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obstajajo povsem značilni zvoki, po katerih 
veš, da sta tu zima in božični čas: 
''Hrrrrrsk, hrrrrsk!'' (zvok kidanja snega, 
grizljanja piškotov ali trganje darilnega 
papirja)
''Cin, cin, cin …'' (zvok zvonca na vratih, kjer 
čaka truma sorodnikov z darili v rokah)
''oooo, ravno to sem si želel!'' (zvok bolj ali 
manj iskrenega vzklika ob odprtju darila)
''bum! -Waw- bum! bum! -Waaaaw!- itd.'' 
(zvoki opazovanja ognjemeta)

Potem so tu zvoki, za katere se je treba 
malce bolj potruditi, da jih slišimo:
''… cvrk … pšt … pok …'' (presketanje polen 
v kaminu)
''… škrip …. škrip …'' (škripanje čevljev na 
svežem snegu)
''… ... ...'' (zvok naletavanja snežink)

in takrat, ko nam uspe utišati še te 
neslišne zvoke in sploh ne slišimo ničesar 
več, bomo v resnici zaslišali zvok, ki je 
potrpežljivo čakal, da ga bomo imeli 
enkrat končno čas poslušati (dopolni 
po smislu):
''___________________________'' 
(zvok besed, ki nam ji bog ljubeče 
polaga v srce).

(namig za tiste, ki boste imeli pri 
dopolnjevanju prazne črte težave: včasih si 
lahko pomagamo z naključnim odprtjem 
sv. pisma…).

Jesenovanje klana A je to, Kamnik 1
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 ✎ Rok Valenčič, Vedri volk, Komenda 1

Saj si skavt!

18.–19. januar: SŠ ŽvN 2

18.–19. januar: Beli jelen

7.–9. februar: vikend trenerjev 

in voditeljev usposabljanj

22. februar: dan spomina

Še kaj zanimivega? 
Ker je ravno zima:najnižja izmerjena temperatura: –71 °C. 

Ruska vas Ojmjakon je najbolj mrzla vas na 

svetu, s povprečno januarsko temperaturo 

–50 °C. Tam se ljudje soočajo s težavami, 

kot so zmrzovanje črnila v pisalih, očala se 

lepijo na obraz, mobilna tehnologija zaradi 

mraza ne deluje in ljudje čez dan ne ugašajo 

avtomobilov, ker se bojijo, da se drugače 

ne bodo nikdar več prižgali. Zanimivo je, 

da večina kljub mrazu še vedno uporablja 

zunanja stranišča. 

Poskrbi za duhovnost 

22. december: 4. 

adventna nedelja

25. december: božič

6. januar: sveti trije kralji

2. februar: svečnica

Mogoče nekaj novega

Zakaj sploh jaslice?

Prve jaslice so bile žive jaslice, 

upodobljene leta 1223 v Italiji 

pod vodstvom sv. Frančiška 

Asiškega, ko je obhajal božični 

večer v votlini nad vasjo. 

Postavljene so bile zgolj kot 

ponazoritev Kristusovega 

rojstva. V Sloveniji so jih prvi 

postavili jezuiti, in sicer leta 

1644 v cerkvi sv. Jakoba.
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iMenovanJa voDitelJev 

v letU 2013
 ✎ Poverjeništvo za usposabljanje voditeljev

»ne raSteJo SaMo otroci in MlaDoStniki. v vzgoJneM oDnoSU 

Mora raSti tUDi voDitelJ. če voDitelJ obStane, boDo ob nJeM 

obStali tUDi otroci in MlaDoStniki.« (Dvigni perUti)

Leto 2013 teče svoj zadnji krog. toda še 
preden se od njega poslovimo je prav, da 
pogledamo kaj vse nam je prineslo. in 

prineslo nam je zagotovo veliko. Združenju je 
leto 2013 prineslo nove imenovane voditelje 
vej, skavtske voditelje in trenerje.

IMENOVANI VODITELJI VEJE VOLČIČEV 
IN VOLKULJIC

Vinska Gora, 
marec 2013

 � simon brezovnik 
(velenje 1),

 � karolina božeglav 
(brezovica 1),

 � lenart Podbrežnik 
(kamnik 1),

 � klara tomazin 
(logatec 1),

 � nastja bojc (ribnica 1),
 � rebeka avguštin 

(Škofja loka 1),
 � sara vidmar 

(komenda 1),
 � kristina breznik 

(slovenska bistrica 1)

Škofja Loka, 
oktober 2013

 � anja levičnik 
(ljubljana 5),

 � julija murko (Ptuj 1),
 � sara kovač 

(ajdovščina-Šturje 1),
 � sara repanšek 

(Homec 1),
 � tadeja Hojnik 

(slovenska bistrica 1)

IMENOVANI VODITELJI 
VEJE IZVIDNIKOV IN 

VODNIC

Ajdovščina, marec 2013
 � barbara bizjak (grosuplje 1),
 � katja leben (brezovica 1),
 � Petra krašovec (Šentjernej 1),
 � uršula mavrič (ljubljana 3),
 � sara jaklič (Škofja loka 1),
 � domen jurkovič (komenda 1),
 � jan rataj (novo mesto 1),
 � miha Šavli (Škocjan-turjak 1),
 � Žiga Cukor (dol-dolsko 1),
 � uroš mehle (grosuplje 1),
 � matija Primožič (Škofije 1),
 � marko lazič (vrhnika 1),

Cerknica, oktober 2013
 � ana jerman (Črnomelj 1),
 � ana boneš (kranj 1),
 � jera Žerovnik (kranj 1),
 � katja Prezelj (Cerkno 1),
 � lucija kovač (Zagorje 1),
 � urša malavašič (logatec 1),
 � katarina godec (dol-dolsko 1),
 � jernej Plohl (slovenske 

konjice 1),
 � klemen simončič (Šentjernej 1),
 � filip firbas (domžale 1),
 � leon anželj (kamnik 1)
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IMENOVANI VODITELJI VEJE 
POPOTNIKOV IN POPOTNIC

IMENOVANI TRENERJI

IMENOVANI SKAVTSKI 
VODITELJI

Višnja Gora, marec 2013
 � teja kapel (Šentjur 1),
 � mojca Zmrzlikar (komenda 1),
 � katarina majer  

(rakova steza 1),
 � Špela berlot (domžale 1),
 � urban stražar (ljubljana 4),
 � gregor kolar (slovenske konjice 

1),
 � blaž franko (Šentjernej 1)

Postojna, oktober 2013

 � jasna Cupin (ankaran 1),
 � katarina mulec (Cerknica 1),
 � domen bančič (grosuplje 1)

Ljubljana, marec 2013

 � martina robič, slovenske gorice1
 � klara vidmar, rakova steza 1
 � klara možina, Škofja loka 1
 � gašper kastelic, grosuplje 1
 � janez Papa, novo mesto 1
 � gregor Škulja (brezovica 1)

Novo mesto, november 2013

 � ana grahor, ajdovščina - Šturje 1
 � urška mali kovačič, domžale 1
 � tadej uršič, kamnik 1

Ljubljana, marec 2013

 � ana grahor, ajdovščina - Šturje 1
 � luka tul, Postojna 1

Novo mesto, november 2013

 � tamara lah, komenda 1
 � Cirila robič, slovenske gorice 1 
 � nežka klemenčič Perhaj, Škocjan 

–turjak 1
 � Polonca seušek, koroška 1
 � jaka matičič, loška dolina 1

V letu 2013 je bilo 
imenovanih 13 vo-
diteljev veje VV, 23 

voditeljev veje IV, 10 
voditeljev veje PP, 7 
skavtskih voditeljev 

in 9 trenerjev.



