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UVODNIK

TUDI JAZ lahko kaj spremenim!

»Blišč in beda politike zahodnih sankcij« 
(Delo, 10. september 2022). »V jedrski 
elektrarni Zaporožje prišlo do nevarnega 
razvoja« (STA, 9. september 2022). »ZN 
obsojajo dramatičen porast kršitev 
človekovih pravic v Ukrajini« (STA, 9. 
september 2022). 
Že nekaj mesecev smo priča takim 
časopisnim naslovom. Na vseh koncih 
in krajih mediji dolgovezijo o negativnih 
vplivih, ki jih ima ta vojna na svet: 
podražitve plina, strah pred prekinitvijo 
dobave goriv, podražitev jestvin in 
podobno. Naravno je, da se v človeku 
ob takem stresu in negotovosti zbudi 
tisti individualistični nagon. Samo jaz se 
lahko prehranjujem, samo jaz se lahko 
ogrejem, samo jaz lahko delam, SAMO 
JAZ. 
Že volčiči in volkuljice v džungli 
spoznavajo, zakaj je pomembno živeti 
složno v krdelu. Obljubijo, da bodo 
izpolnjevali zakon VV, ki pravi, da se v 
krdelu živi veselo in pošteno ter da je 
potrebno skrbeti za druge enako dobro 
kot zase. Podobno je v veji izvidnikov in 
vodnic: vseh deset skavtskih zakonov 
nam tako ali drugače pomaga razumeti, 
kaj lahko posameznik naredi za dobro 
celotne skupnosti. V vodu in četi je treba 
sodelovati: edini način, da vsak podvig 
dobro uspe, je pravična razdelitev nalog 
- vsakemu po svojih zmožnostih. Globlje 
razumevanje družbe pa pride na vrsto v 
klanu. Klan si sam določi svoja pravila, 
raziskuje, katere problematike se še 
posebej odražajo na našem  teritoriju in 

kako jih lahko reši, odloči se za služenje 
... Vsi vidiki skavtske vzgoje pripomorejo, 
da se iz malega volčiča razvije človek 
odhoda. To je človek, ki razume družbo in 
se v njej obnaša nesebično. Zaveda se, 
da z vsakim svojim dejanjem lahko vpliva 
tudi na ljudi okrog sebe.
Skavtizem torej ponuja alternativo 
današnjemu prevzetnemu in 
grabežljivemu stilu življenja. Od časa do 
časa si osvežimo spomin na skavtske 
zakone in obljubo, preberimo ponovno 
pismo odhoda in osebni vzgojni načrt, 
prelistajmo po zvezku lova, osebnega 
napredovanja in poti. Poskušajmo se 
držati tega, kar smo takrat zapisali, da 
bomo lahko vsak dan kar najbolje vedno 
pripravljeni služiti.

Vodilna zebra - Maja Devetak
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V MENI JE

Prvi odziv učencev in žensk, ko Jezus 
vstane od mrtvih je strah. Groza. To, 
kar vidijo, je sprto z vsem, kar vedo in 
razumejo (prim. Lk 24,36). 
Mojzes si pri gorečem grmu zakrije obraz, 
ker se boji gledati Boga (prim. 2Mz 3,6)
»V ljubezni ni strahu, temveč popolna 
ljubezen prežene strah,« pa je rečeno v 
prvem Janezovem pismu (prim. 4,18).
Na letošnjem taboru služenja našega 
goriškega klana je bil strah kot nenehen 
refren, dan za dnem. Strah, kdo nas 
bo v teh majavih časih sploh sprejel in 
nam zaupal najkrhkejša srca. Strah, ali 
bomo dobili prevoz. Strah pred nevihto, 
ki se je sredi noči razdivjala nad našim 
šotoriščem. Strašljivo nelagoden občutek 
okraja, kjer smo prenočevali čez teden. 
Strah, kako bodo »OPP« (krajšava za 
osebe s posebnimi potrebami, ki smo 
se je kar nekako navadili) sprejeli naš 
program in trud. Strah vsakega od nas 
pred množico neznanega, ki nas je med 
njimi čakala. Strah, da ne boš mogel 
razločiti, kaj ti govori. Da bo kdo začel 
vpiti ali celo postal nasilen. Strah, da 
boš začutil, da nisi dovolj … Strah, da se 
boš tu in zdaj moral srečati s tem, da ne 
moreš spremeniti popolnoma nič. Strah 
voditeljev, kako se bo iztekel hike …
Pa saj nismo bili edini. Spomnimo se, 
kako strašna je prva skala posveta. Kako 
na straži sredi noči z drgetom pogleduješ 
po tabornem prostoru in prisluškuješ 
čudnim zvokom v grmovju – ne veš, ali bi 
bilo huje, če bi se prikazal človek ali žival 
… 

Razmišljal sem, da smo skavti edinstveni 
prav v tem, da se bistveno bolj kot naši 
vrstniki srečujemo s strahom. In ga 
premagujemo. Premagujemo precej 
zaradi ponosa – ker nočemo, da bi nas 
drugi videli nemočne, krhke, ranljive. 
Premagujemo tudi zato, ker imamo za 
to dobre zglede: če so lahko drugi pred 
mano, bom pa še jaz! 
A vendar, kot je v Janezovem pismu, 
premagujemo tudi iz vere, iz ljubezni. 
Ker vemo, da nas na drugi strani stene 
strahu čaka veselje, praznovanje, 
zmagoslavje. Ker vemo, da bomo po 
tistih prečutih urah straže, po tistem 
tveganem stisku roke, ko bomo 
uspešno našteli skavtske zakone pri 
obljubi,  … stopili v nov svet. Svet novega 
dostojanstva in bližine. Ker je vredno. 
Včasih je tako, da večja ko je ljubezen, 
bolj ko so stvari dragocene, bolj nas je 
strah. Najteže je prositi za ples tisto, ki ti 
je na skrivnem všeč – pri drugih ti je pač 
vseeno, če te zavrnejo! Ali jo povabiti na 
zmenek – saj je lahko navadna kava, kot 
jo vsak dan brez zadržkov piješ s prijatelji, 
a preden vprašaš, ti vseeno razbija srce! 
Zato nas lahko premagovanje majhnih 
strahov pri skavtih usposablja, da 
se znamo prebiti tudi skozi velike in 
pomembne. Da ne stisnemo repa med 
noge in sami sebe prepričamo, da nam 
ni do tega – samo zato, ker nas je strah. 
Verovati – in biti skavt – zato sploh ne 
pomeni, da te ni nikoli strah. Pomeni, da 
strah premagaš, ker vidiš dragocenosti, 
ki te čakajo za njegovim zidom. 

