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UVODNIK

“KRIŽEMSVET GREDO
STOPINJE,
KRIŽEMSVET GAZI PO
SNEGU.” T
Dobrosrčna panda

4

ako me v svojo Belo pravljico popelje Kajetan Kovič in v trenutku se
zgubim v svojih mislih. Kolikokrat sem kot deklica skušala stopati
točno po očetovih korakih, kar je pomenilo, da sem se z drobnimi
nogicami trudila stopiti prav v tisto luknjo, ki jo je s svojimi velikimi
gojzarji naredil v snegu? Stopinje v blatu okrog šotorov na taboru ob
močnem nalivu, v razmočeni mivki in vročem pesku ... kaj pa tiste, ki
jim sledimo s svojimi vrednotami in mišljenjem, a še najbolj s svojim
ravnanjem?
Pomlad nas je že dodobra prebudila. Odvrgli smo svojo zimsko
kožo ter se veselo predajamo vse bolj toplim sončnim žarkom. Vabijo
nas v naravo, da obujemo gojzarje, se napotimo v brsteče zelenje in
občudujemo lepoto, ki nam je na dlani, a se je ponavadi ne zavedamo.
Kljub ptičjemu žvrgolenju in spomladanskemu cvetju pa se mi v misli
večkrat prikrade spomin na uvodni prizorček ob dnevu spomina, in
sicer na Badna Powella, ki se v nebesih sreča z Ivanom Teuerschuhom,
Kazimirjem Humarjem in Vero Lozej. Spraševali so se, katere sledi so
pustili za sabo ... In Kovič mi spet zašepeta: “Bogve, kdo je šel pred
mano, bogve, kdo za mano gre.”
Mar ni čudovito, kako se kot volčiči zaljubimo v življenje v
džungli in slepo sledimo svojim starim volkovom? Veselimo se vsakega
lova z Akelo in vzneseno poslušamo zgodbice o Mowgliju. Kot je
odraščala mala žaba, se tudi mi znajdemo v pretesnih oblačilih, ki
jih moramo odvreči, da bi sledili našim dražljajem. In kot bi mignil,
postanemo izvidniki, ki se urijo v pionerističnih veščinah. A naša
skavtska žilica nas vodi še naprej – k roverjem in popotnicam. In po
tej naporni dolgoletni poti navzgor, ko smo se trudili, da bi bila “naša
volja kot granit, ki se ne okruši”, prispemo na vrh hriba in občudujemo
razgled, ki nam jemlje sapo. Utrujeni smo in prepoteni, a nam prizor
na prehojeno pot vliva nepopisno moč. Koliko stopinj sem prehodil, da
sem dospel do svojega cilja? Koliko ur, dni in prostega časa so žrtvovali
naši predniki, da je skavtizem še danes tako občuten? Koliko taborov
in koliko različnih voditeljev je v nas pustilo neizbrisne spomine?
Kolikim našim skavtskim sopotnikom se lahko zahvalimo za vse, kar
smo prejeli od njih?
Skavtizem je čudovita igra: skoraj nevede, z volčjim veseljem
in hrepenenjem postaneš del nje. Šele takrat, ko so tudi njena pravila
tako samoumevna, da jih preprosto živiš vsak dan, se zaveš, da ti je
zlezel pod kožo in ti podaril ogromno neizbrisnih doživetij in spominov.
Zazrimo se v svojo dušo: katere sledi bi radi pustili za sabo?
Tokratna številka Jambora vam nudi kopico izzivov, s katerimi
boste še intenzivneje preživeli letošnje poletne tabore. Ne prezrite jih.
Urednice se že veselimo vaših prispevkov.

V MENI JE

V

ODPRTA
VRATA …

Metod Ogorevc

elikonočni zvonovi so odzvonili svojo pesem in
pomlad nas spet razvaja s toplim soncem in
svežimi barvami. Ob tem »novem vetru« čutimo, da
moramo tudi mi odpreti vrata in prezračiti zatohle
prostore običajnega dne, ki nas je uspaval.
Naša vrata … moja vrata: vsak dan so zaprta. To
je naše stanje, odnos našega razuma do vsega,
kar nam prinaša Bog novega, zanimivo pa je, da
bolj ko mislimo, da imamo vrata odprta, bolj so
zapečatena.
Vrata našega razuma, ki misli, da je že vse videl,
vse razumel, so zaprta. Zaprta zaradi strahu pred
ljudmi, starši, učitelji, sošolci, sodelavci, prijatelji,
sozakonci. Strah nas je pred obsojanjem drugih:
kaj si bodo mislili o meni, kaj vse nam lahko
naredijo. Vrata razuma in srca so zaprta tudi
zaradi raznih ideologij in nevednosti in razvad, ki
kraljujejo v nas.
Prva stvar, ki jo Jezus naredi po vstajenju, je ta,
da vstopi in že to samo dejanje je čudež; vsekakor
vstopi in nas ne pusti, da bi odšli brez njega. Vstopi
kljub vsemu, brez sile, ne pusti se prestrašiti zaradi
zaprtih vrat. Ne obupa, ne zmede se, rad nas
ima in tako izpolnjuje Očetovo voljo. Premaga vse
predsodke, premaga vse prepreke, ki jih mi ljudje
postavimo, vsa prepričanja, trdna stališča … vse
to pade. Prvo spoznanje, do katerega Jezus pride,
ko želi ponovno navezati stik s svojimi, je prav to,
da so vrata zaprta, dobro zabarikadirana, vstop

ni mogoč. Strah in predsodki: to so zaprta vrata
našega razuma: vendar tudi to se da premagati.
Še nekaj je, kar prinaša velika noč, in to je
poslanstvo. Jezus vstopi in pusti vrata odprta, ne
prinaša v tvoje življenje miru, da bi se bolje počutil,
ampak prihaja in prinaša poslanstvo, nalogo. On
je Očetov poslanec in zdaj pošilja nas povsod.
Življenje, ki ni v službi poslanstva, je življenje, ki
nima smisla.
Papež Frančišek, ki nam je tako pri srcu zaradi
svoje dostopnosti in odprtosti, je v svet mladih
poslal nov izziv, da bi se prebudili in stopili v
ta svet kot ustvarjalci novega: »Dragi mladi, z
veseljem vam naznanjam, da bo oktobra 2018
obhajanje škofovske sinode na temo ‘Mladi, vera
in razločevanje poklicanosti’. Hotel sem, da bi bili
vi, mladi, v središču pozornosti, saj vas nosim v
svojem srcu«.
Ob sinodi mladih so razni raziskovalni inštituti
pripravili vprašalnike, da bi ugotovili, kakšno je
stanje duha med mladimi. Glavne poteze današnje
mladine nas prepričajo, da smemo z upanjem
zreti v prihodnost. Mladi so danes odprti za
spremembe in pozorni na osebne odnose, iščejo
izzive, iščejo svoje lastne odgovore in zato delajo
na svojih kompetencah, da bi suvereno vstopili v
svet odraslih

… Zelo obetavno, ali ne?
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DAN
SPOMINA

ČASOVNICA

Johana, iz Krdela Rdeče rože

N

a dnevu spomina na Gorjanskem smo se zbrali
vsi skavti in smo se nato z drugima dvema
krdeloma igrali s sledmi. Vsaka skupina je v gozdu
poiskala svoj brlog s tem, da je sledila živalskim
sledem. Z igro smo počistili gozd in smo tako
pustili svojo sled. Čeprav je bilo mrzlo, je bilo prav
lepo.

RDEČA ROŽA
Vanessa

K

o smo prišli, smo se skrili. Z igricami smo si
morali pridobiti rdečo rožo. Dobiti smo morali
sestavine, da bi naredili rdečo rožo, za to smo porabili dva sestanka. Igrali smo se igrico abecede,
roverček in igro, kdo je držal do konca sestanka
prižgano rdečo rožo. Razdelili smo se v dve skupini. Prvo skupino so sestavljali: Jakob, Vesna, Erik
in Ana; drugo skupino pa: Adrian, Tadej, Amadej
in jaz. Z voditelji smo se igrali roverček, vendar
nismo zmagali. Na zaključku sestanka smo šli na
Posvetovalno skalo, kjer je Adrian postal volčič
skale, prej pa smo zmolili. Tako se je končal
sestanek.
S tem člankom je Vanessa 21. 4. postala starejša
volkuljica krdela Sambhur.

LOV GORIŠKEGA
KRDELA PROTI
SMO KRDELO SAMBHUR
ŠIRKANU
IZ GORICE IN SMO V
Martin, Vesna,
Amadej, Erik,
Ana, Vanessa

SOBOTO, 24. MARCA,
TER V NEDELJO, 25.
MARCA, IMELI LOV
PROTI HUDOBNEMU
TIGRU ŠIRKANU.

Z

brali smo se pri brlogu na sedežu Slovenske
zamejske skavtske organizacije. Nato smo šli
v Pevmski park, ker nam je Bagheera povedala,
da je tam videla Širkana, ki je spal v strugi reke
Vanjgange. Zato smo se razdelili na dve skupini
in ga napadli z dveh strani. Da bi ga premagali,
smo mu morali odtrgati črne lise, ki jih je imel na
kožuhu. Po krvoločnem boju smo ga volčiči skupaj
premagali. Bagheera mu je nato vzela kožuh, ki
smo ga nesli na Posvetovalno skalo. Tam smo
sprejeli v krdelo še dva nova člana, Veroniko in
Simona, Vesna pa je postala volkuljica skale.
Potem smo se odpravili v Močnikov dom, kjer smo
z Akelo in Kačo Kaa ponovili Skavtsko pesem,
molitev VV, Zakon VV, simbole SZSO in življenje
ustanovitelja skavtizma – Badna Powella.
Nato smo s Čilom oblikovali oljčne vejice za oljčno
nedeljo. Po dobri večerji smo se odpravili spat.
Naslednje jutro smo ponovili velikonočne simbole
in šli na vrt, kjer je vsak poiskal svoje čokoladno
jajčke.
Po maši v cerkvi sv. Ivana se je prenočevanje
zaključilo.

PRENOČEVANJE KRDELA
RDEČE ROŽE
Johana

N
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a prenočevanju v Mavhinjah smo imeli najprej
obljube Deve, Samuela in Aurore in nato razne
igre. Najlepša je bila tista, ko smo si kradli ščipalke
s hrbta. Pri taborni luči sem igrala kitaro z Akelo.
Naslednje jutro smo šli na jurjevanje v Prečnik.
Zjutraj, po maši, smo se igrali Skavtflašk skupaj s
Krdelom Črnih Tačk. Popoldne pa smo postali vitezi
in pomagali Juretu s ščitom in sulico. Na koncu je s
pomočjo vseh skavtov premagal strašnega zmaja.
Bilo je zelo zabavno.

KRALJEVI ANKUS IN OBLJUBE

KRDELA SAMBHUR
V

Ana

soboto, 24. 4., smo se zbrali pred cerkvijo v
Gabrjah, tam smo imeli lov na BELO KOBRO. V
soboto so obljubili tudi 4 mladiči. Ko smo se zbrali,
so voditelji mladičem dali kroj. Ko smo bili vsi, smo
sledilii puščicam, ki jih je videl en volčič. Prišli smo
do travnika in bilo nas je strah. Tam je Akela nadaljevala zgodbo o Beli kobri. Ko je končala, nam
je Bagira razložila igro o Ankusu. Razdelili smo se
v dvojice. Voditelji so nam dali 15 belih kartončkov
in 15 rdečih kartončkov. Pari smo se skrili v
različne kraje. Ko smo hodili, smo morali puščati
za sabo bele kartončke. Če je par ujel drugi par,
ki je dobil Ankus, sta se para morala skalpirati. V
tej igri je zmagal par, v katerem sta bila Adrian in
Amadej. Po igri so mladiči Veronika, Simon, Tadej
in Ivan obljubili. Po obljubah smo zapeli Skavtsko
pesem. Voditelji so prinesli pito in sok. Tako se je
zaključil naš lov.

PRENOČEVANJE
VIŠJEGA
VODA

L

Družabna sova

etos so se voditelji Goriškega in Kraškega
stega odločili, da bodo pred srečanjem celotne
skavtske organizacije ob dnevu spomina na BIPIja (25. 2. 2018), organizirali prenočevanje višjega
voda. Nam se je zdela odlična ideja, saj smo imeli
priložnost spoznati člane drugih stegov.
Zbrali smo se v soboto, 24. februarja, ob 15.30 na
Gorjanskem pri Komnu. Bil je zelo mrzel in vetroven
dan, zato smo se hitro spravili na sedež gorjanskih
tabornikov, ki so nam ga prijazno pustili na
razpolago. Takoj smo začeli s programom. Najprej
smo se spoznali na zelo alternativen način: vsak
izmed nas se je moral predstaviti s pomočjo enega
čutila. Bilo je zabavno, saj so nekateri prinesli
različne jedi ali predstavili različne predmete, ki jim
nekaj pomenijo. Nato je bil na vrsti lov na zaklad.
Razdelili so nas v tri skupine in vsaka izmed teh je
morala najti svoj nahrbtnik, skrit nekje v vasi. Tega
se nismo kaj dosti veselili, saj je bilo zunaj
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mraz, a smo vseeno korajžno stopili čez hišni
prag in se podali na lov. Na srečo se je naš potep
po mrazu hitro končal, tako da smo se vsi spet
vrnili na toplo. Vsaka skupina je v nahrbtniku
našla nekaj. Voditeljici sta nam razložili, da nas
čakajo trije izzivi. Vsak izmed teh pa je bil odvisen
od pripomočkov, ki smo jih našli v torbah. Prva
skupina je v torbi našla palčke enake velikosti,
s katerimi je morala zgraditi most, ne da bi
uporabila kateregakoli pripomočka (lepilni trak
ipd.) in seveda da bi palčk ne polomili. Težava
je bila v tem, da je moral most zdržati težo ene
peresnice. Edini način, da si to storil, je bil ta,
da si zgradil t.i. da Vincijev most. Samo eni
skupini je uspelo pogruntati pravi način gradje.
V drugi delavnici smo morali s pomočjo različnih
pripomočkov zakuriti ogenj (naša skupina je
imela na razpolago limono in še nekatere druge
pripomočke). To ni bilo prav za nič lahko, ampak
bilo je res zabavno. Na koncu smo se posvetili še
zadnjemu izzivu, ki je predvideval padec jajca z
višine drugega nadstropja. Za to smo morali okoli
jajca zgraditi ogrodje, ki bi ga obvarovalo pred
visokim padcem. Na koncu je vsaka skupina z
okna vrgla svoje jajce na dvorišče in na srečo se
nobenemu ni zlomilo.
Po malici in kratkem premoru smo razpravljali o
različnih težavah v vodu. Bilo je zelo zanimivo, saj
se je lahko vsak naučil nečesa iz napak drugih
ter pridobil ideje za naslednje podvige, vodove
sestanke ipd. Po dolgi debati pa je sledila večerja
v obliki bifeja. Bila je odlična! Po večerji nas je
čakala peka palačink: vsak je že predhodno
dobil sporočilo, kaj naj vzame s sabo (vsak je
moral poskrbeti za eno sestavino oz. kuhinjski
pripomoček), na licu mesta pa smo morali vse
to združiti in speči palačinke. Na dan je prišlo,
kdo je stvar vzel resno in bil dovolj odgovoren, da
je navodila voditeljic upošteval, in kdo ne ... pač
palačink brez jajc bi bilo bolj težko speči. Bili pa
smo kar pridni, saj smo večino glavnih sestavin
prinesli in si med skupinami pomagali, da smo
se lahko vsi posladkali. Bilo je zelo zabavno.
Medtem ko smo nekateri pekli palačinke, so
ostali premaknili vse nahrbtnike v dvorano, v
kateri smo prespali. Nato smo se kuharji prikazali
s palčinkami, ki smo jih vsi z veseljem pojedli.
Sledile so različne zabavne igre, kot so karaoke,
kričač, bomba, pantomima v dvojicah idr. Ko
se je večerni program zaključili, smo še zmolili
ter privlekli na plan spalne vreče in v trenutku
zaspali. Bil je zelo naporen, a zabaven dan.
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DAN
SPOMINA
Peter Šavron

V

nedeljo, 25. februarja, so se stegi Trst, Gorica in
Kras zbrali na dnevu spomina, da bi se spomnili
BP-ja. Zjutraj ob 7.45 smo se zbrali pred cerkvijo
na Gorjanskem pri Komnu. Jutranji zrak je bil mrzel
in burja je močno pihala. Ko smo se pomaknili v
cerkev, smo se postavili najprej v prve klopi, a ker
nas je bilo veliko, smo se čimbolj stisnili, nekateri pa
so kar stali ob zidu. Ko niso peli domačini, smo tudi
mi kaj zapeli. Po maši smo zapustili cerkev, zunaj
je še vedno pihala burja. Kmalu smo šli v župnišče
za glavni zbor, kjer smo se sklenili v krog z volčiči
na sredi. Po uvodnem delu smo se ločili po vejah.
Izvidniki smo dobili vsak svoj del slike ene osebe,
slik je bilo vse skupaj pet. Izvidniki in vodnice s kosi
enake slike smo bili skupaj v skupini. Namen vsake
skupine je bil iti po sledeh osebe, ki je bila na sliki.
Ko smo se vrnili ven, nas je zazeblo. Ko smo našli
prvo sled, smo šli naprej proti naslednji in tako
dalje. Na sledeh so bile poleg podatkov o osebi tudi
razne naloge, ki smo jih morali opraviti ob vrnitvi
v župnišče. Ko smo se vračali v župnišče, nas je
sonce prijetno grelo. Malo pred skupnim zborom
smo predstavili vseh pet oseb z videoposnetkom.
Med skupnim zborom je vsaka veja predstavila, kar
je naredila, nato je vsaka veja dopolnila del simbola
SZSO-ja. Malo zatem so nam razdelili Jambore in
tako se je dan spomina končal.