7

z vSakiM letoM 

kvalitetneJŠi
 ✎ PUV – TROP za TŠ

Da naŠe zDrUženJe SlovenSkih katoliŠkih SkavtinJ in Skavtov z vSakiM 

letoM priDobiva na kvaliteti, govoriJo DeJStva, ki Jih potrJUJeJo 

SkavtinJe in Skavti, voDitelJice in voDitelJi, trenerke in trenerJi. ti Se 

preko SkavtSkega leta UDeležUJeJo tabornih in SkavtSkih Šol, ki Jih 

voDiJo voDitelJi in iŠtrUktorJi znotraJ zSkSS. po SheMi USpoSablJanJa v 

zSkSS iMaMo Štiri nivoJe tabornih Šol, to So: tŠ pripravnik, tŠ MetoDa, tŠ 

zDrUženJe, tŠ trener, po potrebi tUDi tŠ za DUhovne aSiStente ter Dva nivoJa 

SkavtSkih Šol, ki Sta: SŠ živlJenJe v naravi 1 in SŠ živlJenJe v naravi 2.

V letošnjem skavtskem letu smo 
tako izvedli kar osem tabor-
nih šol in dve skavtski šoli:

 � 2x tŠ pripravnik
 � 1x sŠ življenje v naravi 1
 � 1x tŠ metoda vv
 � 1x sŠ življenje v naravi 2
 � 2x tŠ metoda iv
 � 1x tŠ metoda PP
 � 2x tŠ združenje
 � tŠ trener pa bo izvedena v 

mesecu maju.

glede na število 4377, ki je šte-
vilo vseh članov in članic, in 66 
delujočih stegov v Zskss v skavt-
skem letu 2012–2013, je v veselje 
in ponos videti, da se je letošnjih 
usposabljanj v Zskss udeležilo kar 
231 skavtinj in skavtov (131 skav-
tinj in 100 skavtov) iz 57 slovenskih 
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stegov. usposabljanja je vodilo 66 voditeljev in 
inštruktorjev (29 voditeljic in 37 voditeljev) iz 
36 stegov.

Številke same po sebi nam verjetno ne po-
menijo ničesar. Če pa pogledamo drugače, lah-
ko vidimo 231 novo usposobljenih voditeljev in 
voditeljic, ki vodijo in vzgajajo naše skavtinje 
in skavte za boljšo in kvalitetnejšo prihodnost.

POZOR! – voditelji in voditeljice ljubljanske regije – POZOR!

11. januar 2014, zbor ob 9.00 v Turjaku  

(točne informacije na spletni strani ROLR)

NE ZAMUDI – Čaka nas nepozabna pustolovščina! 

ZAGRIZ
I
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Znanja, veščine:
- pripadnik posebne vojaške 
enote sas,
- nosilec črnega pasu 2. dan,
- jadranje, plezanje,
- španščina in 
francoščina,
- skavt 

 ✎ Sara Prelesnik, Gatetrgajoča čebel'ca, Ribnica 1

pravzaprav ni poŠteno, Da ga velika večina pozna zgolJ po teM, Da 

Jé ličinke in, če Je potrebno, popiJe SvoJ Urin. bear gryllS Je poSeben 

preDvSeM zaraDi tiStih Stvari, ki So terJale Še več preMagovanJa SaMega 

Sebe, kot Je SneManJe oDDaJ o preživetJU na neMogočih kraJih.

Osebna izkaznica
Ime: edward
Priimek: grylls
Datuma rojstva: 7. junij 1974
Država: velika britanija
Družina: žena shara, sinovi jesse, 
marmaduke in Huckleberry
Najmlajši svetovni 
skavtski načelnik: imenovan julija 2009
Vzdevek: starejša sestra ga je kot dojenčka 
poimenovala bear

Odprave:
 ★  mount everest (leto in pol po tem, 

ko si je pri skakanju s padalom zlomil tri 
vretenca in skorajda ni bilo možnosti, da 
bi še kdaj hodil, je s tem vzponom postal 
eden najmlajših, ki mu je uspelo doseči 
vrh),

 ★  prečkanje severnega atlantika z rib 
(napihljivim) čolnom,

 ★  večerja v balonu na 7600 m višine,
 ★  paramotoring preko Himalaje in  

angelskih slapov,
 ★  odprava na antarktiko,
 ★  odprava v džunglo na sumatri ...

In še ...
med pisanjem t. i. priročnikov, 

motivacijskim govorništvom, 
snemanjem oddaj, vodenjem te-
čajev preživetja in dobrodelnimi 
akcijami poskuša najti čim več 
časa za svojo družino, ki mu po-

leg vere pomeni največ.
Čeprav ve, da je kdaj kakšna 

stvar, ki jo počne, nevarna neu-
mnost, želi, da tudi njegovi otro-
ci pridobijo čim več podobnih 
izkušenj, saj se mu to zdi edina 
prava šola za življenje.

Svetovni SkavtSki 

načelnik

 
»Jaz, na primer, 

nočem preživeti življenja 
brez bolečin in modric. Do 

svojega konca bi rad priletel po 
stranskih poteh, raztrgan, prekrit 

s praskami, vpijoč: Kakšna 
vožnja!«  (Bear Grylls)

11. januar 2014, zbor ob 9.00 v Turjaku  

(točne informacije na spletni strani ROLR)

NE ZAMUDI – Čaka nas nepozabna pustolovščina! 
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rDeči križ SloveniJe

 ✎ Rok Valenčič, Vedri volk, Komenda 1

človek naJpreJ poMiSli: »Ja, to So tiSti, ki lJUDeM v StiSki poMagaJo 

S hrano in oblačili.« venDar pa poleg tega počneJo Še Mnogo 

DrUgih Stvari, ki bi Utegnile biti zaniMive tUDi zate. 

Si vedel, da rdeči križ poučuje in izvaja 
prvo pomoč tako za tiste, ki jo potre-
bujejo le za izpit za avto, kot tudi za 

tiste, ki se želijo bolj izobraziti in postati 
bolničarji?

si vedel, da rdeči križ prireja krvodajal-
ske akcije in usposablja ljudi za reševalce iz 
vode?

si vedel, da rdeči križ skrbi za redno pri-
pravljenost in ukrepanje ob nesrečah, izvaja 
program iskanja pogrešanih oseb, sodeluje 
pri projektu za zagotavljanje pitne vode, 
prireja poletne izobraževalne tabore in še 
številne druge stvari?

Zbrali smo nekaj izjav različnih skavtov, 
ki imajo z rdečim križem svojo izkušnjo. 
morda pa je med njimi kdo, ki je ravno tebe 
oskrbel na kakšnem skavtskem taboru.

Za prvo pomoč so me navdušili sovoditelji 
na tZv-ju, ki so jo obvladali. bili so člani ekipe 
prve pomoči. Poklical sem voditelje tečajev na 
rdečem križu in brezplačno opravil izpit za bol-
ničarja (cca. 70 ur teorije in malo prakse), v za-
meno za to pa sem za eno leto postal član ekipe 
prve pomoči. to je pomenilo res tisto pravo vajo 
in utrditev znanja, ki mi bo ostalo za vedno. 
na tedenskih treningih in vikend pripravah na 
tekmovanja smo vadili različne scenarije, kako 
hitro in pravilno ukrepati, ter krepili ekipno 
delo. Član tekmovalne ekipe sem ostal še eno 
leto, kjer smo dodobra izpilili znanje. Za las 
smo zgrešili uvrstitev na evropsko prvenstvo v 
znanju prve pomoči. Zdaj sem že nekaj let član 
splošne ekipe prve pomoči, kar pomeni, da vsa-
ko leto skupaj osvežimo pridobljeno znanje in 
smo pripravljeni na posredovanje ob večjih  ne-
srečah. Predvsem pa mi je pomembno, da sem 
samozavesten sam pomagati drugemu.