Premišljujoči Kozorog – Jernej Kurinčič

“Ne bojte se!”
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VOLČIČI IN VOLKULJICE
PANDICE V AKADEMIJI 
KUNG FUJA
V torek, 19. julija 2022, so se male pandice 
(volčiči krdela Sambhur) zbrale na Trgu 
Evrope in se odpravile v Dolino miru oz. 
Lokavec. Tam so se najprej okrepčale 
s špageti s skrivno sestavino, ki jih je 
pripravil gospod Ping s pomočjo sina 
Poja. Nato so vsi skupaj stekli do žadaste 
palače, da bi prisostvovali imenovanju 
zmajevega bojevnika. Spoznali so učitelja 
Ugveja in Šifuja ter bojevitih pet, najboljše 
učence kungfuja. Slednji so se potegovali 
za prestižno vlogo zmajevega bojevnika, 
vendar je Ugvej to čast dodelil Poju. 
Zato je moral Po ostati v žadasti palači 
in se izuriti v tej borilni veščini, da bi 
lahko branil dolino pred zlom. Tudi male 
pandice so se mu želele pridružiti na 
tej pustolovščini, zato jih je mojster Šifu 
slovesno sprejel v akademijo kungfuja.

Življenje v akademiji je steklo po 
ustaljenih tirnicah: prebujanje ob budnici, 

trening kungfuja, zajtrk, prepevanje, igre, 
delavnice … Umirjeno življenje se je takoj 
prelevilo v napet boj proti sovražnikom, 
saj so že drugega dne dobili nezaželeni 
obisk. V Dolino miru je prišel strašni Taj 
Lung, ki si je želel prilastiti zmajev zvitek, 
da bi dobil moč, s katero bi pogubil 
celotno dolino. Taj Lungu je uspelo 
ukrasti pergament, vendar je odkril, 
da njegova moč ne obstaja. Prebivalci 
akademije so že prej spoznali, da skrivne 
sestavine ne obstajajo in da moč ne 
izvira iz materialnih reči, temveč iz 
prepričanja, da je neka stvar izredna, če 
v to verjamemo. Zato so takrat pandice 
in Po izkoristili šibkost sovražnika in ga 
s skrivnim gibom prsta Vuksi poslali v 
kraljestvo duhov.

V naslednjih dneh so prebivalci žadaste 
palače preživeli lepe trenutke: učili so 
se različnih tehnik za iskanje notranjega 
miru, izdelali kitajske svetilke in recikliran 
papir, kvačkali, pripravili dišeče 
bombice, udeležili so se športnega dne 
in gledališke delavnice, odšli na izlet 
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ter se hladili v Lokavščku. Ogledali so si 
tudi etnografski muzej Batičeva hiša in 
kovačijo v Lokavcu. V petek jih je obiskala 
Kitajka Xiao Wen in jim priredila pravo 
čajanko. Naučila jih je znano kitajsko igro 
šangaj, uporabljati palčke in napisati 
lastna imena v kitajščini. Povedala jim 
je tudi zgodbo o nastanku kitajskega 
zodiaka ter jih naučila zapeti pesmico 
Vse najboljše v kitajščini.

Vse noči so bile v Dolini miru dokaj mirne, 
le eno noč je pandice in vse ostale 
prebivalce žadaste palače prebudil zven 
kovinskih posod. Pred akademijo se je 
zbralo krdelo volkov in pav Lord Šen. 
Hoteli so ukrasti kovino, da bi z njo izdelali 
uničevalno orožje. Pandice so takoj 
skočile iz spalnih vreč in se pripravile na 
boj. Uspešno so branile palačo, pridobile 
nazaj ukradene menažke in druge stvari 
ter se ponovno odpravile spat.

Napetih trenutkov pa še ni bilo konca. 
V soboto je strašnemu Kaju (Kaj je bil 
nekoč Ugvejev prijatelj, vendar ga je 

izdal zaradi pohlepa) uspelo ukrasti 
Ugvajev Qi ter se ponovno prikazati v 
kraljestvu živih z namenom, da uniči 
vse, kar je njegov bivši prijatelj ustvaril. 
Kaj je premagal bojevitih pet in želel 
pokončati še zmajevega bojevnika, ki 
so mu pandice priskočile na pomoč. 
Pogumno so se bojevali proti sovražniku. 
Uspelo jim je pridobiti Qije bojevitih pet 
in s skupnimi močmi ponovno pregnati 
Kaja v kraljestvo duhov. Sledilo je slavje 
ob zmagi.
Zvečer so bile pandice poklicane na 
sodišče, kjer so jim sodili za vse lumparije, 
ki so jih nakuhale v teku tedna. Z 
zabavnimi obsodbami in smehom se je 
zadnji večer prijetno zaključil.