Predavanje je bilo zelo zanimivo. Imela sem lepo
priliko spoznavati ZJ. Naučila sem se veliko novih
stvari, ki so bile meni neznane. Dobra ideja je
bila tudi ta o raznih delavnicah, ki so omogočile
ljudem uporabljati ZJ. Delavnice so bile poučne in
istočasno zabavne. Nazadnje bi dodala, da mi je
predavateljica pustila dober vtis, saj se je za vse to
res veliko potrudila in upam, da se bo s tem še dalje
ukvarjala.
Katja Blasina
Točni kondor

PREDAVANJE IN
DELAVNICE O SLOVENSKEM
ZNAKOVNEM JEZIKU

L

panda Martina

etos smo si izvidniki in vodnice Kraškega stega
morali izbrati osebno specializacijo in jo v
teku skavtskega leta izvesti. Izbrala sem veščino
TOLMAČ GLUHIH. Cilje, ki sem si postavila, so
bili naučiti se 700 kretenj, spoznati zgodovino
tolmačenja, predstaviti slovenski znakovni jezik
(v nadaljevanju SZJ) za kogarkoli, organizirati
delavnice o znakovnem jeziku (ZJ), poznati obljubo,
zakone in molitev IV v SZJ ter nazadnje napisat
članek o tem. Praktični galeb – Nada Tavčar mi je
kot mentorico predlagala Martino Zubalic, mlado
študentko Logopedije in surdopedagogike na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Z njeno pomočjo
sem v dveh mesecih dosegla svoje cilje in tako sem
v soboto, 17. marca, v prostorih sklada Mitja Čuk
vodila predavanje in delavnice o SZJ. Ljudem sem
prikazala zgodovino ZJ, kaj sploh je ZJ, enoročno
abecedo, ustanove za rehabilitacijo gluhih v
Sloveniji, filme in knjige o gluhoti, kako deluje Slovar
slovenskega znakovnega jezika ter predstavila
SZJ, njegovo slovnico ter druge zanimivosti. Po
končanem predavanju so se ljudje razdelili v tri
skupine, saj so bile na vrsti delavnice. S pomočjo
Sončne pande – Nicole Smeraldi, Presenetljive
srne – Veronike De Luisa ter Lorenza Mezzaville
smo organizirali delavnico o življenju gluhih, o glasbi
ter enoročni abecedi. Poglejmo, kaj so povedali
nekateri, ki so se udeležili predavanja.
Meje mojega jezika so meje mojega sveta, pravi
pregovor. Zanimanje za tako zanimiv jezik, kot je
znakovni jezik, je nedvomno dokaz, da je mladim
mar, da širijo svoja obzorja in z učenjem takega
jezika spoznavajo nov svet, ki je za tiste, ki ga ne
poznajo, težko dostopen.
Razgledani kondor – Danijel Fabi Pahor

Ko nas je Martina razdelila po skupinah za
delavnice, sem si mislil, da bom žal lahko res malo
odnesel, ker sem se srečal s tako tematiko le redko
in se nisem nikoli naučil SZJ. Na prvi delavnici nam
je Nicole predstavila abecedo in s pomočjo shede
smo jo tudi parkrat poskusili. V par minutah sem
že osvojil kar nekaj znakov za črke in sem lahko
sporočil svoje ime. Poleg tega smo se v ZJ naučili
tudi par osnovnih kretenj, kot na primer te, ki jih
rabimo, da se predstavimo. Delavnica je bila zelo
uspešna in dobro zastavljena in sem hvaležen
Martini in njeni ekipi izvidnikov in vodnic, ki so nam
ponudili enkratno izkušnjo!
Neskončno govoreči jelen – Matia Premolin
Na koncu pa še mnenje same mentorice:
Martino moram zelo pohvaliti, saj je izvedla zelo
zanimivo in kvalitetno predavanje ter delavnice o
slovenskem znakovnem jeziku.
Predavanje je začela z zelo podrobnim orisom
zgodovine gluhih in naglušnih oseb in publiko
tako popeljala v njihov svet. Nadaljevala je z
opisom načina komuniciranja gluhih in naglušnih
ter s predstavitvijo njihovega maternega jezika
– slovenskega znakovnega jezika. Publika je bila
kar presenečena, ko je od predavateljice izvedela,
da ima vsak narod svoj znakovni jezik. Martina je
nadaljevala s predstavitvijo slovenskih ustanov, v
katere so vključeni gluhi in naglušni. Poleg tega je
predstavila različne naslove filmov in knjig na temo
gluhote. Predavanju so sledile tri zelo zanimive
delavnice.
Svoje misli bom zaključila tako, da mi je bilo res v
ponos biti Martinina mentorica, saj je bila pri delu
zelo vztrajna, samoiniciativna in odločna. Čeprav je
Martina komaj petnajstletno dekle, je dokazala, da
zna sprejeti tudi zahtevnejše izzive in zna do konca
slediti ciljem, ki si jih zada.
Martina Zubalic
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HEBREJSKA
VEČERJA
Družabna sova

V

sako leto Slovenska Dekanijska Pastorala
organizira posebno hebrejsko večerjo. Letos
nas je na druženje tudi povabila, zato smo se
ga člani višjega voda udeležili. Bili smo zelo
radovedni, saj nas tradicije drugih kultur zelo
zanimajo.
Na veliki četrtek smo se zbrali pred štandreško
cerkvijo in se udeležili maše, nato pa so nas
župnik Karlo Bolčina in drugi člani mladi Štandrci
toplo sprejeli ter nas povabili za mizo. Nato smo
začeli z večerjo. Bilo je zelo zanimivo, saj je vse
potekalo po določenih predpisih. Najprej smo
zmolili, nato pa pojedli grenka zelišča, ki naj bi
Hebrejce spominjala na grenkobo prisilnega
dela, ki so ga preživeli v Egiptu. Nato smo pojedli
nekvašen kruh, s tem da smo četrtino posadili pod
krožnik. Bilo je zanimivo, saj nam je župnik točno
razložil, zakaj se nekvašen kruh je in zakaj je treba
četrtino posaditi pod krožnik. Najprej smo zmolili,
nato pa smo pojedli meso, ki je bilo res dobro. Po
mesu pa je prišlo na vrsti jajce. Posladkali smo se
s posebno zmesjo narejeno iz suhih sadežev in
oreščkov. Na koncu smo se premaknili v cerkev,
kjer smo še zadnjič zmolili ter se poslovili.
Bil je zelo lep in zanimiv večer, ki se ga bomo z
veseljem spomnili, saj smo se za mizo zabavali in
naučili nekaj novega.
Članka Družabne sove spadata med cilje, ki
si jih je zastavila, da bi osvojila svojo osebno
specializacijo “Novinarstvo”.
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Lucija Tavčar

KRIŽEV POT
NA REPENTABRU
Dobrosrčna panda

N

a veliki petek, 30. marca letos, nam vreme ni
bilo naklonjeno, zato smo se številni skavti, pa
tudi starši in prijatelji zbrali na križevem potu kar
v cerkvici na Repentabru. Po tradiciji je vsako leto
zbirališče na Colu, od koder po glavnem zboru s
skavtsko pesmijo in molitvijo ter krajšo duhovno
mislijo krenemo na pot do cerkve z baklami.
Marijino svetišče na griču je nudilo okvir mislim, ki
so jih za vsako izmed štirinajstih postaj pripravili
klanovci VKB klana iz Kraškega stega. Tokrat
so si za vezno nit izbrali potisnjene na rob in
pozabljene, od duševnega bolnika, odvisnika, otrok
s prezaposlenimi starši, brezdomcev in lačnih,
pa do beguncev, ljudi v depresiji, žrtev nasilja,
neozdravljivo bolnih in slepih ter mater, ki izgubijo
otroka. Globoke misli in ubrano petje so nudili
ravno pravšnjo podlago za razmišljanje in osebno
poglobitev.
Po križevem potu je sledilo čaščenje križa, nato
pa je g. Bedenčič nagovoril zbrane. Zaustavil se
je ob zadnji večerji, ob ponižanju in umivanju nog.
Mlade danes najbolj zanima denar in določena
ideologija – prav to pa jih odteguje Bogu. Denar
ustvarja praznino, ki jo zapolnjujemo na druge
načine. Mnogi mladi zapuščajo Kristusa, ker
sta potrošništvo in ateizem močnejša. Prisotnim
vernikom je g. Bedenčič zaželel, da bi spoznali
Kristusa in ga še bolj vzljubili.
Ob vročem čaju in sladkem prigrizku smo si
ob koncu križevega pota še voščili in prijetno
pokramljali.

JURJEVANJE

foto Alenka Cergol

Petra Debelis

V ZNAMENJU
VITEZA
JURIJA
Odločna panda

V

sakoletno jurjevanje tržaških skavtov se je
letos odvijalo v Prečniku. 22. aprila 2018 so se
člani SZSO zbrali na travniku, da bi tako počastili
zavetnika skavtov sv. Jurija in obnovili obred
obljube. Po jutranjem zboru smo se zbrali pri sveti
maši, ki jo je daroval g. Tone Bedenčič, ki je pozval
današnje in bodoče voditelje, naj bomo kot dobri
partir v priliki o dobrem pastirju. Sledila je obnova
obljub ter skupinske igre v organizaciji Tržaškega
stega. Igrali smo roverček in skavtbol. Medtem
so nam vestne kuharice pripravile slastno kosilo,
s katerim smo napolnili naše želodce. Kasneje
smo se ločili po vejah, mi RP smo debatirali o
problemih današnje družbe, kot je predlog, da bi

mestni redarji nosili pištolo, o javnem in zasebnem
zdravstvu itd. Medtem so IV pospravljali prostor, ki
so ga uporabili prejšnjo noč, ko so tam prenočili.
Nato so igrali roverček, skavtbol ter si izmišljevali
skeče. VV pa so se na sosednjem travniku borili
za zaklad, tako da so osvajali teren. Napočil je čas
tabornega ognja (zgradbo so pripravili IV večer prej),
kjer je nastopil sv. Jurij, ki je moral premagati zmaja.
Med potekom tabornega ognja pa je pridobival
pripomočke, kot so ščit, čelado, meč itd. Vsi skupaj
smo ga spodbujali s petjem in skeči. Po čistilni akciji
smo se morali posloviti. Vsak je odšel domov, poln
novih izkušenj in spominov.
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GORIŠKO PRVOMAJSKO

JURJEVANJE

Simon Peter Leban

Navihani tiger

J

urjevanje na Goriškem je bilo letos prav posebej
v znamenju zavetnika skavtinj in skavtov. Sveti
Jurij in njegov boj z zmajem je bil v ospredju vseh
dejavnosti, ki so skavtinje in skavte vseh vej na
Peči zaposlovale ves dan, med igrami in mašo pa
so se spomnili tudi na pokojnega skavta Mirka
Špacapana. Po začetnem zboru je bila uvod v
dogajanje sveta maša, ki jo je daroval duhovni
asistent SZSO – GO, msgr. Renato Podbersič.
V svoji pridigi je v ospredje seveda postavil lik
svetega Jurija in njegov pomen za vrednote, v
katerih se prepoznava SZSO. Ker je jurjevanje
potekalo 1. maja (sicer običajni datum za ta
skavtski praznik na Goriškem), je msgr. Podbersič
izpostavil tudi lik svetega Jožefa Delavca, ki ga
kristjani obhajamo na ta dan in ki je povezan tudi
s prvomajskim praznikom dela. Takoj po maši
so vejevodje predstavili vsem prisotnim novince
v vejah VV in IV, ki so med letom obljubili, hkrati
pa so ob tem vsi prisotni skavti (člani, pa tudi
nekdanji člani organizacije) obnovili obljubo.
12

Drugi del programa je pred kosilom poenotil volčiče
in volkuljice, izvidnike in vodnice ter klanovce v
boju proti zmaju in njegovim sodelavcem, ki so
poosebljali najpogostejše slabe lastnosti in razvade
današnjega človeka. Članom SZSO – GO je podvig
seveda uspel. Premagali so človeške hibe in rešili
princeso, simbol lepega in dobrega.
Zadnji del jurjevanja je pripravila skupnost
voditeljev. Program je uvedel Močni bober s
pripovedjo anekdot o Mirku Špacapanu, ki je bil
njegov voditelj in vzornik. Nato se je začel šaljivi del
programa, ko so se voditelji z dovtipi spominjali,
kako je priprava dejavnosti potekala »nekoč«, ko
so bili tudi sami še »mladi«, in takratno stanje
primerjali z današnjim. Vsaka veja je pripravila tudi
svoj škeč, celoten program pa je začinila prijetna
izbira »glasbe po željah« v živo. Zadnja pesem, ki
je bila sicer obvezna in ne po želji, je bila Pesem
slovesa. Njena melodija je vsekakor tokrat izzvenela
manj otožno, saj je pomenila predvsem nasvidenje
do bližajočih se poletnih taborov.

KROG KLANOVCEV VSEH TRŽAŠKIH SKAVTSKIH ORGANIZACIJ
Vodilna zebra

V

KB klan in Klan Lpu P’čase smo se v soboto, 5.
5. 2018, zbrali na tržaškem srečanju klanov, ki
je potekalo na travniku pri Gropadi. Vsaka skupina
je morala poglobiti pomen meja in zidov na različnih
področjih.
Te teme smo predhodno obravnavali na posebnem
sestanku, na katerem se nam je pridružil tudi
pobrateni italijanski klan. Tako je 26. 4. 2018
Klan Lpu P’čase gostil klan Agesci Trieste Settimo.
Najprej smo se med seboj spoznali, nato pa začeli
z igro, povezano na dano temo. Razglabljali smo
o osebni meji, to je tista točka, v kateri lahko
spoznavamo ostale, s tem da spoštujemo tudi same
sebe. Zaradi tega smo si med seboj zamenjali čevlje
in ugotavljali, kako se počutimo v obuvalih drugega.
Občutki so bili raznoliki, od začudenja do nelagodja.
Po koncu dejavnosti smo še napisali na list papirja
ključne besede, ki so označevale tisto dejavnost.
Teden kasneje smo se s pobratenim klanom
srečali na dejavnosti »Krog – Cerchio«, kjer smo
pred ostalimi tržaškimi klani predstavili svoja
razmišljanja in igro, ki smo si jo zamislili. Zbrali
smo se pri nogometnem igrišču v Trebčah, kjer
nam je Cerchio cittadino (tržaško združenje vseh
skavtov) predstavil svoje delovanje in namen
srečanja. Sprehodili smo se do trebenskega kala,
kjer smo se skupine prvič predstavile. Pot nas je
vodila preko državne meje do travnika v Gropadi.
Tam smo najprej pojedli okusno večerjo, nakar pa
se je začel tabori ogenj. Predstavilo se je kar lepo
število skupin vsaka z različnim pogledom na meje.
Razmišljali smo o pomenu svobode in omejitvah,

zidov in meja, meja med spoloma, med zakonitim
in protizakonitim, med starejšimi in mladimi, meja
med fizičnim in virtualnim svetom. Vsaka skupina je
najprej predstavila temo, nato pa škeč ali različne
dejavnosti, povezane s temo. Seveda ni manjkalo
niti bansov in pesmi.
Z našo skupino smo na podlagi ključnih besed (npr.:
pogled, skrb za drugega, čudno, sram, …) izbrali igro
»Io cado« (padem). Ta nas je najbolj predstavljala,
ker vsebuje pomen vseh besed, ki smo jih na
sestanku povedali. Biti smo morali pazljivi s
pogledom, da takoj ugotovimo, kdo bo padel.
Skrbeti smo morali za drugega. Ko se je ta vrgel,
smo morali biti takoj pripravljeni, da ga ujamemo.
Seveda pa je vsakega nekoliko sram zaklicati
»Padam!« in se namenoma vreči, ker obstaja strah,
da drugi se bodo mirno sprehajali naprej, ti pa se
boš udaril.
Večer se je zaključil s predstavitvijo projekta
o mejah, ki so ga izpeljali stari skavti med
prvomajskimi prazniki. Skavti iz cele Italije so
poglabljali pomen političnih meja tu pri nas, ki smo
s slednjimi povezani hote ali nehote vsak dan.
Domov sem prihajala s prijetnimi občutki. Veliko
sem se zabavala in obenem razmišljala o mejah, ki
jih v vsakdanu srečujemo, vendar jih ne spoznamo.
Zanimivo je bilo primerjanje lastnih omejitev
s tistimi drugih. V tem dnevu sem se zavedala
negativnega pomena, ki ga imajo zidovi, ki ljudi
razdvajajo. Po drugi strani pa ugotovila, kako je
lahko hote ali nehote prečkati mejo dovoljenega.
Matia Premolin

Domov sem prihajala s prijetnimi občutki. Veliko sem se zabavala in
obenem razmišljala o mejah, ki jih v vsakdanu srečujemo, vendar jih ne
spoznamo. Zanimivo je bilo primerjanje lastnih omejitev s tistimi drugih.
V tem dnevu sem se zavedala negativnega pomena, ki ga imajo zidovi,
ki ljudi razdvajajo. Po drugi strani pa ugotovila, kako je lahko hote ali
nehote prečkati mejo dovoljenega. S pobratenim klanom smo se izredno
dobro ujeli in upam, da se bomo še kdaj srečali.
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AKTUALNO
PRI ZSKSS
Optimistična muha

Č

etudi morda na prvi pogled ne gre za kakšno
posebno leto, pa se prav v tem obdobju
v Združenju dogajajo velike, tudi prelomne
spremembe, ki bodo vplivale na mnoge generacije
bodočih skavtinj in skavtov. Začeli smo jih že
nekaj let nazaj, ko smo nepreklicno zaključili,
da potrebujemo nov temeljni priročnik. Dvigni
peruti so se postarale in novi voditelji so kljub
usposabljanjem vse bolj na prepihu. Kar se je na
začetku zdela enostavna naloga, pa se je sprevrglo
v mnogo več. Če naj namreč prenavljamo temeljni
priročnik, ali ni logično, da se vprašamo tudi,
če so naši temelji še vedno zdravi in še vedno
takšni, kakršne si želimo? Tako se je začel dolg
in poglobljen proces raziskovanja, vrednotenja in
na koncu tudi ustvarjanja prenovljenega, jasnega,
prodornega, na dejanskih potrebah današnjega
otroka zasnovanega programa ZSKSS. Rodil se je
koncept skavtske vzgoje, ki je bil sprejet na zasedanju
Sveta Združenja, marca 2018.
V tem skavtskem letu skavtsko vzgojo prelivamo
v obilo priročnikov in pripomočkov, tudi skavtski
kompetenčni model, s katerimi upamo, da bo delo
voditelja lažje in še bolj prilagojeno otrokom in
mladim, ki jih vodi. Temu se pridružuje prenova
sheme usposabljanja, ki je v polnem teku in
naj bi bila potrjena jeseni 2018. Z njo bomo
vzpostavili nov sistem usposabljanj od popotnika
dalje, predvsem pa skušali pripraviti takšna
usposabljanja, ki bodo voditelja razbremenila in
opolnomočila za delo v veji in stegi. Pri tem bomo
poudarjali ključno vlogo stega in stegovodje v
organizaciji.
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PRED KRATKIM JE V NAŠ NABIRALNIK PRIROMALA PRIJAZNA
PROŠNJA NAŠIH ZAMEJSKIH BRATOV IN SESTER, DA NA
KRATKO PREDSTAVIMO LETOŠNJE DOGAJANJE V ZDRUŽENJU
SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV. POSEDLA
SEM SE PRED PRAZEN ZASLON IN SE VPRAŠALA – PO ČEM
NAM BO OSTALO V SPOMINU SKAVTSKO LETO 2017–18?

