivo spodbuditi, naj 
bodo v življenju vedno priča temu, v kar verjamejo 
in naj aktivno vzamejo življenje v svoje roke. Maši 

SEDMA SLOVENSKA 
SKAVTSKA FUZBALADA

je sledil še družabni večer ob ognju, kar je mlade 
– s te in one strani meje – združilo v prijateljsko 
razpoloženje.  
Nedeljski dan je minil v znamenju preostalih tekem 
v skupinah, nato pa so sledili še polfinalna in finalne. 
Na igrišča so stopili zagrizeni klanovci, prepričani v 
lastne zmožnosti. Ob koncu jutranjega dela je bilo 
tako jasno, katere ekipe bodo lahko še ciljale na 
prestižno prvo mesto. Iz skupine A sta se namreč 
v polfinale uvrstili Vrhnika-Homec in Ankaran, iz 
skupine B pa Ljubljana in Cerknica. Končni rezul-
tat skavtskega nogometnega turnirja je ponovno 
potrdil odlično nogometno pripravljenost klana 
z Vrhnike-Homca, ki se je uvrstil na prvo mesto 
in v podaljšku finalne tekme premagal zagrizene 
Ankarančane. V malem »finaleju« pa je Cerknica 
premagala Ljubljano 4 in tako zasedla končno tretje 
mesto.

Štefan Kegljevič (Jamski medved) in 

Jadranka Cergol (Vestna vidra) Trst 3-4
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NAGRADNA KRIŽANKA
Pa smo že kar dobor zaorali v počitnice, a? Le glejte, da jih koristite za to, čemur so namenjene - za počitek, na-
biranje novih moči, energije. :D Nič ne pravim, da “skavtanje” ne spada v to kategorijo:). Morda malce drugače, 
ampak vseeno zmaga. Za naspati in spočiti mišice je dosti dan, dva spanja, ne?  
Torej.. tudi tokrat je tud križanka, ni ravno dolga, kot bi se spodobilo za počitniško, ampak tako kot vsem vam se 
tudi meni mudi novim skavtskim dogodivščinam naproti :) Pridno beležite utrinke in jih delite z nami, mednje pa 
napišite tudi rešitev tele križanke in naj se jeseni reešitev le znajde v inboxu resitev.skavtic@skavt.net. Se beremo 
jeseni:)  

 Lp(lepe počitnice) :) 
p.s. Nagrade pa se bo tokrat razveselila Ana Murko(Ptuj 1). Pa hvala tudi vsem ostalim vztrajnim in manj vztrajnim reševalcem. 

Držim pesti za naslednjič. :)
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Vodoravno

Geslo:
- !

1. Sandi Koren
2. Nadzorni odbor
3. .. družina na Zemlji
6. Skavt in .. 
8. Eden izmed svetovnih skavtskih centrov: Pax ..
9. Rov s "t"-jem, ali Trop za okoljsko vzgojo
10. Jojo, če je j=p,g ali Poverjeništvo za
gospodarstvo
11. Šentjernejski NoPP je šel/gre na ..
13. Vsak je .. svoje sreče kovač
15. Barbara Pavlakovič ali Baden Powell :)
19. Kako veš, da si zares .. ?
22. .. slovenska skavtska Fuzbalada
23. Naredi si svoj .. za preživetje.
24. Izkoristek svetlobnega telesa .. je kar 98%, 
26. Pri molčečnežu je dovoljeno kihanje in ..

Navpično
1. Motorno vozilo ali Skupnost trenerjev
2. Visoka ..
4. Medved ljubkovalno ali Trop za mednarodne
odnose
5. Začimba ali Poverjeništvo za program
7. Izvršni odbor
10. Ko nekomu ukažeš naj poje rečeš: ".." ali
Poverjeništvo za odnose z javnostjo
12. Vzdržljivež ali ..
14. Slovenija - .. dežela
16. Naj prostovoljec v starosti od 20 do 30 let:
Marko ..
17. Hostniki z ..
18. Lepo je biti ..
20. Kako preprečiti srečanje s .. ?
21. Ko služim drugim, služim ..
25. Utrinki .. obzorju
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