 ✎ Jure Jerovšek, Srečni sokol, Komenda 1
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aJDovŠčina 

- ŠtUrJe 1
 ✎ Domen Petrič, Prizadevni lev, Ajdovščina-Šturje 1

Ajdovščina

 � v preteklih letih smo sami izvedli prenovo 

naših skavtskih  prostorov,

 � smo med pobudniki veje bb in edini 

primorski steg, ki ima med člani bobre in 

bobrovke,

 � vsako leto pripravimo pustni ples za cel 

steg in več akcij zbiranja starega papirja,

 � voditelji smo zelo aktivni v raznih tropih 

(dv, Žvn),

 � prihodnje poletje bomo že drugič 

organizirali marmeljado,

 � pesmi dej, če si up'š in Pogumno srce 

(skavtfest 2010).

Osebna izkaznicaIme stega: ajdovščina-Šturje 1Lokacija: župniji ajdovščina in Šturje – med seboj ju deli reka HubeljSedež: ajdovščina – skavtska sobaUstanovljeni smo bili: 2. oktober 1994 (uradna ustanovitev stega). skavtstvo se je v našem kraju sicer začelo že 30. januar-ja 1993, ob 10. uri in 8 minut, ko je ducat ajdovskih in šturskih mladincev vstopilo v postojnski klan.
Število ljudi v stegu: 90Veje: bb, vv – krdelo prepihanih kožuhov, iv – Hubeljska četa, PP – klan dwobra rwba, skvo

Klic stega: ajdovščina-Šturje 1, ne odpihne nas burja nobena!

Barve rutice (in njihov pomen):
2 barvi – zelena, siva:

 � zelena – vipavska dolina
 � siva – prah (dviga ga znamenita burja, ki divja po naših krajih) 

rutka je sešita iz dveh enakih trikotnikov (zelene in sive barve), 
ki predstavljata naši dve župniji, med njima teče reka Hubelj.

Vipavska dolina
Čeprav se naš steg imenuje po župnijah  
ajdovščina in Šturje, smo v njem zbrani skav-
ti iz cele vipavske doline. vipavska dolina je 
znana predvsem po močni burji, vinogradništvu 
in sadjarstvu ter neokrnjeni naravi. Če potrebu-
jete idejo za skavtski potep, se lahko odpravite na 
Čaven ali otliško okno. tudi do izvira reke Hubelj 
vodi lepo urejena učna pot. Za tiste, ki vas zanima 
zgodovina, so tu srednjeveški vipavski križ, ostanki 
rimskega obzidja s termami v središču ajdovščine 
in prizorišče zgodovinske bitke pri frigidu v bližini 
dvorca Zemono. ne gre spregledati tudi vipave, ki 
jo zaradi številnih pritokov reke vipave imenujemo 
tudi male slovenske benetke. ljubitelji adrenalina 
(padalci in letalci) pa si lahko našo dolino pogledate 

tudi iz zraka.

Znani smo po:
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ne bit' SaMo za pečJo!

 ✎ Sara Prelesnik, Gatetrgajoča čebel'ca, Ribnica 1

S konceM poletJa in JeSeni Se ne SMeJo končati tUDi aktivnoSti 

v naravi. na kUp SMo zbrali nekaJ »brain-StorMing« iDeJ, kaM 

vSe Se lahko oDpravite in kaJ lahko počnete, MeDteM ko Je 

teMperatUra poD ničlo in Se povSoD naokrog leSketa Sneg.

(Članek ne reklamira doloČenih dejavnosti ali podjetij.)

SANKANJE:

Kako?
stare dobre lesene sanke, plastična lo-
pata, t. i. bob, vreče za smeti, vrečevina, 
avtomobilska guma,  »šlauf« ...
Kdaj?
Podnevi in ponoči.
Kje?
v sloveniji je veliko urejenih sankaških 
prog, na nekaterih izmed njih poobla-
ščenci mednarodne sankaške zveze or-
ganizirajo tudi državno tekmovanje in 
tekmovanje svetovnega pokala.

 � hrib za tvojo hišo :),
 � 1,5 km dolga proga pri koči v 

krnici,
 � bohinj,
 � trenta,
 � stol pri bovcu,
 � mangart,
 � ljubelj ...

seveda morate imeti progi ustrezno 
opremo, upoštevati varnostna pravila 
prog in vsa navodila organizatorjev oz. 
upravljavcev!

TEK NA SMUČEH:

 � tekaška proga kranjska gora‒
rateče‒tamar za bolj izkušene,

 � 7 km tekaških prog na areškem 
Pohorju.

 � že skoraj vsaka občina si dandanes 
ob obilici snega sama uredi 
tekaške proge
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TURNOSMUČARSKO 
POPOTOVANJE (TUDI 
VEČDNEVNO) IN POHODNIŠTVO:

 � tebi najbližji hrib (ponoči, z 
baklami),

 � vogel‒komna‒dolina sedmerih 
jezer‒mimo kredarice in 
nekdanjega triglavskega ledenika‒
dolina krma,

 � kanjon kamniške bistrice‒mala in 
velika planina‒gojška planina,

 � nanos‒debeli rtič‒Škocjanske 
jame‒slavnik‒lipnik‒Piran,

 � uskovnica,
 � Zajamniki,
 � Praprotnica,
 � lanževica,
 � komna,
 � viševnik,
 � ratitovec,
 � snežnik ...

EDINSTVENE IZKUŠNJE:

 � krpljanje (Pohorje, bled, bovec, 
velika planina, Pokljuka, logarska 
dolina …),

 � pasja vprega (logarska dolina),
 � snežni rafting (logatec, vogel, 

logarska dolina …).

nekatere dejavnosti so sicer precej 
drage, zato še vedno velja, da je najbo-
lje, če se kar odpraviš za nosom in pustiš 
svoji raziskovalni žilici, da opravi svoje.

lahko pa vseeno še malo pobrskaš 
po knjigah, nepogrešljivem internetu ali 
povprašaš kakšnega avanturista. nato 
pokliči prijatelja (po hribih ni pametno 
hoditi sam) in si polepšaj zimo tako, da 
malo bolje spoznaš slovenijo.

vselej preveri vremensko 

napoved in posebna opo-

zorila. ne pozabi na kon-

dicijsko pripravljenost, 

opremo in izkušnje. gore 

pozimi skrivajo mnogo 

nevarnosti.
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 ✎ Vianeja Pesjak, Navihana ovčka, Prebold – Polzela 1
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JaSlice 1, 2, 3, ...
 ✎ Jan Šavli, Vsevedni rakun, Škocjan – Turjak 1

Spet Se naM MUDi. SMo že globoko v veSeleM DeceMbrU in aDventneM čaSU. 