V letošnjem letu je predvidena tudi prenova
informacijskih sistemov, ki jih skavti uporabljamo za
lažje delovanje. Proces se je že začel, trajal bo kar
nekaj časa, v sklopu tega pa bo prišlo do sprememb
pri uporabi skavtske elektronske pošte, baz in
arhiva podatkov ter skavtskih spletnih strani.
Med vsemi novostmi življenje teče dalje.
Trenutno se na ravni organizacije ukvarjamo z
dvema pomembnima tematikama – zdravjem in
poklicanostjo. Do avgusta še poteka projekt Vzgoja
za poklic, ki je z novimi poklicnimi kompetencami
opremil preko 200 uporabnikov in v organizacijo
prinesel nov pogled na pomembnost vzgoje za
poklic tudi pri skavtih. Nadaljujemo pa tudi z
aktivnostjo na področju zdravja mladih. V sklopu
tega izvajamo projekt Izzivaj – uživaj!, ki v naše
lokalne skupnosti širi zavest o pomenu gibanja
in zdrave prehrane za kakovost življenja. V okviru
projekta Za zdravje mladih 2.0 pa smo odgovorni
za širjenje pomena duševnega zdravja in skrbi za
duševno zdravje pri otrocih in mladih. Pripravljamo
programe in delavnice, s katerimi bodo voditelji
lahko krepili samopodobo pri svojih članih ter se
naučili ukrepanja ob različnih duševnih stiskah,
ki jih zaznavajo v svojih skupinah. Organiziramo
tudi predavanja za starše. To skavtsko leto je tudi
zadnje leto vzgojnega namena, ki nas spodbuja k
odgovornosti do sebe, skavtska in drugih. Zadnje
leto smo skušali ovrednotiti in okrepiti svojo vlogo
znotraj slovenskih župnij in poglabljati svojo vero.
Na skupnem jesenskem državnem srečanju, kjer se
je zbralo skoraj 400 voditeljev, je vsak steg prejel
romarski nahrbtnik, vse leto pa je med stegi krožilo

12 apostolov, ki so nas spodbujali k pričevanju,
hvaležnosti in – romanju: “Torbe niste vzeli na
pot, a ste jo dobili. Naj vam dobro služi, ko boste
kot apostoli in kot romarji stopali k cilju. Spravite
vanjo svoj dar za Očeta in brate ter sestre. Pridi
in romaj z menoj, da na razpotju ne bo dileme …
greva NA ROMANJE!” Tako se je 21. aprila preko
1500 skavtinj in skavtov združilo v vseslovensko
skavtsko romanje Sledi slédi. Poromali smo k
romarskim središčem v svoji regiji (Sveta Gora,
Ptujska Gora in Brezje na Gorenjskem) in se s tem
zahvalili za vse brate skavte in sestre skavtinje
ter skavtske dogodivščine, praznovali obletnico

Združenja s prošnjo, da bi kot organizacija rasli
in znali slediti sledi Božje poti, ter s hvaležnostjo
v srcu prosili, da bi znali biti odgovorni do naše
Zemlje. V romarske nahrbtnike smo dodali rožne
vence in križe ter povsem svežo knjigo Skavtska
premišljevanja ob evangelijskih odlomkih patra
Jacquesa Sevina, ki je rezultat sodelovanja s SZSO,
Petrom Lovšinom in Goriško Mohorjevo.
Zdaj nas čakajo le še prijetni trenutki na obljubah,
taborih, tabornih šolah in taborih družin. Bratje in
sestre v zamejstvu, veseli bomo vaše družbe in
dobrega sodelovanja tudi v prihodnje!

POMLADANSKI OBČNI
ZBOR

Nada Tavčar

Dobrosrčna panda

TRILETNI MANDAT DOSEDANJEGA DEŽELNEGA
VODSTVA SZSO SE JE ZAKLJUČIL V NEDELJO, 11.
MARCA, NA DEŽELNEM OBČNEM ZBORU, KI SE JE
ODVIJAL V ŽUPNIJSKIH PROSTORIH PRI SV. ANI.

N

ajprej smo skavti s petjem in branjem beril
sooblikovali sv. mašo, ki jo je daroval domači
župnik Alessandro Cucuzza, nato pa uradno začeli z
občnim zborom.
Dobrosrčna panda in Veseli gams sta podala
načelniško poročilo, v katerem sta obnovila
delovanje deželnega vodstva, ki je sledilo
deželnemu vzgojnemu načrtu z jasnimi cilji.
Nanizala sta glavne dogodke in srečanja vseh
treh starostnih skupin, občne zbore, sodelovanje
z organizacijama ZSKSS in AGESCI ter pripravo
pomembnega dogodka v Trstu v okviru akcije
Luči miru iz Betlehema v sodelovanju z ZSKSS.
Pomemben dogodek je potekal po dnevu spomina,
ko so se srečali vsi voditelji in pripravniki naše
organizacije, da bi pogledali v katero smer hoditi v
obdobju naslednjega mandata deželnega vodstva.
Glavna sklepa sta ojačitev tropa za usposabljanje
voditeljev in področja stikov z javnostjo.
Hvalevredno je tudi to, da sta Nepredvidljivi orel

in Zgovorna vidra oblikovala nova metodološka
pravilnika za vejo VV in IV ter novi pravilnik obljub,
po katerem sta obreda tržaškega in goriškega dela
poenotena. Načelnika sta svoj govor zaključila z
zahvalo vsem voditeljem, ki so znali prisluhniti
potrebam organizacije in jo krepiti s svojo
pozitivno energijo ter z mladostnim zagonom. Po
poročilu Kabaretskega srnjaka o funkciji za stike z
javnostjo in odobritvi obračuna za leto 2017, ki ga
je pripravil tajnik Refleksivni gams, je bila na vrsti
glavna točka občnega zbora, to je izvolitev novega
deželnega vodstva. Novi načelnik je tako postal
Intelektualni medved, ob njem pa so bili izvoljeni
še Prebrisana sova, Navihani tiger, Zgovorna vidra,
Vestna vidra, Refleksivni gams, Veseli gams in
Očarljivi leopard. Po skupnem kosilu je sledila
še duhovna poglobitev s slovenskim diakonom
Tomažem Kunaverjem ob evangelijih tretje in
četrte postne nedelje z osebnim razmišljanjem.
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VEDNO MODRO

SKAVT SI ŠTEJE V
ČAST,

filozofija
skavtizma

Torej, začnimo: pomislite na to, kolikokrat ste vodniku ali voditelju rekli, da ne morete priti na prenočevanje, ker se morate učiti, v resnici pa ste šli na zabavo s prijatelji? In pomislite
na to, kolikokrat ste soklanovcu obljubili, da boste izpeljali del načrta, a ga potem niste? In kolikokrat ste v SKVO-ju
obljubili, da boste poskrbeli za nekaj, pa vam je potem ušlo?

DA
SI PRIDOBI ZAUPANJE
Vestna vidra

S

kratka: kolikokrat ste »dali bidon« bratu skavtu
ali sestri skavtinji? In seveda tudi drugim
prijateljem in prijateljicam, staršem, sorodnikom
ipd. Ne vem, ali ste se kdaj nad tem zamislili ali
ne. In ravno to je tisto, na kar nas opozarja 1.
skavtski zakon: skavt si šteje v čast, da si pridobi
zaupanje! In ni slučaj, da je to ravno prvi po vrsti:
ne zato, ker bi bil pomembnejši od ostalih, a zato,
ker na tem slonijo tudi vsi ostali: dobro uigrana
ekipa lahko dobro deluje samo, če vlada med člani
zaupanje drug do drugega. Če zaupanja ni, ne boš
nikoli gotov, ali bo soigralec/prijatelj/brat skavt
res naredil to, kar je obljubil. Isto pravilo velja tudi
v ekipah pri skupinskih športih, isto pravilo velja v
skupini prijateljev, isto pravilo velja, ne boste verjeli,
tudi v uveljavljenih finančnih družbah. Z modernim
izrazom se temu reče team building, kar sicer
pomeni gradnja dobro uigrane ekipe, ki v svojem
bistvu sloni na medsebojnem zaupanju.
Vse to se dogaja tudi v našem/vašem vsakdanjem
življenju. Dejmo primer profesorice, ki vam naloži za
nalogo skupinsko raziskavo. Boste raje sodelovali
s sošolcem, za katerega veste, da bo svojo nalogo
izpolnil ali boste izbrali morda tistega sošolca, ki
je »bolj figo«, za katerega pa niste ravno 100 %
prepričani, da bo svoj del raziskave res naredil in
boste morali naknadno še sami pripraviti njegov
del? Ko se med sabo menite, da boste skupaj
šli k morju ali na kako zabavo, se menite raje
s tistimi, za katere veste, da bodo res prišli ob
določeni uri na določen kraj ali s tistimi, ki vam
bodo pet minut pred zmenkom napisali whatsapp
sporočilo: »oprosti, danes ne uspem priti s tabo
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na zabavo«? V delovnih okoljih odraslih oseb se
situa cije ponavljajo: raje sodelujemo s tistimi, za
katere vemo, da bodo opravili svoj del službenih
obveznosti, ne pa s tistimi, ki tega ne bodo opravili
in bomo morali verjetno celo nadoknaditi njihovo
zamujeno delo. Vse to velja tudi v skavtskem svetu:
če vam vodnik naroči, da gre eden iskat dračje,
drugi pa debelejša drva, pomeni, da je vsak od
teh dveh potreben za prižig ognja. Če prvi izvidnik
dračja ne bo prinesel, se debelejša drva ne bodo
prižgala, če drugi izvidnik ne bo prinesel debelejših
drvi, bo dračje kmalu izgorelo. Vodnik pa bo nato
mlajšim članom pokazal, kako prižgati ogenj in
bo v času, ko grejo ostali po drva, pripravil vse
potrebno. Vsak član krdela, vsak član voda, vsak
član noviciata, vsak član klana, vsak član SKVO-ja
je nujen in potreben člen celote: samo če si bo vsak
prizadeval za gradnjo medsebojnega zaupanja, se
bo veriga dobro vrtela.
Baden Powell pa nas uči, da si moramo to zaupanje
pridobiti. Prav je, da ne zaupamo vsakomur, ki ga
srečamo na cesti; prav je tudi, da ne zaupamo
vodniku, ki bo ležal v šotoru, medtem ko bodo
ostali člani voda šli po drva in prav je, da svojemu
prijatelju sporočimo, da mu ne zaupamo zaradi
številnih »bidonov«. Vsak od nas si mora to zaupanje
pridobiti: dan za dnem, sestanek za sestankom,
prenočevanje za prenočevanjem, tabor za taborom.
Vsem bratom skavtom in sestram skavtinjam želim
lepe, prijetne in doživetij polne poletne tabore:
štejte si v čast, da si boste pridobili zaupanje ostalih
članov vaših skupin in voditeljev.

Ali ste vedeli, da je
Sevin med drugim avtor
besedila pesmi

Gospod, med
šotori smo zbrani?

GOSPOD, MED
ŠOTORI SMO
ZBRANI
Radovedni kenguru, načelnica ZSKSS

O KNJIGI

S

koraj sto let je minilo, odkar je brat Jacques
Sevin napisal 30 premišljevanj, ki jih je zbral v
Skavtska premišljevanja ob evangelijskih odlomkih.
V knjigi je Jacques napisal svoja razmišljanja, kakor
bi jih izrekel Jezus ob kakšnem jutru in večeru na
skavtskem taboru. Premišljevanja neposredno
sledijo Bi-Pi-jevim mislim o vlogi vere v skavtski
vzgoji, ki ni zgolj nedeljska obleka, ampak temeljna
razsežnost osebnosti, razvoj duše in ne lak, ki ga
lahko odluščimo.
Jacquesova premišljevanja so močna in nekoliko
zahtevna duhovna hrana za skavtskega voditelja
in vsakega skavta. Kakor se skavt ne ustraši
nobenega napora in pred preizkušnjo ter izzivom ne
klone, tako bo vsak, ki vzame knjigo v roke, vztrajal
in po večjih ali manjših grižljajih to duhovno hrano
pogosto užival in se ob njej krepil.
Delo tudi v slovenskem prevodu ohranja drznost:
Vzgojno drznost – premišljevanja niso pridige,
ampak ponujajo konkretne drže, ki vero prevajajo v
dejanja.
Versko drznost – v vzporejanju skavtskega in
Jezusovega življenja.
Slogovno drznost – besede so položene Jezusu na
usta, s čimer je skavt nagovorjen neposredno, Jezus
pa predstavljen kot starejši brat in vzornik.
Družbeno drznost – Jezus skavtu polaga na srce,
da postane »sol zemlje« in se trudi za bolj človečno
družbo ter bolj odprto in razsvetljujočo Cerkev.

O AVTORJU IN KATOLIŠKEM
SKAVTSTVU

J

acques Sevin se je rodil leta 1882 v Lillu v
Franciji. Šolal se je pri jezuitih in se leta 1898
odločil za duhovništvo. Skavtstvo je že zgodaj
vzbudilo njegovo zanimanje, zato se je kljub
začetnemu odporu med svojim bivanjem v Angliji
(1913) pridružil britanskim skavtom in doumel
pomen skavtskega gibanja in skavtske vzgoje.
Vse ga je tako prevzelo, da je v nadaljevanju velik
del svojega življenja posvetil katoliškemu skavtstvu.
Na prvem mednarodnem srečanju je skupaj z
Belgijcem Jeanom Corbisierjem in Italijanom
Mariom di Carpegnaso razvil idejo o mednarodnem
združenju katoliških skavtov. Poimenovali so ga
Mednarodna pisarna katoliških skavtov in še istega
leta dobili podporo papeža Benedikta XV. Leta
1922 je 11 organizacij podpisalo ustanovno listino
organizacije, ki jo danes poznamo pod imenom
International Catholic Conference of Scouting
(ICCS) in v kateri ima poseben status tudi Združenje
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Jacques
Sevin je bil njen prvi glavni tajnik. Enako poslanstvo
združevanja katoliških skavtskih organizacij znotraj
WAGGGS ima ICCG, katerega člani smo tudi ZSKSS.
Slovensko skavtsko že od samega začetka črpa iz
korenin, ki jih je postavil Jacques Sevin.
Leta 1944 je Sevin ustanovil kongregacijo Svetega
jeruzalemskega križa in ostal zvesti Božji služabnik
vse do svoje smrti leta 1951. Leta 1989 je bil v
Rimu vložen postopek za njegovo beatifikacijo in
leta 2012 je bil razglašen za božjega služabnika
Cerkve.
Kot kandidatu za svetnika se mu priporočamo in ga
prosimo za posredovanje, da bi vsak član našega
združenja mogel »zvestobo (Bogu in domovini)
ohraniti vse do konca dni.«
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Vera Tuta

BRATOVŠČINA ALPE ADRIA
GRE NA VIŠARJE
Kresnica

I

n tako se je v meni samodejno zganil skavtski
duh. Tam čepi že več kot pol stoletja (obljuba
1964) in je še vedno živahno na preži v iskanju
zanimivih priložnosti. Po geslu »bodi pripravljena«
sem začela brskati po svojem natrpanem
skavtskem predalu in iskati, kaj bi lahko spadalo
v Jamborovo Zgodbovino. In sem našla zgodbo o
tržaških Odraslih skavtih.
Semel scout semper scout – tako se počutimo
Odrasli skavti, ki se po svojih močeh še vedno
povezujemo in organiziramo za občasne podvige.
Včasih gremo na izlet, včasih na večerjo. Tako
smo se v lanskem letu podali na vrh Matajurja
po beneški strani, a smo si tudi privoščili ribjo
večerjo pri Sireni. Predvsem pa smo že več kot
dve desetletji povezani v Bratovščino Alpe Adria, ki
18

združuje odrasle skavte štirih držav: Italije, Avstrije,
Slovenije in Hrvaške. SZSO je zraven kot samostojna
skupina, saj se jezikovno pokrivamo s Slovenijo, po
skavtski metodi pa smo bolj podobni italijanskim
bratom. V praktičnem oziru smo nepogrešljivi,
ker smo dvojezični in posredujemo med MASCI in
ZBOKSS. Brez nas ni mogoč noben dialog, tudi v
širšem pomenu besede ne, saj so tako italijanski kot
slovenski bratje prepričani, da so najboljši na svetu.
Od vseh pobud je bila do pred kratkim najtrdnejša
tista ob podeljevanju božične Betlehemske luči
miru. Vsako leto smo se srečevali v eni od štirih
držav gostiteljic. Včasih je bilo prav slabo vreme in
v spominu so ostale Benetke leta 2013, ko je bila
visoka voda in led na kopnem pa burja je pihala,
tako da se je slovenski avtobus na pol poti vrnil

zgodbovina

JE NAKLJUČJE, DA SE RIMA S „POPKOVINA“?
ODRASLI SKAVTI NAM BODO VSAKIČ
PREDSTAVILI ZGODBO O SZSO-JU, DA
BOMO VEDELI, OD KOD PRIHAJAMO IN KAM
RASTEMO …
TOKRAT VAM PREDSTAVLJAMO KAR DVE
ZGODBI.