V nedeljo, 24. julija, so taborni prostor 
obiskali še starši. Skupaj so prepevali ob 
taborni luči in se nasmejali ob škečih. Po 
kosilu je sledila sveta maša in slovesni 
zbor z žaganjem jambora, s katerim so 
zaključili tabor in se veselo odpravili vsak 
na svoj dom.
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TEEPEE TABOR - TABOR 
KRDELA ČRNIH TAČK
Kraljici Izabeli, kraljici Kastilje 
in Leona, soprogi v Aragoniji, 
Siciliji, Valenciji, na Sardiniji 
in Majorki, grofici Barcelone 
pošiljamo:

Poročilo raziskovanja 
PODATKI ODPRAVE:
Datumi – od 27. Malega srpana do 4. 
Velikega srpana
Kraj: Podbrezje pri Naklu
Število posadke: 20 
Število poveljnikov: 3 
Število pomočnikov: 7
Ladja – galeja Marija

Po pozivu njene visokosti kraljice Izabele 
Kastiljske smo se najbolj pogumni in vrli 
člani družbe zbrali na kraljevem pomolu, 
od koder smo z galejo Marijo odpluli proti 
še neodkritemu delu sveta. Po mesecu 
plovbe smo zasidrali ladjo nedaleč od 
Novega sveta in s pomožnim čolnom 

pretovorili vse naše imetje na kopno 
v Podbrezje. Cilj naše odprave je bil 
raziskovanje tega ozemlja, zato smo se 
hitro odpravili v neznano … 

27. mali srpan 
V neznanem okolju in divji naravi 
se nismo najbolje znašli. Na srečo 
smo srečali tamkajšnje domorodce: 
indijanske bojevnike plemena Papago. 
Prosili smo jih za pomoč pri preživetju in 
odkrivanju tega sveta, zato smo morali 
prestati nekaj preizkušenj, da smo jim 
dokazali, da smo čistega srca. Vodili so 
nas do njihovega tabora, kjer so stali 
teepee-ji in večji šotori. Porazdelili smo 
se po šotorih, dobili ime in oznako za 
vsak teepee. Predstavili so nam kraj, kjer 
živijo: veliki tepee, lovilec sanj, kuhinjo, 
malo vodo, veliko vodo … Pri večernem 
druženju, ki ga imenujejo taborni ogenj, 
so nas slovesno sprejeli v pleme in starim 
volkom dali prava indijanska imena, saj 
smo se vsi izkazali kot pošteni, delavni in 
pogumni. 

28. mali srpan
Veliki Indijanci so nas razdelili v delovne 
skupine. Ta dan so nas Indijanci učili 
ročnih spretnosti: kako plesti papir in 
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okrasiti škatlo, kako izdelati tipična 
indijanska oblačila ter trake za na glavo. 
Pomagali smo jim tudi olepšati vhod v 
tabor. Ker je podnebje tu zelo vroče, smo 
se ohladili in čofotali v veliki vodi. Ponoči 
se je naše pleme znašlo v nevarnosti: 
napadli so nas Šošoni: nevarni 
nasprotniki, ki so nam zaradi ljubosumja 
želeli ukrasti lovilec sanj, ki stoji v 
tem taboru že več stoletij. Najstarejši 
Indijančki so se pogumno borili in 
premagali vse bojevnike Šošonov.

29. mali srpan
Danes smo med telovadbo na travniku 
dobili pismo in merilec moči, ki so nam 
ga poslali Šošoni. V pismu je pisalo, da 
moramo merilec moči napolniti s pravim 
zlatom: za vsako opravljeno nalogo smo 
prejeli košček zlata. Preizkusili smo se 
v ravnotežju, moči, hitrosti, vzdržljivosti, 
skupinskem delu in komunikaciji. Igre za 
zlato so bile zelo zabavne, nabrali smo 
zadosti koščkov zlata, da smo napolnili 
merilec moči. Sedaj smo dovolj močni, 
da premagamo Šošone!

30. mali srpan
Naš četrti dan v novem svetu smo 

preživeli tako, da smo spoznavali 
okolico, sosednje vasi, brali zemljevid 
in tekmovali v velikem kvizu o okolici. 
Vsaka skupina je imela tekača: ko je 
bilo postavljeno vprašanje, je ta tekel do 
lonca in po njem udaril s palico. Skupina, 
ki je prva zadonela z loncem, je lahko 
odgovarjala na vprašanje. Naučili smo se 
veliko o tem kraju in njegovih prebivalcih. 
Popoldne, ko smo se vrnili iz reke, nas je 
pri tabornem ognju pričakal šaman vseh 
plemen, Wakanda: povedala nam je, da 
je prišla k nam, ker se bliža Dan plemen, 
ko se vsa sosednja plemena zberejo in 
preživijo dan skupaj v druženju in veselju. 
Zato smo pripravili tudi prošnje, zahvale 
in pesmi za sveto mašo, ki jo bomo 
darovali naslednji dan.

31. mali srpan
Napočil je Dan plemen! Prišli so na obisk z 
vseh koncev in krajev. Družine so prinesle 
slastna kosila iz daljnih krajev in jih delile 
z indijančki našega plemena. Skupaj smo 
se družili pri reki in nato pri tabornem 
ognju: zapeli smo nekaj pesmi in se 
nasmejali ob zabavnih škečih. Dan smo 
zaključili s sveto mašo v prijetni senci 
visokih smrek. Nato smo se poslovili od 
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obiskovalcev, mi pa smo ostali na taboru 
in se igrali na roverček in skalpiranje. 
Zvečer smo imeli posebno večerjo: 
jedli smo na plažici ob reki, veliko smo 
klepetali in prepevali.

1. veliki srpan
Ponoči so Šošoni napadli naš tabor in 
nam ukradli lovilec sanj. Moramo se 
torej pripraviti, da nas ne bodo spet 
premagali. Skupaj smo se urili v teku 
po nevarnem poligonu, da bi bili še 
močnejši. Izdelali smo tudi nove lovilce 
sanj, saj nismo mogli ostati brez njih. 
Wakanda nas je morala  zapustiti, ker je 
morala na obisk še k drugim plemenom, 
pustila pa nam je sporočilo, ki nam bo v 
pomoč v boju proti Šošonom.