SeStanek tU, trening taM, zvečer So SeveDa pevSke vaJe, JUtri norMalno 

izpit. te Stvari naS SeveDa veSeliJo in izpopolnJUJeJo, aMpak včaSih Si pa 

le vzeMiMo MinUto, Dve, SaMo zaSe in boga. božič Je le praznik poSvečen 

goSpoDoveMU roJStvU in UpanJU. Je raDoSt, Je tUDi noč, ko iMa Sleherni izMeD 

naS SvoJe želJe, SvoJa pričakovanJa. tako, UStavili in zaMiSlili SMo Se. :)

Da pa nam ne bo manjkalo jaslic v devet-
ki, dvanajstki, stanovanju v _________ 
(dopiši sam) ali pa doma na pisalni mizi, 

prilagam navodila za izdelavo. najmlajši, ja, 
to ste vi bobrčki in volčiči, za pomoč prosite  
starejše . 

osnovne potrebščine:
 ★klešče,
 ★ skalpel,
 ★pila,
 ★ lubje (borovo),
 ★mekol lepilo,
 ★ žica.

s skalpelom v kos lubja zare-

žemo silhueto izbrane figure (v 

tem primeru sv. marije).

Avtorje vseh fotografij: Gregor Jakob in Jan Šavli
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odstranimo odvečni del 
in popravimo robove.

figure zaščitimo z rahlo 

razredčenim mekolom.

Primerjamo figure med 
seboj zaradi velikosti.

Predajte domišliji svojo 
pot in naredite še več figur: 
pastirje, oslička, ovčke, ...

s pilo pobrusimo  
robove in izoblikujemo v 
željeno obliko.

dodamo avreole iz 

bakrenih žic, sv. jožefu 

seveda palico, poiščemo 

podstavek in že imamo

končni izdelek! :)
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a te kaJ greJe lJUbezen?

 ✎ Veronika Krečič, Brezmejna kanja, Ajdovščina-Šturje 1

Ja, pa že … a Me vSeeno zebe? ...

če Se SkrivaŠ poD oDeJo in Se boJiŠ pokUkati ven, Je tega SeDaJ konec! prav 

poSebeJ zate SMo naMreč poStavili 10 zapoveDi ziMSke toplotne izolaciJe:

1. OBLECI SE KOT ČEBULA
raje uporabi več tankih in toplih slojev 
kot pa debelih. ta način oblačenja bolj 
toplotno izolira zaradi zračnih plasti 
med sloji, po drugi strani pa lahko kos 
oblačila po potrebi slečeš. Prvi sloj mora 
pustiti koži dihati in prepuščati pot, po-
sebno športnikom se priporoča spodnje 
perilo iz posebnih materialov, ki vlago 
iz kože vežejo nase, od tam pa izhlapi. 
druga plast je izolacijska, njena naloga 
je zadrževanje telesne toplote in vpija-
nje potu. sem spadajo volneni puloverji 
in telovniki, ki grejejo tudi mokri. vrh-
nji sloj nas poleg naštetega varuje pred 
zunanjim hladom in mokroto. Priporo-
čljive so vodotesne tkanine, ki pustijo 
dihati. 

2. OBUJ TOPLE ŠKORNJE
najboljše je, da so škornji podloženi z 
volno ali sintetičnimi vlakni, nikakor 
pa ne z bombažem. toplo podlogo lah-
ko kupimo tudi posebej, v tem primeru 
uporabimo za dve številki večje škornje.

3. OBUJ TERMO NOGAVICE
tople nogavice so pomembne za ohra-
njanje toplih nog. najboljše so volnene, 
pa tudi  tiste iz flisa običajno niso slabe. 
lahko si nadeneš tudi več nogavic. a 
v njih in v čevljih ti ne sme biti tesno, 
saj ti bo ob poslabšani prekrvavitvi še 
hladneje.
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4. OBLECI KVALITETNO 
BUNDO, PLAŠČ ALI JAKNO
Pri tem upoštevaj vrsto aktivnosti, ki jo 
boš izvajal v njej.

5. OBLECI SPODNJI SLOJ
Pod spodnji sloj obleke se šteje dolgo 
spodnje perilo. najboljši material za ta-
kšno perilo je merino ali angora volna.

8. ZASPI V 
KVALITETNI 
SPALNI VREČI 
NA PRIMERNI 
PODLAGI
Priporočljiva je oblika mumije s kapuco, 
saj najbolj učinkovito zadržuje toploto. 
Zunanja tkanina mora biti čim bolj od-
porna na obrabo, odbijala naj bi vodo, 
hkrati pa prepuščala notranjo vlago, no-
tranja pa mora vlago puščati navzven in 
biti prijetna na otip. Zadrga naj bo od 
znotraj prekrita, da skoznjo ne uhaja to-
plota, končati pa se mora 10 do 20 cm 
pred spodnjim koncem, da so noge čim 
bolj na suhem. Če je polnilo iz puha, je 
potrebno paziti na čim večji odstotek 
perja brez stebla (vsaj 70%), saj ima ta 
boljše izolacijske lastnosti.
Za mrzle noči na prostem se priporoča 
uporaba dveh podlog za spanje. najbolj 
toplotno izolirajo samonapihljive blazine.

6. NADENI SI KAPO IN ŠAL 
TER ROKAVICE
Če pokrijemo vse izpostavljene dele te-
lesa, preprečimo večjo izgubo toplote.
Prsti so zelo občutljivi na mraz, zato je 
pomembno, da se jih zaščiti.

7. IZOGIBAJ SE VLAGE
mokrota povzroči, da te začne hitreje zeb-
sti. nosi vodoodporen zunanji sloj oblačil.

imej se rad/a in poskrbi zase ter z iskre-
nim nasmehom pogrej srce svojih bližnjih.

9. JEJ!
telo pretvarja hrano v to-
ploto, zato poskrbi za redne 
tople obroke, ki bodo vključevali ogljiko-
ve hidrate (žita, krompir, testenine, kruh 
in riž). ne pozabi na tople napitke!

10. RAZGIBAJ SE!
mraz ni razlog, da se čez zimo 
polenimo. ob primerni opremi 
se da tudi v hladnejših mesecih 
nabirati kondicijo. Pri tem po-
spešimo krvni obtok in se ogre-
jemo. Če se oblečemo preveč in 
nam postane prevroče, pa se 
naše telo s potenjem ohlaja.
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Mali bober ŠteF in 

korenina v gozDU
 ✎ Ana Špes, Dobrosrčni galeb, Velenje 1

neKOČ Je v MaLeM BOBRJeM MeStU  

neDaLeČ OD DRUŽine JeZeRniK, ŽiveL 

MaLi BOBeR, Ki SO Ga KLicaLi ŠteF.

v MeStU KJeR Je ŽiveL, SO KROŽiLe 

GOvORice, Da v GOZDU Živi BOBeR. 

StaR BOBeR, Ki Se BOJi vODe niKOLi ne 

PLava, Je RaStLine teR MaLe BOBRe. 

niMa OČi-5, iMa DvOJe USt-6. vSi SO 

Se Ga BaLi. 

neKeGa Dne Se Je ŠteF POZnO 

vRaČaL DOMOv. v GOZDU-2 OB ReKi Je 

BiLa tRDa teMa. MeSec-7 Je BiL SKRit 

Za OBLaKi-8. venDaR ŠteFa ni BiLO 

StRaH. taKRat Pa Se KaR naenKRat 

SPOtaKne OB neKO KOReninO in PaDe 

PO tLeH. OBRne Se in ta KORenina Se 

DviGne viSOKO PROti neBU. veLiKa 

Je vSaJ Za tRi ŠteFe. in PReMiKa Se! 

PRiHaJa PROti ŠteFU! ŠteF ŽeLi vStati, 

a Ga KORenina PRiMe Za ŠaPO-9 teR 

SPReGOvORi: »MaLi BOBeR, aLi Si v 

ReDU?« ŠteFOv JeZiK-10 OHROMi, 

taKO Ga Je StRaH. RaD Bi ZBeŽaL. 