ODLIČNO! NOVEGA JAMBORA SEM SE IZ SRCA RAZVESELILA
IN MU ŽELIM DOLGO IN PLODNO ŽIVLJENJE! NJEGOVA
POVEZOVALNA VLOGA IMA KOT V PRETEKLOSTI TUDI OB
PAMETNIH TELEFONIH ŠE VEDNO VELIKO MOČ. IN PREDVSEM:
KAR JE NAPISANO, OSTANE KOT DOKUMENT.
domov. Isto se je zgodilo naslednje leto italijanskim
skavtom, namenjenim v Solčavo. Večinoma pa so
bila ta srečanja zelo lepa, zelo prisrčna in dobro
pripravljena. Pred dvema letoma je bilo napovedano
srečanje v Avstriji in tam se je zapletlo: avstrijsko
organizacijo namreč veže pogodba z radiotelevizijsko družbo ORF, po kateri se Luči miru ne
sme deliti pred 24. decembrom. Nastal je nerešljiv
problem, ki so ga skušali Italijani premostiti tako,
da bi zamenjali ime prazniku: ne več Luč miru,
ampak Božična zvezda. Stvar ni bila sprejeta v
Sloveniji. Medtem so se stvari spremenile tudi na
Hrvaškem, ker je umrl njihov načelnik Ivan, naš
edini sogovornik.
Rodila se je zamisel za drugačno pobudo:
vsakoletno srečanje POLETI na kakem romarskem

kraju. Za leto 2018 so ZBOKSS predlagali srečanje
na Višarjah in so se ponudili kot organizatorji.
In zdaj stvari že tečejo v pravo smer. Srečanje bo
v soboto, 23. junija, imenovalo se bo PELLEGRINI
SCOUT ALPE ADRIA – ROMANJE AA SKAVTOV NA
VIŠARJE, nemškega prevoda še nimamo. Program
dneva je: 11.30 Krog, pozdravi in skupna pesem,
ob 12h sveta maša, potem kosilo iz torbe, 14.30
igra, petje, izmenjava svetinjic, nato Zaključni krog
in odhod. Vabljeni so odrasli skavti iz Slovenije,
Veneta in Furlanije ter Avstrije, pa seveda iz Trsta!!!
Kdor še ni bil nikoli zraven, naj le pride, ker je
zanimivo že to, kako se sporazumevamo: vsako
stvar je treba povedati trikrat, v vseh treh jezikih.
In ko so bili še Hrvati zraven, smo ponovili štirikrat.
Pa se ni nihče sekiral, po skavtsko, pač.
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KROG TRŽAŠKIH
SKAVTSKIH ORGANIZACIJ
Neodločni orel in Prizadevna puma

P

rosili so me, naj napišem nekaj o delovanju
Kroga (Il Cerchio), ki združuje vse tržaške
skavtske organizacije. Krog ima tudi svojega
predhodnika, ki so ga imenovali Omizje (Tavolo),
delovanju katerega sem sledil le ob njegovem
zaključnem delu. A o tem prihodnjič. Pri Omizju
je celo desetletje sodelovala Prizadevna puma –
Katja Volpi, zato sem jo zaprosil, naj sama napiše
kaj o tej dobi. Prizadevna puma se spominja
svojega delovanja tako:

dvojezično. Še danes se spominjam, kako smo
nameravali pripraviti zaključni del na Velikem
trgu (Piazza Unità) in ker takratni župan Staffieri
ni sprejemal dvojezičnosti, skavti pa nismohoteli
kloniti, je zaključek potekal pred cerkvijo sv.
Antona. Po INDABI se je želja po skupnih akcijah še
okrepila. Nadaljevali smo z božično mašo, baklado
po mestnih ulicah, ki je bila v mesecu februarju,
skupnimi dnevi spomina in še z marsikaterimi
pobudami.

Kar pomnim, smo z italijanskimi skavti pripravljali
božično sveto mašo, le občasno smo se zbirali
predstavniki ali načelniki. Za sveto mašo so
bili glavni pobudniki FSE (Federazione Scout
d’Europa, konfesionalna, katoliška organizacija).
Večja pobuda, ki smo jo organizirale vse skavtske
organizacije iz Trsta, je bila leta 1992 INDABA,
ki se je starejši skavti gotovo spomnijo. To je
bila velika igra po Trstu in okolici, ki je potekala

V svojih zapiskih sem našla zapisano, da smo
se jeseni leta 2000 zbrali predstavniki vseh
organizacij FSE, MASCI (Movimento Adulti Scout
Cattolici Italiani, organizacija odraslih katoliških
skavtov), AMIS (Amici delle Iniziative Scout, laična
organizacija), CNGEI (Corpo Nazionale Giovani
Esploratori ed Esploratrici Italiani), SZSO, RMV (Rod
modrega vala, taborniki) in AGESCI (Associazione
Guide e Scout Cattolici Italiani), da se z jusarskim
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odborom dogovorimo o akcijah, vezanih predvsem
na Mandrijo na Opčinah, pa tudi o februarski
bakladi po mestu, dnevu spomina, betlehemski
luči in božični maši, ki se je kasneje spremenila v
ekumensko srečanje...
V naslednjih letih so se vrstile številne skupne
dejavnosti, pri katerih je bila vedno vključena
tudi slovenščina. To je bilo samoumevno in na
zaključnem delu, ki je pogosto potekal na Velikem
trgu, sta bila napovedovalca vedno dva, tako
Italijan kot tudi Slovenec nekajkrat sem to čast
imela tudi sama). Postopno so se iz kroga umaknile
določene organizacije bodisi zato, ker niso imele na
razpolago osebe, ki bi jih predstavljala, ali pa ker
jih dejavnost ni zanimala. Tako se je npr. zgodilo s
CNGEI, ki kot organizacija ni pristopila k projektu
Luči miru, je pa svojim članom nudila možnost, da
se udeležijo štafete po Italiji. Leta 2003 so pristopili
k skupini tudi novoustanovljeni Scout Aventisti,
ki pa žal zaradi nizkega števila članov in osebnih
težav voditeljev niso ostali dolgo časa v skupini.
Leta 2004 sem v svojem zapisniku našla podatek,
da smo načrtovali izlet voditeljev na Nanos in
taborni ogenj v Sežani, za kar naj bi bili pobudniki
RMV. Ne spomnim pa se, če se je ta dejavnost
nato uresničila ali ne. Prisrčen spomin imam na
dan spomina, ki smo ga skupno organizirali na
Bazoviški gmajni. Kakor INDABA je bil tudi ta z
organizacijskega vidika zelo zahteven, vednar smo
si porazdelili delo po vejah in v vsaki veji je po en
predstavnik vsake organizacije skrbel za del igre
in za posredovanje informacij svojim skupinam. Na
srečanju je bilo več sto udeležencev in vsi so bili
zelo navdušeni, čeprav ni vse steklo, kakor bi želeli.
Z gesloma »skavt si poje in žvižga v težavah« ter »
skavt je vedno pripravljen« smo vse srečno izpeljali
do konca.
Tudi spomnim na razstavo ob stoletnici skavtizma
(leta 2007), ki smo jo pripravili v pasaži Tergesteo,
se je globoko vtisnil v mojo zavest. Pripravili smo jo
na kartonih in vsaka organizacija je prispevala svoj
delež. Žal pa smo morali razstavo kmalu podreti, ker
je bližnje trgovce motilo dejstvo, da je bila razstava
postavljena na »skromni podlagi«, to je na velikih
kartonih. Najbolj diplomatski predstavnik skupine je
poskusil razumeti, v čem je težava, zato je v naglici
hitro našel drugo lokacijo. Sklical je predstavnike
organizacij, zbrali smo se na Borznem trgu, si
zavihali rokave, razstavo premaknili in se omejenim
trgovcem le nasmehnili.
Moram priznati, da mi je izkušnja pri tem Omizju
nudila veliko zadoščenje. Pobliže sem spoznala
posebnosti in zgodovino drugih organizacij, in to

ALI VEŠ, KOLIKO RAZLIČNIH
SKAVTSKIH SKUPIN DELUJE
V TRSTU? CELO 8! REDNO SE
SREČUJEJO OB POSEBNEM
OMIZJU, KI MU PRAVIMO IL
CERCHIO IN VSAKOLETNO
PRIREDIJO NEKAJ SKUPNIH
DEJAVNOSTI. MED TEMI SMO
TUDI SZSO-JEVCI!

predvsem zato, ker so naši sestanki potekali
izmenično na različnih sedežih. Spoznala sem
različne osebe, različne načine dela in pristopa.
Začutila pa sem, da je bil duh vedno isti, skavtski
duh, pri katerem vladajo sodelovanje, poslušanje,
organizacija in delo. Bili so trenutki napetosti, a
smo jih z diplomacijo skušali vedno rešiti, včasih
tudi ob pijači po sestankih. Z nekaterimi skavti
sem navezala tudi prijateljske odnose, ki sem jih,
ko sem se odselila v Gorico, žal morala prekiniti.
Zdi se čudno, a ne mine teden, ko ne pomislim na
kak trenutek sodelovanja z italijanskimi skavti v
Trstu. S to izkušnjo sem spoznala tudi drugačen
Trst, tisti nekoliko bolj skrit, in kot Slovenka nisem
nikoli imela večjih težav, ravno obratno. V ponos
mi je bilo, da je bila za himno Luč miru izbrana
pesem TI SI TA LUČ SVETA, ki smo jo ob tej priliki
tudi prevedli. Čudovit občutek je bil, ko sem v južni
Italiji zaslišala skupino skavtov, ki so jo ob prihodu
naše štafete zapeli v slovenščini.
Želim si, da bi še kdo doživel tako izkušnjo, kakor
sem jo imela jaz ob tem Omizju, ko
sem resnično spoznala, kaj je skavtizem, njegove
različne interpretacije, ki nas delijo v različne
organizacije. Naučila sem se delati enotno v
različnosti in v spoštovanju le-te.
Tako se spominja svojega delovanja Prizadevna
puma.
Po nastanku Odraslih skavtov leta 2006, po
Jamboree-ju v občini Tipana, sva s sestro Tiso
(Ivico Švab) pristopila k Omizju in približno leto dni
sodelovala s Prizadevno pumo. Kaj več o samem
Krogu pa morda kdaj drugič!
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SLUŽITI

razgledna
točka

Všeč mi je CLINT
EASTWOOD. Kot
igralec in kot režiser.
Všeč pa mi je tudi
kot politični človek.
Bil je samotarski
kavboj v filmih
Sergia Leoneja,
ko so bili westerni
v hollywoodskem
svetu stigmatizirana
in ogrožena zvrst.

C

lint Eastwood je bil tudi vselej zaprisežen
republikanec. Kar je v Hollywoodu, vsaj od
Vietnama naprej, nedopustno. Skratka, igralec
in režiser, ki je danes med pomembnejšimi
blagovnimi znamkami filmskega sveta, je bil
dalj časa na stranskem tiru zaradi svojih izbir,
zasebnih in profesionalnih. Ko je v devetdesetih
letih in nato v novem tisočletju posnel nekaj
družbeno-kritičnih celovečercev, je naenkrat postal
»cenjen, uveljavljen ter oskarjev vreden umetnik«.
Dvoličnost pač!
Eastwood je kot zaprisežen republikanec
premočrten človek v svojih prepričanjih. Hkrati je
tudi človek, ki razmišlja samostojno. V nasprotju
s prevladujočo republikansko mentaliteto je na
primer obravnaval temo evtanazije (Million dollar
baby) in migrantstva (Gran Torino). In zaradi tega
je v vodah ameriškega jet-seta, ki se je pred tem
nad njim zmrdoval, postal spoštovani režiser.
Ko v zadnjih letih v ospredje postavlja »bolj
tradicionalne« vrednote domoljubja (American
sniper, Sully, The 15.17 to Paris) pa so številni
kritiki že začeli govoriti, da ni več tako učinkovit (v
najboljšem primeru) ali celo, da ga daje betežnost.
Zakaj je Eastwood, ki razmišlja o evtanaziji, ok in
zakaj je ta isti režiser, ki razmišlja o patriotizmu,
sklerotičen?
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Navihani tiger

Daljši uvod o Clintu Eastwoodu bi rad uporabil kot
nazoren prikaz dvoličnega dojemanja nekaterih
svetovnih in globalnih dogajanj, pri katerih gre
za podobno logiko kot pri omenjenem režiserju
in igralcu. Ne gre samo za dvoličnost. Največkrat
gre za površinskost, za slepo sledenje toku, za
všečnost. In za všečke, na kateremkoli socialnem
omrežju. Vzemimo podoben primer: težko je
danes najti junaka, ki bi priznal, da se (vsaj
delno) strinja s Trumpovo politiko. »The Donald«
je v tem trenutku poosebljeno zlo. Njegovo geslo
»America first«, ki prinaša izolacionizem (predvsem
gospodarskega značaja), pa so že večkrat razglasili
za pravo naravno katastrofo globalnega značaja.
In tukaj nastopi paradoks, ki ga lahko opažamo v
evropskem javnem mnenju: številni med tistimi, ki
danes glasno zmerjajo Trumpa, da ne želi odprtega
sodelovanja z drugimi državami, so še pred dobrim
poldrugim letom kritizirali Obamo, ker je želel
uvesti prostotrgovinsko gospodarsko povezavo v
obliki sporazuma TTIP. Leta 2016 so protestirali,
da nam bodo ZDA zaradi omenjenega TTIP izvažale
vso gensko predelano hrano in s steroidi polnjeno
meso. Danes protestirajo, da nam zaradi Trumpove
politike »America first« grozi gospodarska blokada
in močan padec izvoza. Pri tem pozabljajo, da je bil
za pokop TTIP odločilni dejavnik prav novi ameriški

predsednik. Skratka: odločite se že enkrat!
Ne gre tukaj za vrednotno ocenjevanje Obamove
ali Trumpove politike. Gre za pristop, ki ga ima
javnost do teh vprašanj, ko želijo biti vsi zelo
pametni, »instant izjave« pa prihajajo na podlagi
prebiranja objav na facebooku. Prav je torej
biti kritični do enega ali drugega pristopa, do
Obamovega TTIP in do Trumpovega izolacionizma.
Za izdelavo kritične misli pa je potrebno kaj več od
priložnostnih misli, ki se sklenejo z besedami: »Deli
objavo, če si zaradi tega zgrožen!«
Pred časom je Umberto Eco med predavanjem
na univerzi v Turinu dejal, da dajejo socialna
omrežja besedo legijam bedakov (v izvirniku:
»legioni di imbecilli«). In to je bistvo nekega
kritičnega razmišljanja. Hkrati je treba biti kritični
do Trumpovega izolacionizma in do Obamovega
prostotrgovinskega navdušenja, a to na podlagi
kritičnega premisleka, ne pa zaradi priročnega
zvočnika socialnih omrežij, ustaljenih predsodkov
ali vzvišene drže tipa »kako pa to, da Američani
ne ločijo Slovaške od Slovenije in da ne vedo za
prestolnico Poljske ali Belgije«. Zanimivo bi bilo
preveriti, kako dobri smo Evropejci pri razlikovanju
Missourija od Mississipija ali pri ugibanju o
prestolnici zvezne države Kalifornije.
Umberto Eco je malo pred smrtjo izdal svoj
zadnji roman, »Numero zero,« ki skozi slabe
prakse novinarstva (uporaba posploševanj,
delnih resnic in prikrojenih dejstev) opisuje prav
procese ustvarjanja javnega mnenja v obdobju
devetdesetih let, torej malo pred nastopom
interneta. Zanimivo branje, ki v prvem delu nakaže
teoretične nastavke tega pojava, v drugem pa
(seveda v romanu prirejeni obliki) dokaže, kako
so se teoretični nastavki uporabljali v Itaiji. Gre za
dober ključ prikazovanja postopkov za medijsko
in internetno uprizarjanje današnje realnosti. Pa
naj bodo to zasmehovanje Trumpovih izpadov,
izkazovanje možatosti Vladimirja Putina ali tudi
manj relevantne teme, kakršna je domnevna
betežnost Clinta Eastwooda.
Igralca, ki ga je kritika zasmehovala, ko je
uprizarjal samotnega kavboja v špageti-vesternih,
a ga je potem (dvolično) rehabilitirala in postavila
na piedestal. Ne samo z institucionaliziranimi
oskarji, temveč tudi s poklonom na alternativni
sceni elektronske hip-hop glasbe.
Vtipkajte v google besedi »Gorillaz« in »Clint
Eastwood«. Prijetno poslušanje!

z ruto
okoli
srca
Le nekaj sto metrov po Lokandi Devetak,
gostlini Sarinih staršev, se na Vrhu Sv.
Mihaela prikaže napis „Kmetija Sara
Devetak“. Z asvaltirane ceste zavijem
na makadam in kmalu me, sredi sivine
deževnega dne, sprejmejo tople barve
otroških igral in živo oranžne hiše. Ob
kikirikanju petelina in lajanju psov me
Sara sprejme s kozarcem domačega
bezgovega soka in sproščen klepet že
teče …
Energični galeb
_SARA, MALO ZA ŠALO, MALO ZARES: RAJE TOČA ALI SUŠA?

Raje suša. Ker si lahko pomagaš. Nekatere rastline
uspevajo tudi s sušo – rožmarin, žajbelj, sivka,
recimo. Dober kmet pa naj bi imel tudi rezervoar
vode poleg vode iz vodovoda. Toča ti pokvari vse.
_GREŠ RAJE NA NJIVO ALI NA TRŽNICO?

Na njivo! Si bolj sproščen ... Všeč mi je tudi trgovati,
odvisno kje in s kom (smeh). Na njivi sem sama,
moje misli tavajo k živalim, k otrokom in me zelo
napolni z energijo. Medtem ko se s tržnice vračaš
izčrpan.
_ŠTUDIRALA SI PREVAJALSTVO IN DIPLOMIRALA NA
VISOKI ŠOLI ZA TOLMAČE IN PREVAJALCE KOT KULTURNA
MEDIATORKA IZ MADŽARŠČINE IN RUŠČINE. KAKO SI SE
POTEM ODLOČILA, DA BOŠ KMETOVALA?

Meni ni bilo nikoli všeč kmetovati. Že samo dati
roke v zemljo, misel na črve mi ni bila všeč (smeh).
Nekega dne pa je nono rekel, da on ne bo več na
kmetiji delal sam in, ker sem bila prva polnoletna
med vnuki, je prepisal kmetijo name. To je bilo
leta 2002, mene ni zanimalo, študirala sem in bila
somelierka z očetom. Nono pa je itak delal naprej.
Leta 2008 je nono poleti zbolel na pljučih in mi
je tata rekel: „Glej, moramo saditi ohrovt, ker ga
potrebujemo v gostilni in lahko greš samo ti“. Meni
se res ni dalo, bilo je toplo, … a sem šla. Čez mesec
dni, ko je zrasel, sem si pa rekla, morda pa ni tako
slabo! Začela sem razmišljati malo drugače. Potem
sem spoznala tudi Pavla, mojega moža, ki je že imel
kmetijo doma kot hobi in tako sva začela razmišljati,
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“KMETUJEM, DA DAJEM PEČAT SVOJI ZEMLJI”
kaj bi še lahko naredila. Moja mama je rekla, če bi
morda jaz nadaljevala z marmeladami, ki jih je do
takrat delala on iz tega, kar je ostajalo na vrtu in
v sadovnjaku, in smo jih rabili v gostilni. Tako smo
pomislili na nekaj bolj konkretnega in smo leta
2008 pripravili projekt za mini laboratorij. Potem
smo spet kupili čebele, 20 slovenskih panjev. Leta
2010 smo začeli graditi laboratorij in smo ga po
velikosti kar potrojili. Z deli smo zaključili leta 2012.
Od tega smo potem povečali proizvodnjo, začeli
smo tudi s salamami in didaktično kmetijo. Zdaj je
to moje delo. Tako da … tisti ohrovt ne! (smeh)
_LAHKO REČEMO, DA JE DANES BITI KMET TUDI POLITIČNA
ODLOČITEV?