2. veliki srpan
Včeraj zvečer nam je Wakanda dala 
pismo, ki smo ga lahko odprli šele 

naslednji dan. Na ta dan zjutraj smo takoj 
razvozlali sporočilo in ga prebrali, našli 
smo tudi poseben kompas. V pismu je 
pisalo, da se moramo podati na pot. Med 
pohodom  smo dobili razne pripomočke 
in sporočila. Na koncu smo našli 
zemljevid in sporočilo Šošonov: pravijo, 
da se bomo bojevali z njimi naslednjega 
dne. Nemudoma smo se vrnili na taborni 
prostor. 

3. veliki srpan
Zbudili so nas z lonci. Potem smo morali 
v gozdu poiskati predmete, ki nam bodo 
v pomoč v boju s Šošoni. Čakali so nas 
na sosednjem travniku, bojevali smo se 
dolgo, ker so bili zelo močni. Na koncu 
pa smo zmagali! Praznovali smo tako, 
da smo šli k reki in tam preživeli cel 
popoldan. Zvečer smo sestavili totem in 
dobili značke za kroj.

4. veliki srpan 
Čas naše odprave se je iztekel, zato 
smo se na ta dan poslovili od plemena 
Papagov in se vrnili k naši ladji. Plovba 
do doma je bila zelo dolga in naporna. 
Od plemena smo se veliko naučili: kako 
preživeti v Novem svetu, številne veščine, 
spoštovanje in prijateljstvo.
 
ODPRAVA V ŠTEVILKAH:
Število rojstnih dnevov: 3
Število klopov pod pazduho indijančkov: 
preveč, da bi jih prešteli
Število ulovljenih (živih) rib: 0
Število ulovljenih (ne-živih) rib: 1
Število načinov, kako ubit/pregnat ose: 
vsaj 10
Število izpadlih (mlečnih) zob: 5
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INTERVJU Z INDIJANČKOM - ORLI:
O: Katera je tvoja najljubša pesem?
I: Rolica papirja.
O: Kaj bi si želela za zadnje kosilo?
I: Ma daj ovvio! Polpette. Ne, kebab in 
gelato!
O: Koliko krat si bla na WC do sedaj?
I: Vsaj 20x!
O: Koliko smrdi stranišče od 1 do 10?
I: Deset, brez dvoma!
O: Ti je všeč velikost teepeejev (šotorov)?
I: Jaaa, je štra komodo!

HAHAGO - rubrika smešnih dogodkov
Danes sta Davide in Samuel lovila ribo, a 
riba je ukradla “eško” in zbežala.
Ko smo premagali Šošone, so zbežali 
proč in nam prepevali Indijanci ciganci. 
Mi pa smo jim peli nazaj: Šošoni 
polentoni!
Preden smo se poslovili od Wakande, 
smo jo z velikim objemom zmečkali!

Napisali:
volčiči KČT in voditelji KČT (Odločna 
panda - Valentina Sosič, Prizadevna 
panda - Noel Piščanc, Planinska srna - 
Nika Čermelj)

KRAS
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IZVIDNIKI IN VODNICE

TABOR GORIŠKE ČETE

Letošnji izvidniški tabor Goriškega 
stega Slovenske zamejske skavtske 
organizacije se je odvijal v okolici 
Reteč, vasice v bližini Škofje Loke na 
Gorenjskem. Tabor je potekal od 24. julija 
do 3. avgusta. Člani višjega voda pa 
smo se odpravili na t.i. predhodnico že 
22. julija, da bi postavili skupne zgradbe. 
Na predhodnici so nas voditelji peljali v 
adrenalinski park in na ogled jame.

24. julija zjutraj smo sprejeli ostale 
izvidnike in uradno začeli tabor z 
vsakoletnim tekmovanjem v postavljanju 
šotorov. Preostanek dneva smo poskrbeli 
za urejanje tabornega prostora. V dneh, 
ki so sledili, smo se posvetili postavljanju 
vseh zgradb in aktivnostim. Letos smo 
bili izvidniki Vikingi iz Skandinavije, ki se 

vračajo v Anglijo za spoznavanje lastnih 
korenin in v pomoč zaveznikom, ki trpijo 
pod angleškim prestolom. Nekega dne 
so nas voditelji poslali na orientiring. S 
pomočjo azimuta smo morali najti tri 
postojanke, zadnja izmed katerih je bila 
kraj, v katerem naj bi poiskali zatočišče. 
Pri vsaki postojanki smo našli pisma 
z ugankami, ki smo jih morali rešiti. 
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Na tabor smo se vrnili v jutranjih urah 
naslednjega dneva. 

Nazadnje so nas po končanem vhodu 
prišli napast Angleži, ki so nas po dolgem 
boju premagali in spodili s tabora. 
Od takrat se je odvijala dvodnevna 
igra. Naslednje jutro pa smo se spet 
borili, premagali Angleže in jih spodili s 
tabora. V istem dnevu smo se pripadniki 
zadnjega letnika odpravili na hike. 
Vrnili smo se naslednje jutro in skupaj z 
ostalimi začeli podirati tabor, isti večer 
smo imeli “preizkušnje” in krst članov 
tretjega letnika. 