KORenina Pa ZOPet: »OPROSti, KeR 

SeM Se ti POStaviL na POt. niSeM te 

ŽeLeL PReStRaŠiti.« teDaJ MeSec-7 

OBSveti tO GOvOReČO KOReninO in 

ŠteF viDi, Da tO ni KORenina, PaČ 

Pa StaRi GOZDni BOBeR. ŠteF Se Še 

BOLJ PReStRaŠi: »ti Si ZLOBni GOZDni 

BOBeR! PUSti Me!« iZtRGa Se iZ ŠaPe 

GOZDneGa BOBRa in teČe DOMOv. 

teDaJ ZaSLiŠi v OZaDJU GLaS: »ŽeLiM 

Si SaMO MaLO DRUŽBe, POGOvORa. 

niČ ti ne BOM StORiL.« ŠteF OBStOJi 

in POGLeDa naZaJ. MeSec-7 v tiSteM 

,

,
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tRenUtKU Še MOČneJe OBSveti 

OBRaZ GOZDneGa BOBRa in MaLi 

BOBeR viDi, Da StaRi BOBeR ni taKŠen, 

KOt SO PRiPOveDOvaLi. na OBRaZU 

iMa SaMO enO veLiKO BRaZGOtinO. 

ŠteF Se UStavi, StOPi BLiŽJe teR Si 

OGLeDa StaReGa BOBRa. vPRaŠa Ga, 

KaJ Se Je ZGODiLO. GOZDni BOBeR 

MU POve ZGODBO O teM, KaKO Je 

neKOČ ZaGOReLO na JeZU naD 

MeStOM. BiL Je eDini, Ki Je ŽiveL na 

OBROBJU in naJBLiŽJe. OČe in Mati 

Sta MU naMReČ ZGODaJ UMRLa, 

ZatO Je BiL SaM. OPaZiL Je, Da Se 

Je JeZ ZaČeL PODiRati. Če Bi Se, Bi 

vODa-3 PODRLa vSa DOMOvanJa 

BOBROv. ni OMaHOvaL, ODPLavaL 

Je DO ZGORnJeGa DeLa JeZU in 

POSKUŠaL PRiStaviti HLOD-12, Da Bi 

Ga UtRDiL. in Še eneGa. taKRat MU 

Je na ŠaPO-9 PaDeL KaMen, Ki Se Je 

UtRGaL Z JeZa. niKOLi veČ ni ZMOGeL 

PLavati, niti DeLati S ŠaPO-9, SaJ Je 

BiLa POŠKODOvana. na OBRaZU MU 

Je OStaLa BRaZGOtina in BiL Je SaM. 

KeR SO Se Ga BaLi, Je ODŠeL Živeti 

v GOZD. DaLeČ StRan OD BOBROv. 

niHČe Ga ni POGReŠaL. MaLi BOBeR 

ŠteF Je teDaJ SPOZnaL, KaKO KRiviČni 

SO LaHKO BOBRi. niHČe v ReSnici ni 

veDeL, Da Je StaRi GOZDni BOBeR 

ReŠiL ceLO MeStO! tUDi nJiH!

OD tiSteGa Dne DaLJe Je ŠteF 

vSaK Dan HODiL OBiSKOvat StaReGa 

GOZDneGa BOBRa, Ki Je veDeL 

tOLiKO StvaRi O GOZD. KMaLU SO Z 

MaLiM BOBROM ŠteFOM PRiHaJaLi 

tUDi OStaLi BOBRi. GOZDni BOBeR 

Je POStaL vaRUH BOBRJeGa GOZDa- 

na OBROBJU ReKe. BOBRi Se ne 

BOJiJO veČ teMe, KeR JiH ČUva 

GOZDni BOBeR, naUČiLi SO Se tUDi, 

Da BOBROv ne SMeJO OcenJevati 

SaMO GLeDe na tO, KaKO iZGLeDaJO. 

Za vSe tO Je BiL POtReBen Le en 

POGLeD in MeSec-7, Ki Je POSvetiL na 

nJeGOv OBRaZ v PRaveM tRenUtKU. 

S ČIM SI PA SVETIŠ TI?
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briga Me! ... za MiSiJone!

 ✎ Petra Kogoj, Svetovalna hobotnica, Škocjan-Turjak 1

kako SMo oDraSli Skavti letoŠnJe preDbožično MiSiJonSko 

vzDUŠJe poDprli S konkretno akciJo.

Ko smo v bratovščini načrtovali letošnje 
skavtsko leto, smo se seveda vprašali, 
kaj želimo delati. bilo je mnogo idej, iz-

luščili smo nekaj najbolj izpostavljenih tem. ker 
nam je mar za našo Cerkev, hočemo spoznati 
vsaj nekaj naših misijonarjev. ker nam je mar za 
bližnje, želimo služiti. mar nam je za našo bra-
tovščino, zato bomo izvedli projekt, ki nas bo še 
bolj povezal. ker nam je mar za marsikaj, smo 
našemu skavtskemu letu dali naslov briga me!

s temo slovenski misijonarji smo začeli na 
prvem srečanju in ob tem je padla ideja, da bi 
odrasli skavti oblikovali mašo na misijonsko ne-
deljo. nekaj pa je še vedno manjkalo. kaj če bi 
našo temo nekako povezali s služenjem? kaj če 
bi to postal eden izmed naših projektov? to bo 
to! delali bomo adventne venčke, jih ponudili 
našim župljanom, izkupiček pa namenili misi-
jonu, ki ga bomo izbrali! naredili bomo nekaj 
dobrega za druge in zase.

Foto: Jože Mikulec
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Šli smo v akcijo. nabavili smo sveče, pobr-
skali po raznih škatlah za trakovi, na spreho-
dih v gozdu nabirali storže, želode, žir, oskubili 
nekaj cipres. dobili smo se v soboto pred prvo 
adventno nedeljo v župnišču in nastalo je okrog 
sto venčkov, ki smo jih ponudili pri nedeljskih 
mašah. malo smo bili razočarani, ker nam je 
nekaj venčkov ostalo. očitno se povsod pozna 
kriza. Zastavlja pa se mi vprašanje: ali ni prav 
to prava priložnost? Hvala našim prijateljem, 
znancem in vsem ostalim, ki so nam prisluhnili 
in nesli domov ravno naš venček. 

Če strnem, moram reči, da smo se z velikim 
veseljem in vnemo lotili dela. nekaj stvari smo 
pripravili doma, na dan akcije pa smo se zelo 
prijetno družili. marsikatero smo razdrli in se 
nasmejali. Prepričana sem, da nam je ta projekt 
spet prinesel veliko dobrega. Predvsem pa verja-
mem, da bo pozitivna spodbuda za naprej. Pra-
vi učinek našega služenja bomo najbrž začutili 
šele takrat, ko bomo izbranemu misijonu poslali 
zbrane prispevke in mogoče prejeli kakšen odziv. 

ko na naših srečanjih spoznavamo misijo-
narje in razmere, v katerih delajo, ko po slo-
veniji spremljamo Pedra opeko, smo začutili, 
kako so otroci nekje tam daleč še vedno lačni. 
vesela sem za nas vse, da smo se odzvali tudi 
s takim načinom služenja in v smiselno celoto 
oblikovali letošnje skavtsko leto. naš prispevek 
ne bo prav velik, bo pa darovan iz srca, z lepo 
mislijo in željo, da bo nekoč vendarle drugače 
in bolje za vse.