Vedno pravim, da če nisi aktiven v družbi, težko, da
boš potem uspešen podjetnik. Vse, kar se dogaja
okoli tebe, je del tebe, ker drugače ne bi bil tak, kot
si. Ko obdeluješ zemljo, na kateri živiš, in obdeluješ
to, kar si, je to itak politična izbira. Lahko bi se
odločila, da grem proč, ampak s tem, da kmetujem,
na nek način dajem pečat svoji zemlji.
_ZAKAJ JE VAŽNO, DA LJUDJE ODPIRAJO PODJETJA TUDI V
MALIH VASEH, KOT JE RECIMO VRH?

Zelo je važno, ker poveš svetu, da se lahko na
tvojem teritoriju še kaj dogaja in da lahko ljudje še
delajo doma. Sicer je zelo težko, ker ti naša država
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v majhni meri pomaga, a dosti ti tudi jemlje nazaj.
Stroški so zelo visoki, ker tudi veliko investiraš,
da lahko rasteš, a moraš stisniti zobe, saj je vsak
trud potem poplačan. Brez pomoči družine bi bilo
izredno težko, 50 let od tega je morda šlo tudi,
če si bil sam, zdaj pa ... je zelo težko. Potem, če v
vaškem podjetju delajo domačini, je še lepše. Zdaj
z mano dela domačinka. Zelo je lepo, ker vidiš, da
si dejansko povezan in potreben vasi. In upam, da
bom lahko nudila delo še komu. Saj je prav tudi,
da greš ven in pogledaš, kaj je vse okoli in morda
„ukradeš“, kar je dobrega. Potem pa da se tudi
vrneš domov in pokažeš, da se da. A brez truda
ni ničesar. Tako sem zastavila tudi svoje privatno
življenje. Želela bi si veliko družino. Imam veliko
srečo, da lahko Mihaela in Julijo vzgajam doma.
Moje podjetje je kot moj dom. Celo kot prvi dom:
tam kjer spimo, je drugi dom (smeh). Vse je po
meri otrok. Za uspešno podjetje so recimo važni
tudi skupni družinski trenutki, ti dajo moč, da
greš naprej. Tudi to srečo imam, da se v družini
zelo dobro razumemo. Če se odcepiš od svojega
teritorija in greš živet proč, ti po mojem zmanjka
tudi ta vezna nit. Tvoje korenine. Lahko se zgodi,
da postaneš nikogaršnji sin, a istočasno sin vseh.
V podjetju so doma tudi skavtska načela. Stik z
naravo, ki ti jo je dal Bog. Vse je združeno tudi s
krščanskim življenjem, saj tudi vera pravi, da brez

truda ne dosežeš ničesar. Vse je povezano, ne …
Živimo dobro. Čeprav so težave, delovne, s stroški,
večkrat rečem „Bogu hvala!“. Spoznaš lahko, kako
lepo je delati doma, da narediš kaj za kraj, kjer živiš.
Vidiš rezultate. Meni je zelo lepo.
_BI BILA ISTA PODJETNICA, ČE NE BI BILA SKAVTINJA?

Skavtizem je del mene. Zdi se mi, da je bila usoda,
da sem bila skavtinja, da sem potem pustila skavte,
ker sem morala delati doma, a sem se nekako vrnila
k skavtizmu z delom, ki ga delam zdaj. Da so principi
skavtizma postali del tebe, odkriješ šele kasneje, če
si prehodil celo skavtsko pot in prejel tudi odhod.
Če si nehal že sredi izvidništva, se verjetno spomniš
taborov in dovolj. Če ne bi imela take družine in
ne bi hodila k skavtom, bi se dalo zgoditi, da bi na
svojo kmetijo gledala na bolj materialen način. Če si
doživel klan, potovalne tabore in odhod in, če je tudi
doma tako, mislim, da je bolj možno, da si pristnejši
in bolj iskren.
_ŽIVIMO V „POSTKAPITALISTIČNI“ DRUŽBI, KO JE ČLOVEK
V DOLOČENIH OKOLJIH TAKO MOČNO IZKORISTIL NARAVNE
DANOSTI, DA GRE NARAVA ŽE PROTI ČLOVEKU. KAKO GLEDAŠ
NA EKOLOŠKO PROBLEMATIKO KOT KMETICA?

Ekološke problematike tu na Vrhu na srečo ni. Kras
je bil vedno pust in še zdaj je težko pridelovati na
Krasu. Res sem hvaležna vaščanom, da nihče ni
škropil s težkimi škropili. Jaz sicer uporabljam samo
naravne preparate … Tu se še da pridelovati tako,
sicer imaš srednjo proizvodnjo, ker ne izkoriščaš
rastline. A ji pomagaš, da dobro živi.
_TO POMENI, DA SO TVOJE ODLOČITVE GLEDE NAČINA
KMETOVANJA POGOJEVANE TUDI OD ODLOČITEV TVOJIH
SOSEDOV?

Ja, ker če bi drugi škropili, bi strup prišel tudi na
moje rastline in še čebele bi umirale. Čebele sicer
letijo v premeru do treh, štirih kilometrov. Nisem
še našla mojih čebel mrtvih zaradi zastrupitve,
pomeni, da moje čebele niso šle daleč. Saj ni treba
iti tako daleč, da najdeš povsem drugačno situacijo.
Ponekod je obupno, če ne škropijo s težkimi strupi,
sploh nimajo proizvodnje, ker je vse zastrupljeno
… Počasi se začenjajo stvari premikati na boljše!
Sicer za to da se nekatere kulture poprimejo po
intenzivnem škropljenju, so včasih potrebna kar štiri
leta. Strup rastlini ne pomaga, da bi njen imunski
sistem našel rešitev za zunanje probleme, in jo iz
leta v leto šibi ... Večkrat rastlina, potem ko jo nehajo
pitati s strupom, celo umre, ker si ne zna več sama
priskrbeti hranilnih snovi.

_NAŠA DRUŽBA JE TUDI ZELO GLOBALIZIRANA. ZAKAJ JE
VAŽNO, DA KUPUJEMO LOKALNO?

Važno je, ker imaš ljudi, ki se trudijo pridelovati
hrano zate, na tvojem ozemlju, ker tako veš, kaj
ješ, veš od kod prihaja hrana. Tako gre naprej
domača ekonomija. Ne moreš se pritoževati, da
je v Italiji slabo, če sam kupuješ recimo med,
ki prihaja iz tujine in ga prodajajo po 4 evre na
pol kilograma v veleblagovnici. Če je cena tako
nizka, kaj kupuješ? Nekatere države recimo pri
proizvodnji medu uporabljajo tudi antibiotike,
kar je pri nas prepovedano. Saj, počasi začenjajo
nekateri ljudje res kupovati lokalno, ampak se
moraš zelo truditi, da prideš do teh ljudi. Na žalost
v tem globaliziranem svetu veleblagovnice prav
pojejo majhna podjetja.
_SARA, O MARSIČEM SVA SE POGOVARJALI. ZA KONEC NAM
ŠE NATANČNEJE POVEJ, KAJ VSE PRIDELUJETE.

Gojimo sadje in zelenjavo, zgolj sezonsko.
Pridelujemo vse na roke, ne škropimo, rabimo
samo propolis, česen, zato da dvigamo imunski
sistem rastlin, in koprivo, da hranimo rastline.
Pri pripravi marmelad dodam samo malo
sladkorja in limone. Kuha se skupno 40 minut
v posebnem velikem kotlu, ki že v prvih desetih
minutah doseže 110 °C. Ne rabimo zgoščevalcev,
nobenega pektina ali tega. Delamo še sirupe,
sokove, paradižnikovo mezgo, marmelade tudi iz
zelenjave, imamo še nekaj vložene zelenjave, tudi
v sladkokisli varianti. Če mi manjka kako sadje,
ga dokupim, a kupim vse od bioloških kmetij. V
marmelade dam vedno tudi olupek – za pektin in
ker je zdrav, to je del moje filozofije. Tudi živali se
pri nas pasejo, živijo dobro. In isto velja za med.
Skoraj nemogoče je biološko čebelariti danes,
ker bi moral biti totalno izoliran, v gorah recimo.
Čebele so tudi izredno občutljive na vremenske
spremembe in vsako leto je uganka, kaj bo.
Potem pa se kupci čudijo, da recimo nimam
čistega akacijevega medu, ker ga v veleblagovnici
najdejo. Preden kupijo, bi morali ljudje prebrati,
od kod izdelek prihaja. Nekateri ljudje še ne
vedo, kaj je med, kako je lahko zdravilen in kako
spoznati tistega, ki je bil pridelan dobro (brez
dodanega sladkorja, brez segrevanja pri visokih
temperaturah, da bi ostal tekoč, itd.). O vseh teh
problematikah se ne govori dovolj. S kmetijskim
združenjem Kraška gmajna pripravljamo zdaj tudi
širši projekt, prav da bi ovrednotili kraški med in
vse njegove izdelke.
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Alex Purič

KORAKI NA POTI

VSAK KORAK NA POTI JE
POMEMBEN, SAJ NAS
PRAV VSAK PELJE DALJE.
A NEKATERI KORAKI SO ŠE
POSEBNO POMEMBNI ...

Iskreni galeb, VKB klan

K

o pomislim na najpomembnejši korak na svoji skavtski poti, se mi pred sabo prikaže slika odhoda, ki
sem ga prejela pred kratkim. Iskreno pa vam povem, da če bi se stvari razvile malo drugače, kot so se,
bi se 7. aprila nihče iz VKB klana ne povzpel na grič do cerkvice nad Boljuncem. Pojdimo torej malo nazaj v
času, do prejšnjega poletja, konec julija, do zadnjega dne sLOVEntabora. Voditeljici sta se hoteli pogovoriti
z mano in soklanovcem, ki sva bila najstarejša člana klana, o odhodu. Pričakovala sem, da se bosta lotili
te tematike, zato sem že prej več časa razmišljala o tem in prišla do zaključka, da sama nisem sposobna
napisati pisma, ker sploh nisem vedela, kako bi se lahko opredelila glede treh izbir odhoda. Ob srečanju z
voditeljicama je tudi soklanovec bil istega mojega mnenja in tako sva se zmenila, da bova na začetku septembra le “pozdravila” klan. Večer pred dnevom pozdrava, preden sem šla spat, sem razmišljala o svojih
enajstih letih udejstvovanja pri skavtih in tako začela razmišljati o treh izbirah odhoda in se zavedela, da
navsezadnje bi vedela o čem pisati v pismu. Tako sem še tisti večer pisala sporočilo voditeljici, v upanju, da
me ne bi okregala, da bi vendar rada prejela odhod. Klan nas uči, da je treba vedno doseči zastavljen cilj,
priti to konca vsake poti. Odhod je cilj naše skavtske poti in iskreno svetujem vsem, da ga dosežejo.
Zanesljiva panda, VKB klan

N

epozabna izkušnja se je začela v soboto, 28. maja, ko se je dvaiintrideset klanovcev iz vseh koncev severne Italije zbralo v Tolmeču. Z nahrbtnikom na ramenih smo se podali na pot, ki se je vila nad dolino
reke But do Ravaschetta in Ovara.
Med potjo smo imeli priložnost, da se spoznamo med sabo, ob postankih pa smo preko iger in raznih
delavnic delili s skupnostjo svoje izkušnje in vprašanja. Govorili smo predvsem o izbirah, pred katere nas
vsak dan postavlja življenje, o sanjah, dvomih, se primerjali z vrstniki. ROSS, Route di orientamento alla
scelta di servizio, je namreč šestdnevni potovalni tabor, ki ga italijanska skavtska organizacija AGESCI
organizira za roverje in popotnice, ki zaključujejo svojo pot v klanu in se zato znajdejo pred številnimi pomembnimi odločitvami.
Vsak od nas je imel na začetku tabora ogromno vprašanj, na katera ni mogel najti odgovora. Delavnice in
pogovori nam odgovorov niso dali, gotovo pa smo pridobili ogromno sredstev, s katerimi lahko odgovore
najdemo. Kot se za potovalne tabore spodobi, se vračam utrujena in neprespana, a hkrati zadovoljna in
polna nove energije.

26

VEDNO PRIPRAVLJEN
skavtska
vikipedija

VODOVA
KUHINJA

PREDNO SE LOTITE NEKE ZGRADBE, MORA BITI
VSEM ČLANOM JASNO, KAJ SPLOH DELATE IN ZAKAJ.
ZA TO JE POTREBEN NAČRT. SLEDNJI VSEBUJE
SKICO KONČNE ZGRADBE IN MERE. PRED SAMIM
ZAČETKOM IZBERITE TUDI VODJO (VODNIK,
NAJBOLJ IZKUŠEN ČLAN ALI NAJBOLJ PODKOVAN
ČLAN V PIONERISTIKI), KI BO DIRIGIRAL GRADNJO,
DODELJEVAL NALOGE VSAKEMU ČLANU, ČLANE
SPODBUJAL IN SPROTI PREVERJAL IZVAJANJE DEL.

Prebrisana sova
in Močni bober
ilustriral
Nicholas Visintin

ZGRADBA

S

eveda je zgradba odvisna tudi od materiala,
ki ga imate na razpolago. Najpomembnejši
material je nedvomno les. Za gradnjo se lahko
poslužujete lesk, suhih vej in dreves v gozdu –
vedno v domeni z lastnikom zemljišča.
Se vam je že zgodilo, da ste taborili na območju,
kjer sečnja ni možna ali kjer je žled uničil večino
dreves? V takem primeru je treba poiskati alternativo. Vprašate lahko lokalne gozdarje, ali imajo
odvečen les; pogosto se na žagah da za malo
denarja kupiti krajnike – deske slabše kakovosti,
ki nedvomno prav pridejo pri gradnji zgradbe. V
najslabšem primeru lahko pripeljete les od doma.
Žeblji ... DA ali NE?
Pri gradnji skavtske zgradbe se spodobi, da praviloma ne uporabljamo žebljev in žice, pač pa le
naravni material in pripomočke, kot so lijane ali
kvečjemu vrvice iz konoplje. Ko moramo združiti
dve palici, uporabljamo predvsem križno (pri
privezovanju dveh palic, ki so pravokotne druga
na drugo) in diagonalno vezavo (če niso pravokotne), za večjo trdnost pa s pomočjo dleta in žage
vrežemo in vklešemo zarezi v vsako od dveh palic.
Če imamo na razpolago sveder, lahko združitev
palic ojačimo z lesenimi žeblji, ki smo si jih prej
priskrbeli.
Včasih pa je uporaba kovinskih žebljev in/ali žice
upravičena, včasih celo nujna, posebno če je naš
cilj v tem, da je zgradba trdna, vzdržna in hitra oz.
takoj uporabljiva, še prej kot popolnoma naravna.
V tem primeru pa poskrbimo, da žebelj primerno
skrijemo pod lupino in ko zgradbo poderemo,
spomnimo se žeblje sneti.

Kaj je sploh vodova kuhinja?
Vodova kuhinja je navadno pokrit prostor, v katerem se vod zbira med kuhanjem, med obedi, pa
tudi v prostem času. Kuhinjo navadno sestavljajo
miza s stoli oz. klopmi in ognjišče.
Kje naj leži kuhinja? Ko izbiramo prostor za postavljanje kuhinj, moramo paziti, da je:
-pri strani,
-v senci,
-čim bližje vodi,
-na ravnem (paziti je treba tudi, kam bo odtekala
voda oz. da ne bo po dežju nastala luža prav pri
naši kuhinji).
Predno začnete z načrtom za kuhinjo, vprašajte
voditelje, kateri les boste imeli na razpolago na
tabornem prostoru. Poleg lesa, ki ga lahko najdemo ob tabornem prostoru, nam pri gradnji kuninje
-predvsem mize - prav pridejo prav deske, ki nam
jih nudi kakšna žaga v bližini.

MERE

Dobro je treba preštudirati mere, da bo kuhinja primerna za svoje uporabnike. Če bodo mere ustrezne, vam bo prostor prijeten in boste radi zahajali
tja; če pa ne bodo ustrezne, vam bo to otežkočilo
delo in bivanje v kuhinji.
Kot so mere standarne pri pohištvu doma, naj bi
bile tudi pri kuhinji na taboru, npr. miza naj bo
70–75 cm, stoli/klopi pa približno 45 cm nad tlemi. (glej sliko 1) Omenjene mere stolov nam dovolijo, da lahko noge položimo na tla in tako sedimo
udobno. Večkrat lahko opažamo, da vodi postavijo
streho prenizko in da morajo biti pod njo ves čas
ukrivljeni, ali pa da klop postavijo na tako
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višino, da se morajo člani le-tega kot opice vesiti
po zgradbi, predno se končno usedejo; potem pa
se morajo še z zadnjico držati v ravnotežju.
N. B.: Ko načrtujete zgradbo, računajte na tisti del
kola, ki bo zabit v zemljo!