Disciplinirani gams - Danjel Brajnik
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SKAVTOPOLI 
Izvidniki in vodnice čete kraškega stega 
so dobili vabilo na družabno srečanje z 
voditelji. Igro so vodile Gospa Skavtopola 
in njeni pomočnici Presenečenje in 
Priložnost, odvijala se je v Podbrezju ter 
je bila časovno omejena na 13 dni. Ob 
prihodu so udeleženci našli nedokončano 
igralno polje, vsak vod je moral kupiti 
svoj teren, postaviti šotor in tako dopolnil 
igralno polje. V naslednjih dneh so imeli 
nalogo, da polepšajo, dokončajo in 
opremijo polje z različnimi zgradbami 
tako, da bi lahko končno začeli z igro. 
Med igro so različne figure, ki so jih 
predstavljali voditelji, imele nalogo, da 
naključno obiščejo terene in jih glede na 
točno določene skrite kriterije, primerno 
plačajo. Poleg tega je lahko vsak vod 
služil še z vsakdanjim prehodom čez štart 
in plačo, ki jo je prejel glede na kvaliteto 
opravljenega dežurstva. 
Igro so razbremenile Priložnost in 
Presenečenje, ki so izvidnikom postavljale 
izzive in presenečenja. Prvo presenečenje 

je prišlo že tretji dan, ko je izvidnike 
čakala nočna igra. Privadili so se na 
temo in v skupinah se igrali pozno v noč. 
Izvidnike je za tem presenetilo pismo 
prijatelja, ki jim je podaril izlet v neznano. 
Tako so se skupaj odpravili na pot in 
prispeli do bližnje cerkvice na gričku. 
Seveda med našo igro niso 
primanjkovala različna tekmovanja, 
med katerimi so imeli udeleženci 
možnost dokazati kaj so se naučili med 
letom, njihove spretnosti. Dočakal jih 
je tudi Masterskavt. Tu so vodi pokazali 
svoje kulinarične sposobnosti s štirimi 
krožniki, najboljši so bili na koncu 
posebej nagrajeni. Končne zmagovalke 
tekmovanja pa so bile Lisice, ki so 
predstavile najboljši meni. 
Naše dobro vzdušje pa je pokvaril 
milijarder Miliopol, ki je pokupil vse naše 
terene. Dvignil je cene bivanja, zaradi 
katerih so vodi izgubili skoraj celotno 
imetje. Gospa Skavtopola je poklicala vse 
svoje prijatelje in jih prosila za finančno 
podporo, da bi lahko spet odkupili naše 



17

KRAS
posesti, izvidniki so se tako po vodih 
odpravili na pot, na kateri so obiskali vse 
prijatelje in zbrali prispevke, s katerimi 
bi odgnali Miliopola. Ob vrnitvi so izgnali 
tako milijarderja kot njegove podvržence, 
da so spet imeli prost dostop do terenov. 
Prišla je priložnost še za duhovno rast 
naših udeležencev, ob tej priliki pa nas 
je obiskal gospod Carlo. Z njim smo 
pripravili prošnje, zahvale in uvod v 
mašo, ki nas je čakala naslednji dan ob 
obisku staršev. 
Poleg obiska staršev so naslednjo noč 
izvidnike prišli obiskat tudi napadalci. 
Ti so uspešno ukradli nočne zastave in 
si tako zaslužili smešno odkupnino in 
topel zajtrk. Naslednja priložnost je bila 
že za vogalom, vodniki so se za en dan 
preizkusi v vlogi voditeljev. Načelnika 
Matej in Anna sta tako do konca dneva 
prevzela vodstvo tabora. Dan so preživeli 
v športni opremi, saj so zjutraj imeli turnir 
roverčka in nogometa, popoldne pa 
kopanje in plavanje v reki, seveda pa na 
ta dan ni manjkal niti turnir briškole. 
Naše igre je bilo kmalu konec, zadnjo 
izkušnjo pred podiranjem so izvidniki 
doživeli ločeno po letnikih. Odpravili so se 
na hike, raid in bivake. Vsak je šel po svoji 
poti in se vrnili komaj naslednje jutro, 
malo zaspan ampak poln nepozabnih 
spominov. 

Banka Skavtopolija je dobro izračunala 
vse davke, dohodke in globe, ki so jih 
dobili naši izvidniki in vodnice v teh 
trinajstih dnevih in dobila zmagovalca. 
Čestitamo Jastrebom ob zmagi 
družabnega srečanja!!
Čestitke se nadaljujejo in gredo 
Prebrisanemu kondorju, Izzivalnemu 
kondorju, Direktnemu galebu, Srčni lisici, 
Skrivnostnemu galebu, Eksplozivni pandi, 
Presenetljivemu galebu, Zanesljivi srni, 
Temperamentni srni in Rahločutni srni za 
novo pridobljeno skavtsko ime. 
Med letom smo se odločili, da bomo 
izbrali imene čete. Po dolgem iskanju 
smo prišli do imena, ki najbolje 
predstavlja naše izvidnike. Novo ime 
čete kraškega stega je………………………… ČETA 
GOREČIH KAMNOV – GORIMO MA NE 
ZGORIMO! 

Angažirani galeb - Tina Žbogar
Zgledni jelen - Boštjan Petaros



18

ROVERJI IN POPOTNICE

ŠTRAKLAN
POPOTA 2022 - 
DNEVNIK
Colli Euganei - Benetke (6. 8. 2022 - 13. 8. 
2022)

V soboto 6. avgusta smo se klanovci 
goriških skavtov zbrali na sedežu, da bi 
se porazdelili v kombi in dva avtomobila 
ter se odpravili v Monselice, kjer naj bi se 
začela naša pot. Vožnja do izhodišča je 
bila kolikor toliko mirna, če ne štejemo 
zabavnega, hudomušnega in šaljivega 
dviganja brisalcev ob čakanju pred 
zaporo. Nadeli smo si nahrbtnike in 
pričelo se je počasno premikanje črede 
po novih stezah. Izbran krajši pohod se 
je odvijal po kar položnih poteh, ki se 
sploh niso vile po kamenju pod vročim 
opoldanskim soncem. Navdušeni in 
spočiti smo se znašli v vinski kleti, kjer 
smo se razveselili. Usoda je želela, da 
smo zaradi nevihtice tu še par uric 
posedeli. Ob ponovnem postavljanju 
nahrbtnikov na hrbet, smo, kdo bi vedel 
zakaj, bili vsi veliko bolj nasmejani. Dan se 
je tudi tokrat zaključil, na srečo, z večerjo 
in rahlim dežjem, ki nas je uspaval.
Dovtipni gams