Foto: Jože Mikulec

Foto: Jože Mikulec

Foto: Jože Mikulec
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Pokliči kaj, imam te rada.

Greva skupaj štet 

Snežinke
 ✎ Zdenka Pišek, Romantična miška, Maribor 1

zagotovo Ste Se (SaMi ali v DvoJe ) kDaJ SprehaJali ravno takrat, ko 

Je Močno Snežilo. če Ste Se ozrli v nebo, Ste viDeli neŠteto Snežink, ki So 

počaSi paDale proti zeMlJi. MorDa Ste Se ob teM vpraŠali, kaJ pravzaprav 

Je Snežinka, kako naStane in kakŠna Je nJena oblika? če Ste vSaJ na eno 

izMeD vpraŠanJ oDgovorili pritrDilno, preberite naSleDnJe vrStice.

snežinka…

… v kemiji

Kemijsko so snežinke posebna oblika 
ledu, povedano drugače, sprijeti ledeni 
kristali. nastajajo v oblakih iz drobnih 

kapljic vodne pare, ko je temperatura zraka pod 
0 °C. takrat vodna para resublimira (takoj prei-
de v trdo stanje). Če je resublimacija postopna, 
ledeni kristali dobivajo obliko šestkotnikov, se 
pri padanju spajajo in tako nastanejo snežin-
ke. snežinke imajo obliko različnih kristalnih 
zvezdic, pri temperaturi zraka, ki je višja od –10 
°C, pa se ledeni kristali navadno spajajo v obliki 
kosmov. Čim nižja je temperatura, tem manjše 
so snežinke, redko pa presežejo premer 4 cm. 
na velikost in obliko snežinke vplivajo poleg 
temperature še zračni tokovi in vlaga, na njeno 
kristalno težo in vzdržljivost pa umazanija in 
prah, ki se mešata v vodi. delci umazanije na-
redijo snežinko težjo, povzročijo pa lahko tudi 
razpoke in prelome v njeni kristalni zgradbi, 
zato se snežinka hitreje stopi. 

… v matematiki

V matematiki je ena bolj znanih fraktal-
nih oblik kochova snežinka, imenovana 
tudi kochova zvezda. ime je dobila po 

švedskem matematiku nielsu fabianu Helgu 
von kochu, ki jo je leta 1904 opisal v svojem 
članku O zvezni krivulji brez tangente, dobljeni z 
elementarno geometrijsko konstrukcijo. kochovo 
snežinko naredimo tako, da najprej narišemo 
enakostranični trikotnik s stranico a. vsako 
stranico nato razdelimo na tri enake dele in nad 
srednjim narišemo enakostranični trikotnik z 
dolžino stranice a/3. tako dobimo šestkrako 
zvezdo. Postopek lahko nato ponavljamo na 
vsaki stranici neskončnokrat. 
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… v glasbi

Na slovenski glasbeni sceni je najbolj 
znana pesem s tematiko snežink za-
gotovo bela snežinka skupine veter. 

korenine pesmi segajo vse v leto 1936, ko je 
besedilo za skladbo snježi pri petnajstih letih 
ustvaril hrvaški besedilopisec mario kinel, 
melodija pa naj bi bila sestavljena iz dveh ita-
lijanskih melodij. leta 1987 jo je nato priredil 
hrastniški ansambel veter, po tem, ko so slišali 
moški pevski zbor Hrastnik, ki je pel originalno 
skladbo. 

… naredimo si jo sami!

Osnova za snežinko je povsem prepro-
sta. vzamemo kvadraten list papirja in 
ga štirikrat prepognemo iz kota v kot, 

dokler nam na koncu ne ostane trikotnik. ko-
nico trikotnika nato zapognemo navznoter in jo 
(skupaj z ostalimi deli papirja) odrežemo tako, 
da dobimo vrh v obliki črke v. Če želimo, lahko 
odrežemo tudi tako, da je vrh raven. tukaj pa se 
pravo ustvarjanje šele začne. Pa veliko užitkov.
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veŠ, kako hraniti 

ptice in katere vrSte 

So poziMi pri naS 

lačne?
 ✎ Vianeja Pesjak, Navihana ovčka, Prebold – Polzela 1

poziMi Se nekatere vrSte ptic Stalnic preMakneJo bližJe človekoviM 

naSelJeM. kogar to gane, običaJno priMakne na okenSko polico 

nekaJ hrane tUDi za nJih. če Ste MeD nJiMi, poteM veSte, Da Jih lahko 

Ure in Ure opazUJete in Se MarSičeSa oD nJih tUDi naUčite. 

Vrste hranjenja so različne: idealna je 
ptičja krmilnica, ki je dostopna z obeh 
smeri in visi v bližini kritja, ki ga pticam 

predstavljajo krošnje dreves oziroma grmov. 
vendar naj visi tako, da je plenilci ne bodo do-
segli, mora pa biti trdno pritrjena.

dobro je, da imamo tudi talno krmišče, saj se 
nekatere ptice hranijo le na tleh. vendar pa naj 
bo ta bolj na odprtem, da lahko ptice opazijo 
plenilca, poleg tega pa je priporočljivo, da ima 
strešico, da zaščiti hrano pred snegom.

kadar pa uporabimo le okensko polico, kjer v 
škatlico nasujemo semena, se velikokrat zgodi, 
da ptice ne prepoznajo stekla kot ovire in pride 
do nesrečnega konca. Zato je priporočljivo, da 
okna označimo (z risbo, fotografijo, nalepko), 
da jih tako zavarujemo pred nepredvidenim in 
bolečim strmoglavljenjem. 

HrANJeNJe:

Ptice lahko pričnemo hraniti že pozno jese-
ni, vsekakor pa takrat, ko tla pokriva snežna 
odeja. Hranimo jih redno, vsak dan, dokler ni 
dovolj toplo, da si lahko hrano najdejo same. 
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Če se odločimo za hranjenje, je pomembno, da 
prevzamemo odgovornost tudi za čiščenje kr-
milnice in dodajanje hrane, ko je zmanjka.

Ptic ne hranimo z ostanki hrane, še posebej 
ne s tako, ki je bila soljena ali kuhana. Za veči-
no zrnojedih ptic je najbolje in najlažje kupiti že 
pripravljeno hrano – mešanico semen, lahko pa 
jim nastavimo tudi jeseni nabrani žir ali bučna 
semena, velikemu detlu pa celo lešnike in orehe. 
v talni krmilnici je idealna mešanica različnih 
semen. nekatere vrste ptic (npr. kos, taščica) 
imajo še posebej rade sadje ali plodove, ki smo 
jih nabrali jeseni (jerebika, glog, dren ipd.).

vrsTe PTiC:

Pozimi se okrog naših hiš znajdejo različne 
vrste ptic, za katere pogosto mislimo, da jih vi-
dimo prvič, da so drugačne kot prejšnja leta in 
tako dalje. Zato je opazovanje vsako leto znova 
fascinantno. 

najpogostejših vrst je kar precej. in mnoge 
smo zagotovo že vsi videli ali pa vsaj slišali zanje.

Prepričana sem, da vsak izmed nas pozna 
naslednje:

VELIKA SINICA
(Parus major) je najpogostejša obiskoval-

ka krmilnic. velika je nekje 13,4–14,5 cm, z 

razponom kril 22–25 cm, rumeno zelene bar-
ve, spodaj je rumena, z modro zelenim repom 
s svetlim robom, črno kapo in belimi lici. samec 
in samica se razlikujeta po debelini črne črte 
na prsih in trebuhu, ki je pri samcu debelejša.