STRUKTURA

Strukture vodovih kuhinj so lahko različne.
Najpomembnejša zgradba v kuhinji je miza s
klopmi. Slednja mora biti čimbolj ravna in stabilna.
Najbolj primerne za to so deske, če jih le imate na
razpolago. Ob ali pod mizo lahko hranite skrinjo s
kuhinjsko opremo.
Slika 2 prikazuje preprost način za izdelavo mize,

3. Piramidna zgradba mize

uporabljamo tudi v grdem vremenu. Zato mizo
navadno dopolnjuje struktura, ki je nastavljena za
kritje (glej sliko 4). Tako zgradbo lahko pokrijemo s
platnom tako, da ga raztegnemo čez prečko in ga
utrdimo s štirimi palicami na štirih vogalih ter vrvicami in količki (dve za vsak vogal in eno/dve za
vsak rob).
Če zgradba ni nastavljena za kritje, npr. če gre

1. Mere miza in klopi

pri kateri je treba kole zabiti v tla, na prečke pa
položiti deske ali krajnike. Taka miza na kamnitih
tleh ni izvedljiva.
V primeru kamnitih tal raje uporabljajte zgradbe,
4. Struktura s streho

za golo mizo in klopi (glej sliko 2), jo ogrnemo s
platnom tako, da si pri tem pomagamo s šestimi
palicami, od katerih sta dve daljši (npr. 2,5 m) in
štiri krajše (npr. 2,0 m) (glej sliko 5). Kot v prejšnjem
primeru bomo lahko platno pritrdili z vrvicami in
količki.
V primeru, da ima platno luknjo ali strgan obroč,
2. Preprosta miza

ki so sestavljene iz “A-jev” ali še bolje iz tri- ali
štirinožnikov, na katere položite deske. Če je
ogrodje sestavljeno iz “A-jev”, jih morate nujno
fiksirati z vrvjo ali palico na vsaki strani, da bo
struktura stabilna (da se ne premika levo-desno).
Slika 3 prikazuje iz različnih zornih kotov strukturo

mize v obliki piramide, primerno za 8-članski vod.
Dolžina kolov se lahko poljubno prilagodi.

Dobro je, da je struktura dobro pokrita, da jo lahko
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5. Streha

6. Rešitev za strgano platno

lahko kamenček ali košček lesa (obložen s
časopisom, blagom ali travo in listi) zavijemo v platno in nato okoli njega nategnemo vrvico.

OGNJIŠČA

Kje pripraviti ognjišče?
Ogenj naj bi se kuril v zavetnem prostoru, dovolj
oddaljenem od vnetljivih snovi (platno, les …);
odstranite tudi suho travo, ki obdaja ognjišče.
Obenem je treba poskrbeti, da dim ne zakadi notranjosti kuhinje. Zato se najpogosteje postavljajo
ognjišča na eni izmed skrajnosti kuhinje z dimnikom proti zunanjosti.
Katera ognjišča poznamo?
1. Prenosno ognjišče (it. bidone)
2. Rešetka za žar (it. griglia)
3. Peč
4. Trappeur

8. Ognjišče z rešetko

3. PEČ

Da, tudi na taboru lahko zgradite pravo peč, če
imate na razpolago nekaj opeke ali kamnov ter
kovinsko kanto (glej sliko 9).

1. PRENOSNO OGNJIŠČE (IT. BIDONE)

Kovinsko kanto s premerom 30–35 cm napolnite
s peskom ali še raje z nepregorno glino, potem ko
ste vanjo namestili kovinsko cev (premer 12–14
cm), kot je razvidno iz niza slik 7.
Na zgornji rob namestite dve kovinski palici, na
katerih bo slonel lonec. Po potrebi lahko na zadnji
strani zvrtate luknjo in namestite drugo cev –
dimnik.

9. Peč

4. TRAPPEUR

... kaj je sploh to? Gre za hitro metodo kuhanja
na odprtem, pri katerem se uporabljajo samo
pripomočki iz narave: veje, kamni ipd. Temelji
predvsem na peki na žerjavici – tvist, hrenovke ...
Ta metoda se uporablja, ko nimamo nobenih
drugih pripomočkov (kovinske kante, rešetke ...).
Večkrat pa nad ogenj postavimo viseči kotel (slika
10).
7. Ognjišče s kovinsko kanto

2. REŠETKA ZA ŽAR (IT. GRIGLIA)

Najbolj je primerna za meso. Gre lahko za navadno
rešetko, ki jo preprosto postavimo nad žerjavico ali
nad s kamni obloženo luknjo v zemlji, v kateri smo
zakurili ogenj. Rešetko dobro očistite pred in po
uporabi (z limono).
Lahko pa na pobočju majhne vzpetine pridobite
bolj dodelano ognjišče (glej sliko 8) ali celo peč.

10. Viseči kotel
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IZZIV!
NA TABORU SLIKAJTE
KUHINJO VODA IN DRUGE
ZANIMIVE ZGRADBE.
NAJLEPŠE BOMO OBJAVILI V
POLETNI IZDAJI JAMBORA.

DRUGI PRIPOMOČKI/ZGRADBE:

Poleg omenjenega si lahko vod pripravi še kuhinjske
pripomočke po domišljiji, zgradi police in podstavke,
uredi prostor za sušenje posode in brisač ter prostor
za hranjenje suhega lesa za kurjenje. Pomembno
pa je, da so vse te priprave uporabne in da niso v
napoto med kuhanjem.

podvigi

PODVIG
KONDORJEV

Jan Zobec

Z
IVAN FERFOGLIA
LIAM ŠKERK
NEDIR PERIC
GREGOR SOSIČ
MARCO D’ERRICO
MARTIN OZBIČ
TADEJ GRUDEN
MATEJ TAVČAR
MATIJA LEGIŠA
PATRICK ZIDARIČ (KABARETSKI KONDOR)
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godovina je torej na našem ozemlju pustila
veliko zanimivosti, ki jih lahko dobimo tudi v
najbolj zanemarjenih krajih. Devinska okolica ima
še posebno raznoliki seznam objektov, ki si jih
lahko ogledamo. Za to, da bi tudi ostali stegi naše
organizacije doživeli prijeten ogled teh znamenitosti,
pa smo poskrbeli Kondorji, moški vod iz Devina, ki
šteje deset članov, saj smo kot podvig organizirali
izlet po prej navedeni okolici.
Izlet, ki sta se ga udeležila Kraški in Tržaški steg,
je potekal 7. aprila tega leta. Od zbirališča na
stari železniški postaji v Devinu so se udeleženci
napotili proti Štivanu po poti ob griču Frščak. Na
poti smo kondorji izpostavili nekdanjo pomembnost
in funkcijo kalov, plitvih kotanj na kraških tleh,
v katerih se je nabirala voda, ki so služile kot vir

pitne vode za kmečko živino (sedaj, v moderni
dobi, ko je pomen kmetijstva krepko manjši, so
padli v neuporabo, veliko teh pa je odlagališče
odpadkov). Opozorili smo tudi na dogodke, ki
so med prvo svetovno vojno prizadeli devinsko
okolico. Na griču Grmada je namreč tekla soška
fronta, Devin in bližnje vasi pa so bile večkrat
tarča bombnih napadov. V prvi izmed 12 bitk je
bil Devin že porušen, 3. februarja 1917 pa so
porušili še devinski grad.
V Štivanu smo opazovali tamkajšnjo cerkev iz
leta 1483 (prenovljeno po drugi svetovni vojni), ki
pa skriva elemente, ki so še starejši, kot mozaiki
iz 5. stoletja in nagrobnik iz 12. stoletja. Drugi
objekt vreden ogleda je bil glavni izvir ponikalne
reke Timave, o kateri so pisali že Rimljani (ki
so v preteklosti navedli kar devet izvirov proti
današnjim štirim), in ki se komaj 2 km dalje izliva
v Jadransko morje. Čeprav je na površju Timava

precej kratka reka, vemo, da v podzemlju njen
tok preteče več kot 40 km.
Nato so drugi prisluhnili zgodovini Mitreja, to
je verski tempelj, ki se nahaja par sto metrov
od izvira Timave, v katerem so potekali obredi,
posvečeni perzijskemu bogu Mitri (ki je bil zelo
popularen tudi v rimski kulturi, do prihoda
krščanstva).
Na poti nazaj smo se še sprehodili po Črničju,
gozdu, ki je bil med avstroogrsko nadvlado lovski
rezervat za princa, kjer je tam lovil jelene. V
središču gozda se nahaja tudi jama »Fioravante«,
katero so že v prazgodovini naši predniki
uporabljali kot bivališče. V 19. stoletju je najprej
bila uporabljena kot lovsko skladišče devinskih
princev, nato pa preurejena v zavetišče za
avstrijske mornarje.
Izlet smo zaključili z zakusko na sedežu pevskih
zborov z zakusko.

PODVIG
GALEBOV
TINA ŽBOGAR
LARA BEARZI
MARTINA FERFOGLIA
LARA KOROŠIC
JANA SKERK

Za letošnji podvig smo se odločile za področje šiviljstva.
Za to veščino smo se odločile, ker mnoge izmed nas še
nikoli niso poskusile šivati ali kvačkati in se nam je torej
zdela lepa priložnost za novo izkušnjo.
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V

prvem delu leta smo prenovile zastavo, ki je
bila raztrgana in stara. Na pomoč nam je prišla
gospa Grozdana, ki nam je zelo prijazno razložila,
kako deluje šivalni stroj in pomagala vsaki članici
voda sešiti delček galeba. Nekatere so bile tudi
zelo navdušene nad izkušnjo.
Po božiču pa smo vprašale gospo Marto, če bi
nas lahko naučila kvačkati. Odločile smo, da se
najprej naučimo glavnih petelj, nato pa spletemo
prijemalke za voditelje. Vsaka je doma vadila in
potem sestavila prijemalko.
Naučile smo se tudi, da je kvačkanje kar
stara stvar ... prve primere so našli že v časih
Egipčanov. Na Kitajskem so kvačkanje uporabljali
za izdelovanje punčk in lutk, drugje pa za težke
plašče in obleke, tepihe, pa tudi za okraševanje
cerkva in pohištva.
Seveda, bolj je tanka nit, bolj bo izdelek tanek in
prefinjen in za to potrebujemo tanjšo kvačko. Če
pa je nit debelejša, bo tudi izdelek bolj kompakten
in kvačka bo imela večjo in močnejšo strukturo.

Obstaja veliko različic kvačk. Lahko so iz lesa,
železa, slonovine, bakra, plastike itd. Po navadi
so dolge približno 20 cm, a tiste za tunizijsko
kvačkanje so lahko dolge čez 30 cm, saj jih
uporabljajo za izdelovaje velikih tepihov.
Poznamo tudi mnogo različnih vrst kvačkanja npr.
kvačkanje na mrežo (ali filet), kvačkanje z vilicami,
furlansko kvačkanje, irsko kvačkanje itd. ...

PODVIG
SRN
Presenetljiva srna

Vod Srn z Opčin, to smo Alessandra, Anna, Gaja,
Giada, Karol, Noemi, Veronika, smo si za letošnjo
specializacijo izbrale kuhanje. Naš prvi podvig je bil
priprava jedilnika za tabor, nato pa smo nadaljevale
s praktičnim preizkusom kuhanja.

P

odvig smo zaključile 17. marca letos v Repnu,
na Gajinem domu (hvala, Gaja!), kjer smo lahko
preizkusile in pokusile izbrane recepte. Naš izbor
je bil zelo raznovrsten. Vse smo hotele poskusiti:
slane in sladke jedi, pečene, cvrte in surove jedi,
pa tudi preprostejše in kar umetnostno oblikovane
krožnike.
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Verjetno ni treba pojasnjevati, da je bil podvig zelo
uspešen in da smo se vrnile domov kar zelo site.
Priprava jedi nam je veliko pomagala, da smo se
v vodu povezale in si med seboj pomagale, saj
smo lahko le s skupnimi močmi reševale težave.
Pri receptih smo večkrat improvizirale, a se je
to vedno izkazalo kot dobra izbira, saj so bile na
koncu vse jedi zelo dobre in okusne.
Naučile smo se marsičesa, postale smo
spretnejše, zelo smo si med sabo pomagale in se
bolj povezale. Pa še zabavale smo se in si obliznile
vse prste ...
Če pa bi kdo želel tudi sam poskusiti, lahko na
primer pripravi slastne starorimske kroglice iz
kozjega sira.

DOBER
TEK!
NAŠ JEDILNIK

RECEPT

Špinačna torta (same smo zamesile/pripravile tudi podlago!)
Starorimske kroglice (iz kozjega sira)
Sladki »Piščančki v gnezdu«
Energetska ploščica*

SESTAVINE

OPOMBA
*Energetsko ploščico iz suhega sadja smo
preizkusile, da jo bomo lahko pripravile na taboru
za izmučene skavte, ki prilezejo z izletov, ali za
pohodnike na potovalnem taboru.

... količine so poljubne (»a očo«)

_SVEŽI KOZJI SIR
_PŠENIČNI ZDROB
_MED
_MAKOVA ZRNCA
_OLJE
Najprej v skledi pomešaj kozji sir s pšeničnim
zdrobom. Iz dobljene zmesi izdelaj srednje velike
kroglice. V ponvi segrej olje in ko je to dovolj toplo,
postavi vanj kroglice, da se ocvrejo. Ko so kroglice
dovolj zapečene (svetlo-oranžne barve), jih položi
na papir, da se ohladijo. Še mlačne jih namaži z
medom in jih povaljaj v makovih zrncih. Dober tek!

PODVIG
PAND
SONČNA PANDA_ NICOLE SMERALDI
PRAVLJIČNA PANDA_NEŽA GRUDEN
MARTINA SOSIČ
NATAŠA MOČNIK
KSENIJA ŠTEKAR
LEJLA CUNJA
JASMINA POSEGA

Letošnja tema Dneva Spomina je bila PUSTI
SLED, zato smo se v vodu Pand odločile,
da bomo s pomočjo starih skavtov tudi mi
pustile svojo sled naslednjim generacijam.
Kontarktirali smo razne skavte, ki so privolili
nam pomagati. Danes obljavljamo pogovor s
Jasno Tuta in Teom Kraljem.
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V KATEREM VODU STE DELOVALI IN KAKŠNO
JE VAŠE SKAVTSKO IME?

_JASNA: Bila sem v vodu želv, skavtsko ime pa je
Nasmejana želva.
_TEO: Skavtsko ime je Mogočni leopard; najprej
sem deloval v vodu Leopardov v Bazovici, nato v
vodu Lisjakov v Trebčah, nato noviciat (prvi noviciat
SZSO), nato kot voditelj, stegovodja in načelnik.
KOLIKO LET STE BILI SKAVTI?

_J: Skavtinja sem bila od leta 1989 do leta 2007.
_T: Obljubil sem daljnega leta 1973 v Bazovici, ko

nisem še imel 8 let. Zanimivo je, da sem obljubil takoj kot izvidnik in šel na tabor isto leto kot
izvidnik. Spomnim se mokrega jurjevanja, tako
da sem obljubil v Slomškovem domu v Bazovici in
starešina je bil še Theuerschuh.
Takrat smo imeli še ločene tabore (skavti in
skavtinje). Kot zanimivost naj povem, da takrat je
bil Tone prvič na skavtskem taboru.
Tabor je bil v Logu pod Mangartom leta 1973, in
to prvi ... Tja smo se večkrat vrnili naslednja leta in
tam imeli zamejski Jamboree.
Skavt sem še vedno, aktivno sem prenehal delovati po 7 letih načelništva, to leta 1998, kar pomeni
26 let službe.
KAKO JE SKAVTSTVO UPLIVALO NA VAS OZ.
NA VAŠE ŽIVLJENJE?

_J: Zelo me je naučilo prilagajanja, ljubezni do
narave in preprostega življenja. Pa tudi sposobnosti načrtovanja in izpeljave načrtov ter vodenja
skupine.
_T: Za gotovo bi bil danes drugačna oseba, če
ne bi prehodil skavtske poti. Imel sem srečo, da
sem imel vedno izrednega voditelja že od skoraj
samega začetka, saj od voda Lisjakov naprej je bil
vedno z nami Marjan Jevnikar, tudi prvi noviciat
2. stega je vodil on, bil je načelnik na taborih in
tudi načelnik SZSO dolga leta. Poleg njega so bili
še drugi voditelji, ki so na razne načine vplivali na
mojo skavtsko in osebno pot. Imel sem srečo, da
so bili z nami v 2. stegu, ko smo postajali voditelji
in imeli samo 16 let, poleg Marjana tudi drugi voditelji kot Nevija in Klavdija Žerjal, Vinko Ozbič (dolga
leta načelnik STS), Kazimir Majowsky in seveda
Tone Bedenčič, ki je vsa ta leta sodeloval in “pazil”
na nas.
Ko pogledam nazaj, lahko mirno trdim, da so njihovi zgledi in osebnosti vplivali na formacijo, izbire in
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oblikovanje moje današnje osebnosti.
KATERI JE BIL NAJLEPŠI TABOR, KI STE GA
DOŽIVELI?

_J: Moj prvi tabor kot IV v Ilirski Bistrici leta 1994,
načelnik Jordan Piščanc in Roberta Sulčič (se
mi zdi) in potovalni tabor na Triglav z Davidom
Štrajnom in Alenko Štoka. Kot voditeljica pa Peter
Pan pri Nadiži. Potem je bil še en zelo neobičajen
potovalni tabor, na katerem smo bili trije RP s
Štefanom Pahorjem, ko smo se ves teden smejali
od jutra do večera. Vsi tabori so lepi!
_T: V vseh teh letih aktivnega sodelovanja je bilo
kar nekaj taborov in vsako obdobje je imelo svoje
“lepe” tabore. Morate pač razumeti, da takrat je
SZSO bila krepo številčnejša kot danes, (samo 2.
steg je imel preko 120 članov) in število taborov je
bilo kar veliko (normalno je bilo, da smo imeli vsaj
2 tabora veje VV in to vsakega po 100/120 članov,
najmanj 3 tabore IV nekje od 40 do 70 članov vsak,
in ko smo začeli s potovalnimi še 2 dodatna tabora).
Vseeno pa bi dal v seznam lepših taborov Globasnico 82, prvi potovalni tabor istega leta, Jamboree v
Selah na Koroškem (Kazimirju sem takrat pomagal
zgraditi kar “dostojen” jambor ...) in še bi lahko
našteval.
BI Z NAMI DELILI ANEKDOTO ALI TRENUTEK, KI
VAM BO VEDNO OSTAL V MISLIH?

_J: Uf, jih je toliko!! Vse velike igre, vsi potovalni
tabori, vsa prenočevanja, vsa bivakiranja. Res
preveč vsega. A če moram izbrat en trenutek, potem
je to moj odhod v Mavhinjah skupaj s Šarmantnim
lisjakom. Bil je lep večer, poln smeha, prijateljstva,
hvaležnosti in lepih spominov.
_T: Dogodkov je bilo kar nekaj, in vsi so povezani z
raznimi starostnimi obdobji ... Prvi tabor pod Mangartom, prvi tabor kot vodnik, prvič kot voditelj, prvo
jurjevanje kot načelnik, obiski taborov kot načelnik,
izredno skupino voditeljev ko sem bil načelnik ...
bilo je tudi nekaj žalostnih trenutkov, naj omenim le
jutranji zbor na taboru v Logu pod Mangartom, ko
so nam sporočili, o avtomobilski nesreči načelnika
Marjana Cijaka in treh drugih članov tabora. Vsi
vemo, da je nesreča pripeljala do smrti Marjana.
ŠE SLEDITE DOGAJANJU SZSO?