Nedelja, 7. 8. 2022
Po napeti in večinoma neprespani noči, 
v kateri so nas spremljali dež, strele in 
grmenje, smo imeli ob šesti uri mašo, 
med katero je noviciat prestopil v klan. 
Mudilo se nam je na pot, zato smo se 

čim prej odpravili proti Abano Terme, saj 
vremenske napovedi niso bile idealne. 
Da bi nas ne ujelo najhujše neurje, smo 
se ustavili pod streho, da bi kaj pojedli 
in izkoristili priložnost, da smo zaključili 
s programom tistega dne. S polnimi 
želodci smo prehodili blatno pot do vile 
Draghi, ki nas je malo razočarala, saj 
je na slikah lepša. Ko smo šli dalje, nas 
je pot vodila do vabljive luže, kjer smo 
si nekateri veselo očistili blatne čevlje 
in se nasmejano nastavili fotoaparatu, 
predno smo odkrili, da nas je posnela 
tudi kamera … Hitro kot smo le mogli, 
smo šli naprej ter se kmalu ustavili na 
parkirišču muzeja, kjer smo si vzeli čas 
za kavo. Ko smo bili vsi člani skupnosti 
dostojni, smo šli na voden obisk v muzej. 
Vodička nas je popeljala v svet termalne 
vode evganskih gričev. Po zaključku 
ogleda se nas je veliko postavilo še 
pred muzejski orakelj, ki je bil v nekaterih 
primerih – kljub mistiki, ki navadno 
karakterizira prerokbe – kar direkten in 
jasen. Na skavtski sedež v Abano Terme 
smo prispeli šele po uri hoje in smo se vsi 
strinjali, da je lepši od našega. Večerjali 
smo s kruhom in polento s sirom v 
preobilnih porcijah. Glavno sporočilo 
večernega programa je bilo, da lahko 
resnično ljubimo le, če stopimo izven 
sebe, kar je ključno za služenje, ki nas še 
čaka. Po krajši taborni luči smo zaprli oči 
in zaključili drugi dan tabora.
Samozavestna puma

Ponedeljek, 8. 8. 2022
Po prebujanju in kavi smo zapustili sedež 
in se napotili proti lekarni, kjer so nas 
čakali brisi. V pričakovanju izidov smo se 
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šli tipičnih skavtskih veščin: petja, igranja 
kitare in opazovanja digitalnega življenja 
drugih ljudi. Vsi izidi so bili negativni. V 
katedrali zdravil smo pustili svoje osebne 
podatke in nadaljevali po drevoredu in 
betonu do centra za osebe s posebnimi 
potrebami Nuova Idea. V strukturi so nas 
sprejeli vzgojitelji. Skupaj smo si ogledali 
film, ki so ga posneli prebivalci strukture 
leta 2017. 
Razdelili smo se v dve skupini. Po kosilu 
smo imeli debato, vezano na služenje, 
dolžnost in držo skavta; jaz sem se s 
svojo skupino napotil do trgovine, kjer 
smo si kupili malico in začeli služiti v 
kompleksu Savioli. Prvi del je bil težji, a 
s časom smo se privadili, predvsem 
zato, ker so se osebe navezale na 
posameznika. Udeleženci smo se po 
delu po skupinah zbrali v telovadnici 
in zaključili z masažami in plesi. Iz 
kompleksa smo gotovo odšli zadovoljni, 
veseli, ampak tudi polni vprašanj in 
tehničnih dvomov, ki smo jih naposled 
povedali med večernim programom. 
Imeli smo pester dan, z veliko izkušnjami. 

Razumeli smo, da moramo vztrajati, biti 
kreativni in sočutni s temi osebami, kot 
smo se naučili iz volčje igre  “bilka in 
kamen”; otroci razmišljajo na različen 
način, ljudje smo edinstveni in večkrat 
nerazumljivi. Pomembno je, da v 
prisluhnemo in poskusimo razumeti 
sočloveka.
Bistri gams

Torek, 9. 8. 2022
Po osmih urah spanja, a vseeno utrujeni, 
smo se zbudili in pozajtrkovali. Takoj 
zatem smo se pripravili in vsaka skupina 
se je odpravila na svoj kraj služenja. Mi 
(Vida, Makrina, Zala, Mila, Martina, Sandi, 
Tomaž, Jernej in Lucija) smo šli do centra 
Nuovi Orizzonti, kjer smo malo plesali in 
peli, preden smo se odpravili v park s 
prebivalci centra. V parku smo še naprej 
nekaj časa peli in plesali, nato pa smo se 
igrali košarko. V centru sta ostali Vida in 
Mila skupaj z Danielo in Enricom, ki nista 
šla v park. Igrali so se na karte in memory 
ter seveda še peli in plesali. Za kosilo 
smo se poslovili od prebivalcev  in jedli v 
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drugi sobi. Po obedu smo si privoščili 20 
minut zdravega gossipa, predno so se 
nam za kavo pridružili še Massimiliano, 
Rosa in Claudia, da bi odgovorili na 
določena vprašanja, ki so se nam 
pojavila v prejšnjih dneh. Pogovor je bil 
zelo navdihujoč, zato smo odščipnili 
nekaj minut popoldanskemu služenju. 
Ko smo se spet srečali s prebivalci, smo 
z njimi rešili križanko, katere skrivno 
sporočilo je bilo, da gremo vsi skupaj 
igrat nogomet. Zunaj pa je bilo še vroče, 
zato smo še nekaj časa skupaj prepevali. 
Tako smo v bistvu odkrili, da ima Zala, 
ki so jo prebivalci centra prekrstili v 
Zafiro, pravi talent za vodenje bansov. 
Ko se je zunanja temperatura znižala na 
prenosljiv nivo, smo odigrali nogometno 
tekmo in skavti smo slavili zmago s 
3 proti 1. Po slovesu polnim obljub, 
objemov, iskrenih nasmehov in stiskov 
rok smo se vrnili na skavtski sedež. Sledil 
je značilni večerni vrvež in prerekanje o 
tem, katera skupina se je bolj zabavala, 
kdo se bo prvi tuširal in kdo je tako 
lačen, da bi že jedel. Večerni program 

je bil pester, saj smo poleg poglavja o 
politiki v papeževi encikliki obravnavali in 
predebatirali tudi odgovore vzgojiteljev 
centra Nuovi Orizzonti. Tudi taborna luč je 
bila daljša, saj smo se čisto vsi preizkusili 
v animaciji. Nato umivanje zob, stranišče, 
flaška v hladilnik, lahko noč in spat.
Samozavestna puma