PLAVČEK
(Parus caeruleus) je prav tako vrsta sinic in 

ga lahko ob krmilnici kot sinico opazimo zelo 
pogosto. od velike sinice ga ločimo po veliko-
sti, saj je manjši, meri 11–12 cm, z razponom 
kril 17–20 cm. je zeleno modre barve, spodnja 
stran pa je rumena. ima nenavadno črno črto, 
ki se mu vleče čez oči, kar poudari njegova bela 
lica. ima kratek kljun. da samička lažje prepo-
zna samca, je ta živahneje obarvan.
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VELIKI DETEL
(dendrocopos major) je naša najpogostejša 

in splošno razširjena vrsta detla. velikost veli-
kega detla je 23–24 cm, z razponom kril do 44 
cm. Značilna barva zgornje strani ptice je črno-
-bela, podrepno perje je rdeče, grlo in trebuh 
pa sta bela. spola se med seboj razlikujeta po 
obarvanosti tilnika, samec ima rdečega, samica 
pa črnega.

BRGLEZ
(sitta europaea) je prav tako precej pogost 

gost ob polnih krmilnicah. Znan je po tem, da 
so njegovi gibi zelo sunkoviti in da se hrani (še 
posebej, če je ta postavljena na okenski polici) 
približa z glavo navzdol. dolg je 13,5–15 cm, z 
razponom kril nekje 16–18 cm. Prepoznamo ga 
po posebni obliki zaradi dolge glave in kljuna. 
Zgoraj je modro siv, spodaj oranžno rjav, ima pa 
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tudi izrazito črno očesno progo. rep ima kratek 
in raven, krila pa siva in zaobljena. samec in 
samica sta si zelo podobna. 

Pogosto pa se na naših okenskih policah ali v 
krmilnicah pojavijo tudi druge ptice, ki jih obi-
čajno kar malo pomešamo, ker nismo prepriča-
ni, katera točno je, pa še malo podobna imena 
imajo. vendar ko enkrat veš, kako izgleda posa-
mezna ptica, kam spada, ni več nobenih težav, 
da bi jo zamešal.

LIŠČEK
(Carduelis carduelis) je ptič, čigar status 

je klatež. v sloveniji ga najdemo zelo po-
gosto. doseže velikost 13 cm, ko pa razpre 
perje, se njegova velikost skoraj enkrat po-
veča, do 24 cm. je zelo pisanih barv. Po hrb-
tu prevladujejo rdečkasto rjavi toni, teme 
in tilnik sta črne barve, trebuh je svetlejši.  

Peruti so črne, po sredini pa prečno poteka ru-

men pas. okrog kljuna ima lišček značilno rde-

čo obrazno masko, za očmi pa belo liso. samec 

in samica se ločita le po zaključku rdeče maske 

čez oči in po peresih na robu peruti. samica ima 

ta peresa rjave, samec pa zelene barve. 
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ŠČINKAVEC
(fringilla coelebs) je znan kot 

ptica pevka, ki lepo poje ves čas, 
ne samo med parjenjem. je spre-
ten v luščenju semen s kljunom in 
jezikom. doseže velikost 15 cm, 
skupaj s krili pa nekje 27 cm. spo-
la se dobro ločita. samec ima spo-
mladi modro sivo glavo in tilnik, 
po trebuhu in licih je rožnato rjav, 
čez peruti potekata dve beli progi, 
samica pa je bolj medlih barv.
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DLESK
(Coccothraustes coccothraustes) je ptica, ki 

je pozimi pogost obiskovalec ptičjih krmilnic, 
kjer z močnim kljunom tre semena sončnic. v 
dolžino zraste do 18 cm, skupaj z razponom kril 
pa meri 32 cm. samci in samice se pri dlesku 
zelo močno ločijo že na prvi pogled. samec ima 
rdečkasto rjavo glavo s sivim tilnikom. Hrbet 
in rep sta rjava, konica repa pa bela. krila so 
modro črne barve z belimi rameni, trebuh pa 
je rdečkasto rjav. kljun je širok in močan, po 
čemer se dleska tudi hitro prepozna. samice so 
od samcev nekoliko manjše, bolj bledih barv in 
nekoliko svetlejših odtenkov.

ZELENEC
(Carduelis chloris) je tudi reden gost. dose-

že velikost do 15 cm, z razponom kril pa nekje 
do 28 cm. tudi pri tej vrsti se spola po videzu 
dobro ločita. samec je namreč zeleno rumen, 
samica pa sivo zelena z manj rumene barve. 
vendar pa je pri njenem vzletu lepo vidna zele-
no rumena trtica.

to je na kratko nekaj informacij o pticah, ki 
jih lahko srečamo med zimskim gledanjem sko-
zi okno (pod pogojem, da nam je mar zanje). 



Dragi Milan!

Priznam, da me je kar malo sram pisati, ampak ne vem, kaj naj 

naredim.

Star sem skoraj 18 let in pred kratkim sem dobil punco, ki je leto 

mlajša od mene. Ne vem kako naj ti to drugače rečem … ampak ona 

je BOŽANSKA! Ona je vse, ima čudovito postavo, pogovarjati se z njo 

je balzam za dušo, vedno je dobre volje, igra kitaro, izvrstno kuha, 

je športnica, znajde se v vsaki situaciji, za vsako stvar ima takoj tri 

rešitve … predvsem pa je noro avanturistična. In ravno v tem za-

dnjem je problem!

Prejšnji teden je prišla na idejo, da greva takoj po novem letu 

na štop na sever Nemčije obiskat njeno babico. Halo?!?! To je več 

kot 1000 km! Kaj če ne dobiva štopa in bova morala spati kar nekje 

zunaj na snegu in umreva od podhladitve?! Pa vsi ti tujci! In seveda 

sem moral reči »ja, seveda greva!« (čeprav me je skoraj zadela kap), 

saj si pred njo preprosto ne morem privoščiti, da izpadem »softič«. 

Tako me je strah, ampak hočem izpasti res kul, da ne bo mislila s 

kakšno prpo hodi.

Obupani.
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Skavt Milan SvetUJe

Drage SkavtinJe in Dragi Skavti!

vaS MUčiJo probleMi? ne veSte, koMU bi potožili SvoJe Skrbi?  

Ste obUpani in reS ne veSte, kaJ bi nareDili? potrebUJete naSvet 

nekoga, ki Je vSe to že Doživel in vaM bo lahko Svetoval 

 iz prve roke? SeDaJ Je tU reŠitev! v vSaki Številki bo na vaŠe 

probleMe in vpraŠanJa oDgovarJal Skavt Milan!

Dragi Obupanec.

Prepričan sem, da te ta 
tvoja punca občuduje vsaj to-
liko, kot ti njo!

Razumem tvojo zaskrblje-
nost nad štopanjem, ampak 
– ali se ti ne zdi, da vseeno 
nekoliko pretiravaš? Mislim, 
da ti je dala punca čudovit iz-
ziv, s katerim lahko premagaš 
svoj strah. Preko izzivov iščemo 
svoje meje in jih presegamo. Mar 
ni to nekaj najčudovitejšega, kar 
lahko naredimo zase? Sploh pa če 
pomisliš, da boš imel ob tej pusto-
lovščini ob sebi tako drago osebo, ki 
te bo opogumljala. Veš, časi, ko so morali biti fantje 
neustrašni so minili. Svoji dragi brez skrbi zaupaj 
svoje skrbi in če je tako čudovita, kot praviš, da je, 
te bo razumela.