_J: Skoraj nič, ampak berem Jambor!
_T: Sledim kot oče sina, ki je član voda Jelenov … a
za bolj aktivno sodelovanje žal ni veliko časa.

NEŽINE IN ANDREJEVE
DOGODIVŠČINE
Galeb Lara

ilustr. Jelen Boštjan

Neža in Andrej sta prijatelja. A ne samo
prijatelja, temveč tudi skavta. Vse
dogodivščine, ki sta jih doživela, so bile
doživete z ruto okoli vratu. Danes vam
bom povedala dogodivščino, ki se jima je
pripetila na rojstnem dnevu ustanovitelja
skavtizma …

22.

februarja sta se Neža in Andrej napotila
proti travniku, kjer je bilo domenjeno
srečanje z vsem stegom. Bila sta neučakana in
tudi malo nervozna …
„Ta dan bo nepozabljiv!” sta si mislila. In res je bilo
tako … Ko so voditelji zapiskali s piščalko, so se
vsi večji skavti zbrali v kvadrat, manjši pa v krog
znotraj kvadrata. Res jih je bilo veliko! Najprej
je vsaka skupina zakričala svoje ime, nato so
vsi skupaj zmolili molitve vsake veje. Po tem so
voditelji izrekli dobrodošlico in jim razložili, kako bo
potekal dan. Nato so razbili krog in se napotili proti
cerkvi.

Pri maši so navdušeno sodelovali s petjem in z
branjem prošenj. Ko se je obred končal, sta vesela
odskakljala ven in komaj čakala, katera bo igra,
ki so jo organizirali. Vse izvidnike so razdelili v
skupine po pet in jim razložili, kako bo potekala
igra. Vsaka skupina je dobila enostavno mapico,
na kateri so bile označene točke, ki so jih morali
dobiti s pomočjo orientacije. Na vsakem postojanki
so jih čakale preizkušnje na temo življenja
ustanovitelja skavtizma – Badna Powella. Andrej in
Neža sta bila v dveh različnih skupinah, a ju to ni
motilo, nasprotno, bila sta se bolj angažirana, ker
bosta tekmovala, kdo bo prišel prej na cilj.
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Najprej je odšla Nežina skupina, nato Andrejeva.
Prve postojanke sta obe skupini z lahkoto našli,
saj so bile na cesti. Tudi preizkušnje niso bile
pretežke. Potem pa so se točke začele skrivati
v gozdu. Prve so vseeno našli in uspešno rešili
naloge, zatem pa se je Nežina skupina znašla v
težavah. Kompas je stalno nekam skakal in niso
vedeli, kam naj se napotijo.
Dekle, ki ji je bilo ime Sanja, je takrat rekla Neži:
„Neža, kam gremo sedaj?”
„Mi je žal Sanja, a brez kompasa res ne vem …”
Medtem se je tudi druga skupina znašla v zadregi.
„Pa saj bi moralo biti tukaj …” je žalostno izrekel
Andrej, ko so prišli na točko, kjer bi morala biti
postojanka. A je ni bilo … pogledal je spet mapico
in močno izdihnil: „Joj, Matija pomagaj mi … Kaj
smo zgrešili?”
„Najbrž smo kaj zgrešili pri orientacij i… Ne vem
pa kako popraviti, kar smo naredili”, je otožno
rekel fant. Ta čas je tudi Neža obupano razmišljala
in se sestala na skali ter glasno rekla:„ Joj, kam
hodimo? Zgubili smo se …” Isto je mislil tudi
Andrej, ko se mu je zabliskalo. Začel je mekati
na ves glas. „Mee, meee” (Neža in Andrej sta se
pač domenila, da če bosta kdaj v nevarnosti ali
ko bosta potrebovala pomoč od drugega, začneta
mekati na ves glas). Sopotniki niso razumeli,
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ampak so ga vseeno začeli oponašati. In tako se je
kmalu pojavila majhna čreda človeških ovc, ki so
iskale prijatelje. Takrat je Neža obupano hodila gor
in dol in mislila, če bo kdaj spet našla pot domov,
ko je zaslišala mekanje. Okamenela je in nategnila
ušesa. Ko je razumela, iz katere strani prihaja
zvok, je začela teči in mekati v tisto smer. Vsa
skupina jo je videla in ji sledila. Po celem gozdu je
odmevalo: „ Mee, mee, kje si Andrej?” „Mee, mee,
tukaj! Nežaa, meee!!!” In po dolgem mekanju,
iskanju in smejanju, sta se skupini končno našli!
Nekaj časa so si pripovedovali, kako so se zgubili
in koliko časa so tavali po gozdu, potem pa je
Andrej rekel:„ Dobro, fantje in punce, sedaj pa
moramo dobiti cilj!” Morali so se vrniti v vas,
na travnik, kjer je bilo srečanje in tam skupaj
pripraviti končni taborni ogenj. Tako je Andrejeva
skupina posodila svoj kompas in so vsi skupaj
izračunali pravo smer do zadnjih postojank, ter
končno prišli na cilj!
Igre je bilo konec in prijatelja sta se lahko končno
odpočila. Takrat je Andrej rekel:„ Veš kaj, Neža,
čeprav je bila ta izkušnja utrudljiva, smo se naučili
nekaj zelo važnega: da se ne sme nikoli obupati!”
„In tudi, da se skupaj vse da!!!”, mu je odvrnila
Neža.

Zgodba spada med naloge, ki si jih
je Lara zadala zato, da bi osvojila
specializacijo pisateljstva.
Spodnjo ilustracijo pa je kot del svoje
specializacije prispeval Boštjan.

BRL G

KAR NAJBOLJE

Romantična puma

SAM USTVARI
NAJLEPŠO
UMETNINO

Potrebno: papir, barvane slamice, škarje, tempere, čopič, tekoče lepilo (vinavil, da se razumemo ;))
Na papirju ustvari poljubno risbo, recimo rožice in
drevesa. Prebarvaj s temperami in počakaj, da se
slika posuši. Na poljubne dele, recimo na krošnjo,
nanesi tekoče lepilo. Slamico prereži na manjše
koščke. Na lepilo pritrdi koščke slamice, v isti barvi
kot je slika, ki si jo prej ustvaril. Ko se posuši, boš
imel edinstveno 3D sliko.
Fotografiraj ali skeniraj svojo umetnino, z veseljem
jo bomo objavili v Jamboru.

IGRAJ SE S
PRIJATELJI

Potrebno: dve palici (oz. toliko, kolikor je igralcev),
papirnati krožniki različnih barv
Kdo pravi, da potrebuješ najnovejše igrače, da se
zabavaš s prijatelji? S preprostimi materiali lahko
izdelaš enostavne igrače, s katerimi se boš lahko
izredno zabaval. Pa še žal ti ne bo, če se bodo
polomile, saj si jih boš zlahka spet izdelal sam.
Papirnatim krožnikom izreži dno, da ti ostane
le sklenjen krog. Vsak igralec naj poišče svojo
palico. Uporabi svojo domišljijo, vzemi metlo ali kaj
podobnega, kar že imaš doma. Z ostalimi igralci
določite igrišče, kje naj stoji vsak igralec s palico,
kje pa ta z obroči. Izmenično si podajajte obroče,
ki jih mora drugi igralec ujeti s palico. Če ste štirje,
se lahko razdelite na dve ekipi. Zmaga seveda,
kdor je ujel več obročev.

MALE ROČICE KUHAJO

FRTALJA Z BUČKAMI IN KORENJEM

P

omlad prinaša s sabo tople dneve in slastne
okuse. Zakaj ne bi pomagal mami in spekel
slastno frtaljo?
SESTAVINE:
5 jajc
1 korenje
1 bučka
sol
poper
svež timijan

Frtaljo boš laže spekel, če imaš posebno posodo
za frtaljo, to je tista posoda, ki je sestavljena iz
dveh ponev, ki ju potem združiš in lahko tako brez

težav obrneš frtaljo. V nasprotnem primeru si boš
pomagal z malo večjim krožnikom.
Bučko operi in prereži na majhne kocke. Korenje
olupi, operi in zribaj. Korenje in bučko prepraži na
olivnem olju. V skledi razžvrkljaj jajca, dodaj sol,
poper in sveže sesekljan timijan. Če imaš na vrtu
ali balkonu še druge dišavnice, lahko dodaš še
kakšno, na primer drobnjak. Na zelenjavo razlij
jajca in počakaj, da se frtalja speče na spodnji
strani. Ko je spodnja stran nared, jo obrni in popeci še na drugi strani. Če imaš rad sirček, lahko v
jajca dodaš na kocke razrezan svež sir, na primer
tipa latteria.
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KVIZ

SLOVENSKO ZNAM
Prijatelj ti je polomil igračo, zato si jezen
t) z njim,
r) s njim,
k) nanj.
Srečal sem prijatelja, ta me je vprašal:
a) »Od kod prihajaš?«
e) »Od kod prideš?«
o) »Od kod hodiš?«
Kaj pomeni, da je ogenj v strehi?
r) Ljudje se prepirajo.
l) Streha gori, hiša pa ne še.
č) Cela hiša gori.
Še veliko
j) se imam za učit,
č) se imam za učiti,
n) se moram učiti.
Vozila sem se k babici,
i) za preživet popoldne pri njej,
a) da bi preživela popoldne pri njej,
e) za preživet čas z njo.
Raziskovalci so spoznali neandertalce
d) hvala kostem,
s) za kosti,
j) zaradi kosti.
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VOLKULJICA NIKA JE IZDELALA
ROČNO DELO IZ PREJŠNJEGA
JAMBORA. PRIDNA, ZELO
SPRETNE TAČKE IMAŠ!

Ničesar ne smem,
d) brez da vprašam mamo,
b) ne da bi vprašal mamo,
t) brez vprašati mamo.
Pozimi
u) me je vedno mraz,
o) me vedno zebe,
a) mi vedno zebe.
Rdeči avto je
l) mamin,
k) od mame,
h) o mami.
Po sestanku
j) grem domov,
k) grem doma,
l) grem k dom.
Martina ni prišla na sestanek,
e) ker je bila bolna,
i) zakaj je bila bolna.
o) ker je bila bolana.
Izpiši črke, natisnjene pred pravilnimi odgovori:

___ ________

KRATKOČASNICA

ZAMEJSKA
SKAVTINJA
V
METROPOLI

Sončna puma

S

e spomnite občutka, ki ste ga imeli pred prvim
taborom VV? Jaz ja. Veš samo to, da greš proč
od doma en teden z Akelo, Kačo Kaa in Mamo
Rakšo. Z mamo greš kupit spalno vrečo in si ves iz
sebe, ker boš spal na podlogi (povejmo si po pravici,
kdo od vas jo je kdaj imenoval podloga? Odkar ga
uporabljam, sem ga vedno imenovala armaflex) in se
veseliš, ker boš spal kot buba zavit v pernato odejo,
ki se zapira z zadrgo. Še ne veš, da se boš vsako
jutro martral, da boš spravil tisto ogromno reč v tisti
majhen žakeljček – jaz še nisem imela tistih ničkaj
toplih spalnih vreč, ki se zavijejo v prostornino 5x5x5
cm, v moji spalni vreči je lahko spalo celo krdelo! –
a o tem kdaj drugič. Vsekakor, kot volkuljica, sem
se čisto brezkrbno odpravila na svoj prvi tabor.
Domotožje sploh ni bilo problem. Več ali manj so mi
bili vsi simpatični. To pri devetih letih.
Kaj pa za IV? Ja. Druga veja, čisto druga zgodba.
Od krdela do čete se svet zavrti okoli sonca največ
štirikrat, ti pa se spremeniš, kot bi se petnajstkrat.
Občutki pred prvim taborom IV? Katastrofa. Spati na
armaflexu ni več tako atraktivno. Rahlo domotožje.
Starejši izvidnik ti je rekel, da si IV kuhajo sami
kosila in večerje – kaj? Kuharica VV ne pride z nami
na tabor tudi, ko smo IV? – in še to, da te je starejši
izvidnik nagovoril, je bil najverjetneje samo slučaj,
ker se starejši letniki ne menijo z novinci. Novinci
smo se hoteli še igrati, nismo razumeli za kaj se

gre, ko so se starejši menili o takih »neskavtskih«
zadevah. Ni ti bilo jasno, zakaj mora tvoj vod po
vsej sili imeti skupno kuhinjo z drugim – moškim
– vodom. Lahko prosim ne? Oni smrdijo, si
pripomnila. In so te starejše vodnice pogledale,
kot bi se komaj spravila s Ponyvilleja. Zaradi vseh
teh faktorjev in še ker si v hibridnem stanju med
otrokom in odraslim, si kot novinec kompletno
zbegan. Mešanica pozitivnih in manj pozitivnih
občutkov je primerljiva z mešanico nutele in
kislega zelja (kar je meni znano, bi najbrž lahko
tudi to bilo na menuju na taboru. Kdo ve, kaj si
lahko izmisli tisti ničkaj prijazen vod, s katerim boš
prisiljena kuhat!).
S časom, s tabori, vsi ti občutki minejo in ti, v
svoji mladostni brezskrbnosti misliš, da jih ne
boš doživel nikoli več, ker si jih že dala skozi, ker
nisi več mladič, nisi več novinka. Ker si bila tudi
v noviciatu, si bila celo popotnica in voditeljica.
Ker sedaj pa res vse že poznaš. Jaz sem tega bila
prepričana. Packa.
Prav v tistem trenutku, ko veš, da držiš svet v
rokah, se ti spremenijo plani, se vse še enkrat
zamaje. To se je meni zgodilo, ko sem se preselila
na sever, 1100 km od doma, v Berlin. Ko sem, kot
mladič, spet doživljala občutek, da bom nekam
šla, pa nimam pojma, kaj bom tam dobila. Pred
mojim odhodom sem šla z mamo v Ikeo, da bi si
kupila rjuhe in posteljnino (kot da bi se selila na
luno. Nisem vedela, da so v samem Berlinu kar
tri Ikee!). Nisem kupila spalne vreče, bistvo pa je
ostalo nespremenjeno. Spet sem podoživljala prav
vse občutke: od negotovosti do največjega veselja,
domotožja, žalosti, strahu pred novim svetom.
Sedaj pa mi je bilo vse bolj jasno, ker sem vse
to že doživela. Sedaj mi je spet jasno, zakaj smo
morale Pume deliti kuhinjo z Gamsi, pa čeprav
jo sedaj delim z Bobrom. Tukaj spet doživljam
občutek izgubljenosti z orienteeringov, ko se s
kolesom vozim po tem ogromnem mestu, na
zemljevidu iščem tiste zbirališčne točke s prijatelji
– ki so lahko od moje hiše oddaljene od 4 do
30km – in se zahvaljujem sposobnosti računanja
azimuta, ki se je sedaj posodobila v uporabljanju
Google maps. Na tem taboru, kjer nas je skoraj
štiri milijone, spet srečam ljudi, ki me gledajo kot
zadnji letnik gleda novinca, ko se čemu začudim in
gledam svet še z otroškimi očmi, kot deklica iz vasi
v velemestu. Vsak dan spoznavam
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nove ljudi, ki si z vsemi močmi skušajo pridobiti
specializacije, od najbolj navadne do najbolj
nepričakovane. Spoznala sem fanta, ki je zbežal
pred vojno, da bi lahko tukaj postal zobozdravnik;
dekle, ki se je preselilo sem, da bi lahko uveljavilo
v družbi, čeprav je ženska, in še fanta, ki je končal
študirat inženirstvo, sedaj pa pleše tip-tap in je
to zanj najvažnejša specializacija. So pa drugi, ki
jim ni do tega, enostavno, ker še ne vejo, katero
specializacijo bi izbrali – si pa ne zapirajo nobenih
vrat. Na tem taboru je vse možno. Na tem taboru
se tudi med sabo »vabimo na dvoboj«, ko mesece
iščemo stanovanje, ker je to mesto prenaseljeno,
ko smo na delovnih razgovorih in ko imamo
poskusni delovni dan. Tudi kuhinjsko tekmovanje
ne manjka in že spet preizkušaš svoje kuhinjske
vrline, ker imaš v shrambi le tonno, pašto in
seveda pol kg krompirja. Tukaj si iz dneva v dan
postavljam nove podvige, prav tako kot sem si
jih nekoč: nevihta idej, načrt, izvedba in seveda,

na koncu še fešta. In verjemite mi, Berlin je pravo
mesto za praznovanje zaključka podviga! Tudi tu
spoznavam različne zgodbe ljudi, različne jezike,
različne načine mišljenja – kot med postavljanjem
bivaka za dvodnevno igro. Najlepše pa je, ko
spoznaš skupni jezik in spet delaš v teamu, se spet
trudiš za skupne cilje, spet hočeš zmagati tabor.
In nenazadnje, prav v zvezi s tem, spet sobivanje.
Spet deliti prostor z nekom, ki ga imaš rad, kljub
temu da bi si občasno želel biti sam. Naučiš se to
trmo premostiti, ker po vseh taborih sedaj veš, da
je skupnost močnejša od samega – da ti si lahko
dober, z drugim pa imaš možnost biti boljši.
In res, od prvih taborov ostanejo le občutki in
spomini, a vendar lahko vse te občutke lažje
sprejmemo, če jih že poznamo, in se jih bolj
veselimo, ko jih podoživljamo. To velja vsaj zame,
zamejsko skavtinjo v metropoli. Tukaj sem, v
metropoli, vedno pripravljena služiti.