Četrtek, 11.8.2022
Tokrat smo se zbudili par minut prej, da 
bi skavtski sedež pospravili in očistili. 
Ker smo super tim, nam je to uspelo 
zelo hitro, tako da smo se pred služenji 
vsi skupaj še malo poigrali; nato pa 
vsaka skupina v svoj center. Mi smo 
se odpravili v center Savioli. Imeli smo 
pogovor z vzgojiteljico Valentino, ki nam 
je odgovorila na nova vprašanja, ki so 
nas mučila in nam predstavila svoj 
pogled na to novo realnost. Po bolj ali 
manj težkih pozdravih smo se poslovili 
od prebivalcev centra Savioli in tekli 
do centra Nuovi Orizzonti, kjer nas je 
čakala druga skupina in prebivalci 
tistega centra z zakusko. Vsi skupaj smo 
nazdravili in se zahvalili eden drugemu 
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za čudovite dni, ki smo jih preživeli skupaj. 
Sledila je podelitev daril, med katero smo 
izvedeli, da vse člane klana čaka HIKE!!!! 
Razdelili smo se v skupine po letnikih. 
Brez telefonov, brez denarja in z jabolkom 
ter kosom kruha smo se odpravili vsak 
na svoj kraj, v upanju, da se nas bo kdo 
usmilil in nam dal zatočišče za noč in še 
kaj za pod zob.
Ko smo prispele do Battaglia Terme, se je 
sicer že skoraj stemnilo. Župnišče je bilo 
prazno in župnika ni bilo nikjer. Srečale 
smo Elisabetto in Stefana, ki sta nam 
iskala prenočišče in nam medtem kupila 
sladoled. Ničesar nista našla, zato sta 
nas odpeljala k njima domov v vasico 
ob Battaglia Terme. Zelo dobro sta nas 
sprejela, pripravila sta nam večerjo in 
zelo navdušena sta nas spraševala o 
skavtih, o zamejstvu in naših družinah. 
Po čajčku in pogovoru pod milim 
nebom, smo se odpravile spat. Ob 1:30 
sem se zbudila z mokro spalno vrečo. 
Vstala sem in videla sobo, v kateri smo 
spale, popolnoma poplavljeno. Voda 
je prihajala iz stranišča, a še sedaj ne 

vemo zakaj. Skušale smo z brisačami in 
kozarčki odstraniti vodo, a vse zaman. 
Ni ostalo drugega, kot da zbudimo 
Elisabetto in Stefana. V pižami sta 
pritekla dol in z nami do 4ih zjutraj čistila 
spodnje nadstropje. Odpravili smo se 
spet spat še za par ur, ker smo se zjutraj 
zgodaj zbudili, da bi skupaj pojedli zajtrk 
in si še kaj povedali. Prijaznosti še ni 
bilo dovolj: Stefano nas je odpeljal do 
železniške postaje, kjer smo stopili na vlak 
do Benetk.
Sijoča puma

Preudarni modras - Sandi Lakovič
Zagrizeni gams - Andrej Cotič
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JAZ S TABO(R) - 
TABOR HUDEGA KLANA

Hud klan kraškega stega se je letos podal 
na nekoliko drugačen tabor, in sicer na 
tabor služenja. Zaželeli smo si izkušnje, 
kjer bi lahko spoznali ljudi z realnostjo, 
ki je drugačna od naše. Kot temo smo 
si izbrali odnose: bodisi odnos do sebe 
kakor z drugimi

1. dan: Tadej - Zasanjani kondor in Lara - 
Ustvarjalni galeb
Kdo sem jaz? Vrednote
Hud klan se je na pot odpravil v petek, 
5. avgusta, z železniške postaje v Trstu. 
Jernej nas je prišel pozdravit s skirojem, 
klicali smo zbor, nekaj trenutkov bili 
prave celebrities in odpotovali. Vožnja z 
vlakom je trajala nekaj ur, dokler nismo 
prišli v Brescio, ki je dejansko Gorica z 
ulicami Trsta. Šli smo mimo Trga Vittoria, 
prehodili ulico XX. septembra in končno 
dospeli do našega prenočišča, kjer smo 
imeli prosti čas. Potem smo imeli debato 
o vrednotah. Pojedli smo večerjo iz torbe, 
še malo debatirali in šli spat (nakateri kar 
na mlačen cement).
#tagor #tatatatadej #jazstabor