Sam sem pri šestnajtih letih preštopal celo 
Evropo in ta pustolovščina mi je do danes ostala v 
spominu kot ena najlepših v moji mladosti. Seveda 
se lahko v najslabšem primeru zgodi, da ne dobita 

milanu pišite na: skavt.milan.svetuje@gmail.com.

štopa in kje obtičita malo dlje. Ampak saj sta skav-
ta! Dobro se opremita, naredita dober načrt poti in 
malo prebrskajta po internetu za nasveti za varno 
štopanje. Mogoče lahko vprašaš za mnenje koga, ki 
ima s tem več izkušenj.

Zares upam, da boš soočil s svoji strahom in ga 
premagal.

 ✎ Skavt Milan, Svetovalski jazbec
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oDMevi na poletJe in 

načrti za petletJe
 ✎ Peter Spazzapan, Veseli gams, Trst 3-4

Prav v luči poletnega tabora voditeljev 
mafeking 2013 je potekalo tudi tokratno 
prenočevanje. Poleti smo se namreč hra-

bro borili proti burskim četam, ki so oblegale 
naše mesto – tabor mafeking. tako kot baden 
Powell pred 100 leti, smo tudi mi branili mesto 
pred vsakodnevnimi burskimi napadi. naspro-
tnik se je skrival pod gesli: slaba komunikacija, 
neorganiziranost, slabo načrtovanje, osamlje-
nost ipd. Premagovali smo jih s pogovori, pre-
davanji, načrtovanjem … in jih na koncu tabora 
uspešno premagali.

da bi primerno počastili našo zmago, smo 
se v soboto, 16. novembra, podali na uraden 
sprejem k angleškemu kralju v buckinghamsko 
palačo v mavhinjah pri trstu. kralj nas je prav 
slovesno nagovoril in se nam zahvalil za pogu-
mno bojevanje. sledila je predstavitev orožja 
mafekinških kadetov oziroma knjižice sklepov 
in načrtov za naslednja leta. v prvi vrsti sta to 
seveda poglabljanje vzgojnih načrtov in metod 
znotraj skupnosti voditeljev ter iskanje vedno 
novih in globjih motivacij pri vodenju. Pa tudi 
smernice za duhovno poglabljanje in za katehe-
ze po enotah in vrednotenje stikov s sosednjimi 
organizacijami (Zskss, agesCi). skratka, idej 
in načrtov je na pretek. treba je le zavihati ro-
kave in se lotiti dela!

Če je že bilo govora o iskanju motivacije in 
zagnanosti: v večernih urah smo sprejeli med-
se posebna gosta, ki sta nas navdušila ter nam 
vlila veliko mero veselja. aleš in marinka Čerin 
sta govorila o najlepših plateh skavtstva in nas 
spomnila na naše neverjetno poslanstvo v sve-
tu. bilo je res enkratno! izmenjali smo občutke 
in si odgovarjali na vprašanja in dvome. končno 
mnenje je pa bilo eno in edino: splača se biti 
skavt!

v nočnih urah smo nato s kraljem šli še na 
nočni pohod na bezgonov vrh. tam je ob raz-
gledu na tržaški zaliv vsak mafekinški kadet do-
bil poseben obesek v spomin na poletni tabor 
voditeljev. 

naslednji dan je potekal v znamenju dežel-
nega občnega zbora. odobrili smo osnutek 
vzgojenega načrta 2013–2018 ter sprejeli še ve-
liko drugih sklepov, ki bodo obogatili naše delo-
vanje. nasvidenje na naslednjem prenočevanju!

voDitelJi zaMeJSkih Skavtov SMo iMeli v Soboto in neDelJo, 16. in 

17. noveMbra, vSakoletno prenočevanJe občnega zbora. prav lepa 

in poSebna priložnoSt za SrečanJe ter preživlJanJe lepih SkUpnih 

trenUtkov, ki SMo Jih pričakovali že oD poletnega tabora.
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1. najprej z nožem ali odpiračem za konzer-

ve naredimo luknjo v zgornjem delu pločevinke.

2. Pločevinko z nožem prerežemo na pol.

gorilnik za nič (eVROV)

 ✎ Rok Pisk, Mobi marjasc, Žiri 1

če Si že kDaJ kUpoval gorilnik, poteM veŠ, Da ni naJceneJŠi 

koS opreMe. venDar pa lahko gorilnik nareDiŠ tUDi 

SaM! in za to ne boŠ oDŠtel niti 1 €! ne verJaMeŠ?

Potrebuješ:
 � prazna pločevinka (0,33 ali 0,5 l)
 � nož
 � škarje
 � (odpirač za konzerve)

3. s škarjami obrežemo spodnji del, da bo 
visok približno za dva prsta (če bo višji, bo šlo 
noter več goriva).
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7. ko sta zgornji in spodnji del pripravljena, 
je potrebno narediti le še drobno luknjico tik 
pod vrhom in že smo pripravljeni na preizkus! 

4. Zgornji del pločevinke obrežemo tako, da 
bo par milimetrov višji od spodnjega (po potre-
bi bomo potem lahko popravili).

5. sedaj pa v zgornji del naredimo kanalč-
ke, skozi katere bodo uhajali hlapi goriva! na-
redimo jih tako, da na notranji strani položimo 
dva prsta, z zunanje strani pa z nožem priti-
snemo med njiju. na vrhu, kjer se pločevinka 
začne ožiti, naj bo kanalček majhen, spodaj pa 
je lahko večji. Potem prestavimo prsta in nare-
dimo nov kanalček, dokler ne pridemo naokrog. 
končni izdelek malo spominja na modelček za 
piškote v obliki rožice 

6. Zgornji del vstavimo v spodnjega. vrh 
kanalčka naj se vidi iz spodnjega dela. Če se ne 
(ali pa če se ga vidi več kot 3 mm), je potrebno 
spodnji (oz. zgornji) del obrezati.

gorilnik deluje na različna tekoča goriva, 
vendar priporočam etanol (dobiš ga v tehnič-
nih trgovinah, liter denaturiranega stane okrog 
5 €) ali celo metanol. več ogljika kot vsebuje 
gorivo, bolj sajast bo plamen in bolj umazane 
bodo posode.

gorivo naliješ približno do polovice gorilni-
ka in prižgeš. najprej bo plamen gorel na sredi, 
kmalu pa se bodo vžgali hlapi, ki bodo uhajali 
skozi kanalčke. takrat lahko na gorilnik položiš 
posodo in kuhanje se lahko prične 

Pozor!!! gorilnika ne ugašaj s pihanjem! Za 
ugašanje nanj povezni posodico, s katero zadušiš 
plamen. v nekaj sekundah bo gorilnik hladen.

Prijetno kuhanje želim! 
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Še zadnjič skupaj, SSVV, Logatec 1

Zabavni večer po stegovskemu izdelovanju venčkov, 

Zagorje 1

Stoli se nam izmikajo, jesenovanje IV, Koroška 2

Pridnen volčič jaz postati si želim, jesenovanje VV, 

Radovljica 1

SKVO izlet v Prago, Ankaran 1

Voditelji v kvadratu, Spomin na Rudolfa Maistra, 

izhod stega, Vrhnika 1

Foto: Mateja Kosmač

Peka piškotov, projekt klana Prpaleni tako zapaleni drgač, 

Šentjernej 1

Foto: Vid Žerovnik

Zmaga na orientaciji je bila sladka, jesenovanje IV, Kranj 1