KRIŽANKA
REŠI KRIŽANKO. OSENČENE ČRKE
PREPIŠI V SPODNJE KVADRATKE
IN DOBIL BOŠ RASTLINO, O KATERI
BOŠ IZVEDEL MARSIKATERO
ZNAČILNOST IN NOVE RECEPTE!
Zgovorna vidra

1 – Značilna kraška začimba za mesne jedi.
2 – Čaj iz cvetov spodbuja potenje pri prehladnih
obolenjih.
3 – Iz njegovih korenin izdelujejo marshmallow
(bele bombone podobne peni).
4 – Pomirja in ureja prebavo. Grška beseda za
med ali čebelo.
5 – Polja obarva v razne odtenke vijolične barve.
Je nepogrešljiva v naših omarah.
6 – Žensko ime. Če jo žvečimo, nas hladi. Ni mojita brez nje.
7 – Ko imam bronhitis, pljučnico, astmo ali
oslovski kašelj, pijem čaj iz …
8 – Mozzarella, paradižnik, oljčno olje in …
9 – Kraljica vseh poškodb: za rane, zvine, vnetja
mišic ali kit.
40

_____
Zdravilna skrinjica kmečkih ljudi

T

o rastlino smo zagotovo že vsi videli, saj na
našem Krasu raste ob cestah, na obrobju
gozdov, na jasah, marsikdo pa jo ima tudi na
svojem vrtu, saj si rastlina želi veliko sončnih
žarkov. Je sicer grm, ki pa lahko doseže tudi do 10
m.
Cveti na koncu maja in v začetku junija, cvetovi pa
so rumenkasto bele barve in imajo zelo intenziven
vonj. S cvetovi lajšamo bronhitis, pljučnico, kašelj,
revmatske bolezni, astmo.
V listih se nahaja zdravilna snov, ki uravnava
količino sladkorja v krvi, kar pomaga pri zdravljenju
sladkorne bolezni.
Temno vijolične jagode dozorijo v septembru,
ampak sveže niso užitne! Vsebujejo veliko količino
vitamina B1, C in E. Kuhane jih uporabljamo pri
vnetju obnosnih votlin, za izločanje vode, kot
odvajalo, posušene jagode pa za zdravljenje driske.
Vse izdelke odsvetujejo nosečnicam in doječim
materam zaradi alkaloida.

Kaj in kako pripravimo? OCVRTI CVETOVI
SIRUP IZ CVETOV

Naberemo cvetove (lahko pustimo nekaj cm
stebla) in položimo v posodo ter nežno potisnemo.
Cvetove ne spiramo z vodo, saj bi tako odstranili
cvetni prah, ki je zelo zdravilen. Posodo napolnimo
z vodo toliko, da so cvetovi prekriti. 2 limoni dobro
operemo in narežemo na kolobarje ter ju dodamo
cvetovom. Vse skupaj pustimo stati 24 ur, nato
precedimo skozi krpo, zmerimo količino tekočine,
ki jo nato zavremo. Ko zavre, ugasnemo ogenj,
dodamo sladkor v količini 1:2 (npr. če je 2 l vode,
dodamo 1 kg sladkorja) in 1 žlico citronske kisline
na vsak liter vode. Še vroče nalijemo v segrete
stekleničke in zapremo. Sirup redčimo z vodo.

ČAJ

Čaj lahko naredimo iz cvetov ali listov, ki jih
naberemo ter sušimo na zraku (ampak ne direktno
na soncu), idealno pa v sušilcu. Posušene liste
ali cvetove spravimo v steklene lončke. Ob priliki
vzamemo žličko cvetov ali dva/tri liste in prelijemo
z vročo vodo ter pustimo stati 5 minut, nato
precedimo.

Umešamo 250 ml mleka, 220 g moke, 3
rumenjake, žlico sladkorja ter ščepec soli. Iz
beljakov naredimo trd sneg in nežno umešamo v
maso. Cvetove pomakamo v testo ter cvremo na
olju ali stopljeni maščobi. Ko bo cvrtje rumene
barve, potresemo s sladkorjem.

MARMELADA IZ JAGOD

Jagode (vsaj 1 kg) smukamo iz stebla, jih damo
v lonec in na grobo zmečkamo. Olupimo eno ali
dve jabolki in ju zribamo v lonec ter ožamemo sok
ene limone. Dodamo 250 ml vode ter kuhamo
največ eno uro, dokler se ne nekoliko zgosti. Med
kuhanjem moramo stalno mešati, da se ne prime.
Ko ugasnemo ogenj, dodamo še 0,5 do 1 kg
sladkorja (po okusu) in še vroče vlijemo v segrete
lončke.

SOK IZ JAGOD

Jagode (300 g) osmukamo in damo v lonec z 2
litroma vode. Pustimo stati 24 ur, nato precedimo
in kuhamo od 30 do 60 minut. Ugasnemo ogenj,
dodamo 500 g sladkorja in majhno žličko citronske
kisline ter še vroče vlijemo v segrete stekleničke.
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KUBB

KUBB JE IGRA, KI SO JO IGRALI ŽE
VIKINGI S KOSTMI IN LOBANJAMI
NASPROTNIKOV.

Voda Orlov in Vider, Tržaška četa

K

ubb igramo na igrišču, dolgem 8 metrov in
širokem 5 metrov. Ko igrajo otroci, dolžino
skrajšamo na 6 metrov. Igrišče razdelimo na dva
dela (na sliki A in B).
Igra se v dveh skupinah od 3 do 6 igralcev.
ZA IGRO POTREBUJEMO
-1 kralja (večji lesen kvader, 9 cm × 9 cm × 30
cm)
-10 kubbov (manjši leseni kvadri, 7 cm × 7 cm ×
15 cm)
-6 palic (30 cm × 4,4 cm premer)
POTEK IGRE
Cilj igre je zadeti vse kubbe nasprotnikov in nato
še kralja. Da bi določili, katera skupina bo začela,
najprej obe skupini vržeta po eno palico (ali vse tri)
s končne črte svojega igrišča v smeri proti kralju.
Skupina, ki je vrgla palico najbližje kralju, igra
prva.
Prva skupina (skupina A) se postavi za končno
črto svoje polovice igrišča in skuša s šestimi
palicami zadeti kubbe, postavljene na končni črti
igrišča nasprotnikov (glej sliko). Ko prva skupina
meče palice, se druga skupina (skupina B) zaradi
varnostnih razlogov umakne in ne pride na igrišče,
dokler prva skupina ne konča metati. Če skupina A
zadene katerega od kubbov, ga zadeta skupina (tj.
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skupina B) ob koncu metanja vrže na nasprotno
igrišče (igrišče skupine A). Če kubb ne pade na
igrišče, ga lahko zadeta skupina vrže še enkrat. Če
se tudi ob drugem metu ne posreči vreči kubb v
igrišče, ga lahko nasprotna skupina (v tem primeru
skupina A) sama postavi na poljubno mesto na
svojem igrišču. V vsakem primeru morajo biti
kubbi oddaljeni od kralja vsaj 30 cm (za merjenje
si lahko pomagamo s palico).
Ko nato skupina B meče palice, mora najprej
zadeti kubbe, ki so pristali na igrišču skupine A, in
šele nato lahko cilja tiste na končni črti.
Ker je skupina A zadela kubbe skupine B in jih
je skupina B vrgla na igrišče skupine A, lahko v
naslednji izmeni skupina A meče izza kubba, ki je
najbližji polovici igrišča, ne več izza končne črte.
Palice mečemo navpično (glej sliko). Prepovedano
je vodoravno metanje in obračanje (kot helikopter).
KONEC IGRE
Ko skupina zadene vse kubbe nasprotnikov,
mora za zmago samo še zadeti kralja. Če skupina
zadene kralja (tudi nehote) in nasprotniki imajo še
kak kubb na igrišču ali črti, skupina zgubi. Skupina
cilja kralja od kubba na svojem igrišču, ki je
najbližje kralju. Lahko se odločimo tudi za težjo in
mogoče daljšo različico igre, v kateri mora skupina
ciljati kralja izza končne črte svoje polovice igrišča.

ZA VEČ INFORMACIJ
Youtube in Instagram: orli_szso_trst

IPSE
DIXIT
Slavnostna izročitev prve številke letošnjega
Jambora je potekala z velikim navdušenjem
prejemnikov in z visokim krvnim tlakom trenutnih
urednic. Ob tem je zbežal tudi kakšen Ipse. Sivi
Jastreb , med listanjem novopečene revije, ob
branju “Jamborskih spominov” iz Zgodbovine, je
izjavil: „Vidiš, nekoč smo imeli FiFi, zdaj imamo
WiFi!“
Bivši deželni načelnik Veseli gams pa se je
urednicam toplo zahvalil in jih nato razočaral s
trditvijo: „Dajmi rajši v PDF, ki če ne mi dela samo
škovace doma.“
10 vasi, 11 dialektov. In greh je, če zatajiš
svojega, ko spremeniš svojo geografsko lokacijo!
Goriški SkVo je tokrat sejal v Biljah, za mejo, in
sestri pumi, sta se zapletli v jezikoslovno debato ...
Radodarna puma: Tudi če te ni TUKAJ?
Sočutna puma: Kaj si rekla?
Radodarna puma: Booooom, tudi če te ni TO. Ja
bom, smo v Sloveniji!
Na tržaškem SkVo-ju se pogovarjajo, da že
nekaj let ni mladih voditeljev in da smo že nekaj
let vedno eni in isti ljudje. Takrat Svinčejedni lev
predlaga: „Čez 40 let bomo delali SkVo v casa de
riposo!“
Klanovodja je povabil tržaški klan na obred
velike sobote, ko se blagoslovi tudi ogenj. Bistri
delfin vpraša: „Ma potem je greh pogasiti tisti
ogenj?“
Po koncu tabornega ognja je goriška Akela
(Nika) rekla: „Daj, izberite vi zadnjo pesem. Anzi,
zapojemo Tri planike!“ Sončna puma: „Ker so Tri
plaNIKE?“

Kako ste, dragi bralci? Ali ste res težko
čakali izid nove številke Jambora samo
zato, da bi prebrali še druge Ipseje?
Nimam dvomov o tem! Zato pustimo
predolge uvode in kar začnimo.

Na dnevu spomina so se voditelji zbrali in se
pogovarjali tudi o morebitnem vračanju voditeljev,
ki se za nekaj let oddaljijo od organizacije.
Bistrooki gams prispeva z izjavo: „Že res, da bo
moj tata še pokopan v kroju ... ma nismo vsi taki.”
Na deželnem občnem zboru smo volili novo
deželno vodstvo. Manjkala je kandidatka za
funkcijo načelnice. Po dolgi debati se oglasi
Praktični galeb, ki začudeno izjavi: “Ma zakaj si
nihče ne prevzame načelništva?!”
Energični galeb: “Ma ne vem. Ker je ena sama
ronja in velika odgovornost?!”
Obiščimo še goriško jurjevanje, ki je potekalo
takoj po deželnih volitvah ... Pred kosilom je
Bistrooki gams, ki se je pojavil tudi na eni
kandidatni listi, zakričal: „Dvignite roke vsi tisti, ki
ostanete na kosilu!“
Sončna puma hudomušno odgovori: „Sipe, kaj
zbiraš glasove? Ni treba štet, nas je 119.“
Na DOZ-u, med pogovorom o raznih funkcijah
znotraj stegov.
Radodarna puma: „Postala bom stegovodja v
Gorici.“
Ponosna lisica: „A ... nekdo bi rad diplomiral?“ (ali
pa dobesedno: „Kšn se če laureirat?“)
Po Whatsappu si Energični galeb in Zgovorna
vidra razdeljujeta delo za oblikovanje revije.
Energični galeb napiše: „Če nimaš kaj delat, lahko
poiščeš slike!“ Zgovorna vidra pa: „Ja! Ma bi raje
pisala ljudem osebno, da kaj pošljejo ... Ja, bom,
Eastwooda ne bom šla slikat osebno ...“
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PREVERIMO SEDAJ KONČNO LESTVICO!
Vodijo Bistri Delfin, Delavni Lev in Sončna Puma.
Kdo bo zmagal Ipse-nagrado? Izvedeli bomo v
naslednji številki Jambora!

Zmagovalci tekmovanja
“Pišemo za Jambor”
so izvidniki in
vodnice kraške čete!
ČESTITAMO!
Za vas bomo uredniki
organizirali nagradni IZLET V
NEZNANO, ki bo predvidoma
eno soboto meseca junija.
Natančnejše informacije
boste izvedeli preko svojih
voditeljev

VV GORICA
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KAJ PA
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TEKMOVANJA
PIŠEMO ZA
JAMBOR???
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TE ZANIMA, KDAJ IZIDE NASLEDNJA
ŠTEVILKA?

Po poletju seveda!

To bo prav posebna številka, posvečena izključno …
nepozabnim, enkratnim, neponovljivim TABOROM 2018!
Da bodo prispevki čimbolj zabavni, raznoliki, popolni in bogati, vsaki veji
namenjamo nekaj navodil. Želimo si, da bi večina materiala nastala izpod
peresa vas, ja prav vas in ne voditeljev, in to že na taborih, saj imamo
skavti v navadi, da si tam že marsikaj beležimo v dnevnik tabora, v zvezke hajka ali rajda, med razmišljanji, med nočno stražo in še kje!

1) ZA ZAČETEK NAJ VSI NAČELNIKI IZPOLNIJO OSEBNO IZKAZNICO TABORA:
taboreča veja in enote: (npr. IV – kraška in tržaška četa)
ime tabora:
kraj in datumi taborjenja:
število udeležencev (z voditelji):
poljubno lahko dodate še kako bolj šaljivo postavko (npr. motto tabora, število najdenih klopov, število izgubljenih spodnjih hlač, kilogrami pojete pašte, ipd.)

2) NATO JE VSAKA VEJA VABLJENA, DA SVOJ PRISPEVEK OBLIKUJE NA ČIMBOLJ
ORIGINALEN, RAZNOLIK IN RAZGIBAN NAČIN.

Spodaj navajamo nekaj primerov in idej, kako lahko sestavite prispevke in ob tem izkoristite čimveč materiala, ki v vsakem primeru nastaja na taborih. Vsega seveda ne morete vključiti. Vsako vodstvo tabora naj
se že pred taborom odloči, kaj bi vključili, da lahko usmerja nastajanje besedil v to smer.
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VOLČIČI IN VOLKULJICE!

V svoj prispevek lahko vključite:
- Kratko predstavitev tabora (tema, taborjenje, cilji, itd.), ki jo lahko pripravijo voditelji.
- Tri ali štiri podrobnejše opise dni ali dogodivščin, ki jih napišejo VV (iz dnevnika tabora ali ob pomoči letega).
- Nekaj mnenj VV o taboru. Na primer: kako so ga doživljali zadnji letniki? kako pa kdor je bil na taboru
prvič? kaj je bilo najlepše?
- Lahko dodate himno tabora ali katerakoli druga besedila. BOLJ BOSTE ORIGINALNI, LEPŠE BO!
Prispevate lahko maksimalno 9.000–10.000 znakov (s presledki) in 5 fotografij ali risbic.

IZVIDNIKI IN VODNICE!

V svoj prispevek lahko vključite:
- Kratko predstavitev tabora (tema, taborjenje, itd.), ki jo lahko pripravijo voditelji.
- Tri ali štiri podrobnejše opise dni ali dogodivščin iz dnevnika tabora.
- Nekaj citatov iz zvezka nočnih straž.
- Eno razmišljanje s hika, eno z raida.
- Eno mnenje ali misel iz duhovnosti.
- Eno anekdoto, smešno dogodivščino s tabora.
- Kratka mnenja o taboru: kako so tabor doživljali vodniki? kako pa novinci? kaj o predhodnici meni višji
vod? kaj pravijo kuharice? kaj pa župnik?
- Lahko dodate himno tabora ali katerakoli druga besedila. BOLJ BOSTE ORIGINALNI, LEPŠE BO!
Prispevate lahko maksimalno 15.000–16.000 znakov (s presledki) in 8 fotografij.

ROVERJI IN POPOTNICE!

V svoj prispevek lahko vključite:
- Kratko predstavitev tabora (splošen opis poti, tema, služenje, itd.), ki jo lahko pripravijo roverji in
popotnice.
- Eno razmišljanje vezano na doživljanje teme/poti/služenja/duhovnosti.
- Eno kratko anekdoto, smešno dogodivščino s tabora.
- Kratek intervju (4 vprašanja) nekomu, ki srečate na poti ali 3–4 izjave različnih ljudi.
- Mnenja o taboru: kako so tabor doživljali odhodniki? kako noviciat? kako pa duhovni vodja?
- Druga besedila in tekste. BOLJ BOSTE ORIGINALNI, LEPŠE BO!
Prispevate lahko maksimalno 15.000–16.000 znakov (s presledki) in 8 fotografij.

3) VSAKO VODSTVO TABORA NAJ MED SVOJIMI VODITELJI IZBERE UREDNIKA
PRISPEVKA ZA JAMBOR.

Ta voditelj naj urejene prispevke (naveden naj bo vrstni red tekstov, avtorji besedil in fotografij naj bodo
podpisani s skavtskimi in osebnimi imeni, fotografije naj bodo opremljene z didaskalijami, itd.) pošlje na
jambor.szso@gmail.com do nedelje, 2. septembra 2018.

ZA ODRASLE SKAVTE RAZPISUJEMO tekmovanje za najboljšo anekdoto, pripoved, smešno

zgodbo skavtskih taborov vaše mladosti. Znakovna omejitev: 8.000 znakov. Zaželjeno je fotografsko
gradivo. Besedila podpišite s skavtskim in osebnim imenom in jih do 2. septembra pošljite na jambor.szso@
gmail.com. Žirijo bosta sestavljala uredniški odbor in zunanji komisar. Najboljšo zgodbo bomo objavili v
popoletni izdaji.
ZA FOTOGRAFE RAZPISUJEMO natečaj za umetniške fotografije na skavtsko tematiko. Najlepše bodo
olepšale vsebine časopisa. Slike pošljite na naš naslov jambor.szso@gmail.com.
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... NAJ SE NAHRBTNIKI NA POLETNIH TABORIH
NAPOLNIJO Z NEPOZABNIMI IZKUŠNJAMI,
POMEMBNIMI ODKRITJI IN ISKRENIMI
PRIJATELJSTVI.
Alenka Cergol

KOLEDAR DEJAVNOSTI
20. maj: škofijsko zborovanje mladih v Červinjan

9. – 10. junij: izlet goriškega stega in skupno
prenočevanje ob zaključku skavtskega leta
10. junij: srečanje voditeljev SZSO
začetek julija: tabor VV Kraškega stega
10. – 22. julij: tabor IV Kraškega stega in stega Trst
24. – 29. julij: tabor VV steg Trst in Goriški steg
23. julij – 3. avgust: Roverway RP stega Trst
4. – 10. avgust: romanje iz Kobarida v Oglej (goriški
klan PoPoTa)
4. – 13. avgust: potovalni tabor RP Kraškega stega
11. – 12. avgust: srečanje mladih v Rimu
2. september: rok za oddajo prispevkov za Jambor
9. september: Marijanski shod na Opčinah
29. september: škofijski dan tržaških konfesionalnih
skavtskih organizacij
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