2. dan: Martina - Vodilna panda, Boštjan 
- Zgledni jelen
Odnos do bližnjega, zaupanje
Zbudili smo se zgodaj, da bi se hitro 
odpravili na pot, toda kot ponavadi smo 
bili vseeno pozni. Pot je bila še kar dolga 
in ker nismo bili vsi v svoji najboljši formi, 
smo hodili bolj počasi in se večkrat 
ustavljali. Po postanku, ki je sledil že 
po kratkem delu opravljene poti, smo 
odgovorni za dan predstavili preizkušnjo 
za naslednjo uro hoje. Razdelili smo se 
v pare in po eden iz vsake dvojice si je 
z ruto zakril oči. V naslednjih dvajsetih 
minutah se je preizkusil v hoji na slepo, 
tako da ga je kolega vodil. Po dvajsetih 
minutah sta se vlogi zamenjali. Končno 
smo prispeli do cilja, kjer so nas čakali 
lep razgled, kosilo in počitek. Po počitku 
smo se pogovorili o občutkih pri hoji na 
slepo in se počasi odpravili nazaj.
Na srečo je vreme zdržalo. Precej izčrpani 
smo se vrnili v oratorij. Pripravili smo 
večerjo in potem nas je obiskal skavt 
Andrea iz domačega klana, ki nas je 
naučil malo narečja (“ma pota”) in je 
ostal z nami do naslednjega jutra. Izzivi, 
ki jih je pripravila skupina za animacijo, 
pa so vzbudili veliko navdušenja, tako se 
je dan zaključil z igrivim obsojanjem in 
prepevanjem ob namišljenem ognju.
#klanfashionweek #pota
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3. dan: Tina - Angažirani galeb, Nataša 
- Navihana panda, Ksenija - Praktična 
panda
Osebni talenti
Zadnji dan v Brescii. Zbudili smo se z 
visokim soncem in se po zajtrku odpravili 
na ogled gradu. Andrea nas je vodil po 
mestu in se kmalu poslovil. Ob 10h smo šli 
k maši, potem pripravili in pojedli kosilo 
ter pospravili za sabo. Poslovili smo se od 
oratorija, kjer smo prenočevali, in stopili 
na vlak do Milana. Odpeljali smo se v 
Baggio, kjer smo bivali  v novem oratoriju 
in na dvorišču debatirali o talentih. Takrat 
so nas pojedli komarji, ki nas niso pustili 
pri miru niti ponoči. Posebna omemba 
gre Nicole, ki je morala za izziv uprizoriti 
smešno smrt in se je ZELO potrudila, 
dokler ji končno ni uspelo!
#goodbyebrescia #komarji

4. dan: Gaja - Izvirna srna, Mateja - 
Bistra srna
Pomoč drugim

Končno smo začeli s služenjem v 
organizaciji Albero della vita, ki nudi 
pomoč mamam z otroki, da postanejo 
neodvisne in samostojne. Zjutraj smo se 
srečali z vzgojiteljicami Eleno, Claudio, 
Erico in Rito, ki so nam predstavile 
delovanje organizacije in stanovanjskega 
bloka. Popoldne smo začeli z delom. 
Prepleskati smo morali hodnike petih 
nadstropij, pri tem nam je pomagalo tudi 
nekaj otrok. Zvečer smo pri debati precej 
zašli od zastavljene teme in se pogovarjali 
o družbenih omrežjih. Izmislili smo si tudi 
novo igro za ubijanje komarjev: tarča.
#asmaaliesma #matiaimbianchin 
#tarča

5. dan: Lorenzo - Dobrosrčni jelen, Marco 
-  Vestni kondor, Neža - Pravljična panda

V torek smo se zbudili in se odpravili 
na služenje - pleskanje. Kar precej smo 
se utrudili in ob koncu dela smo bili vsi 
podobni Pimpi z belimi lisami. Po kosilu 
nas je precej ganila debata, zato so se 
voditelji odločili, da nam bodo popoldne 
dali priložnost za osebni pogovor z 
njimi. Medtem ko so nekateri iskali 
moralno podporo pri voditeljih, so drugi 
še naprej pleskali, tretji pa so šli na vrt 
in igrali skrivalnice z otroki. Zvečer smo 
skupaj pojedli večerjo in se zabavali ob 
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tabornem ognju.
#emotionaldamage #finalmentezotroCi 
#IQodhraneinparaboladiscendente

6. dan: Karol - Živahna srna, Lejla -  
Rahločutna panda, Benjamin - Iznajdljivi 
jelen
Samopodoba
V sredo smo po celem jutru končno 
zaključili s pleskanjem, zato smo se 
popoldne ukvarjali z otroki in se z njimi 
igrali. Zvečer je sledila dejavnost, kjer 
smo primerjali, kako se vidimo mi sami 
in kako nas vidijo drugi. Prišli smo do 
zanimivih zaključkov, kjer je vsak kaj 
povedal o sebi. Po napornem dnevu smo 
zaspali.
#koncsluženja

7.dan: Gregor - Razposajeni kondor, 
Nicole - Sončna panda, Alessandra - 
Iznajdljiva srna

Po jutranji telovadbi in dobrem zajtrku 
smo se vsi skupaj odpravili na služenje. 
Peljali smo otroke v park, kjer smo se 
ustavili ob jezeru, v senčki, in se postavili 
v krog. Naučili smo jih igri približevanje 
in ribič, igrali smo se tudi skrivalnice in 
razne druge igre. Nato smo vsi skupaj 
pojedli torto, ki so jo prinesli starši otrok. 
Ker je bil zadnji dan tabora, smo po 
kosilu debatirali o prednostih in slabostih 
služenja in o pripravah na tabor. Ob tem 
smo se odločili, da bi radi spregovorili z 
vzgojitelicami organizacije Albero della 
vita in izvedeli kaj več o družinah v centru 
in o delu z njimi. 
Drugi del popoldneva smo preživeli 
na feštinu ene od deklic, kjer smo se 
zabavali z otroki, jedli torto in pridobili 
nove prijateljice: štiri dekleta, ki smo jih 
tudi povabili k nam na večerjo, pri kateri 
smo jedli pizzo, kebab in piadine. Ostale 
so do krajšega tabornega ognja, po 
katerem jih je noviciat pospremil nazaj 
domov. Ko so se člani noviciata vrnili, jih 
je čakala preizkušnja, s katero smo jih 
sprejeli v klan. Temu je seveda sledila 
primerna FEŠTA.
#feštawdEsme#Letečibomboni

8. dan: vodstvo
Zbujanje. Telovadba. Zajtrk. Vse zadnjič.
Pospravili smo nahrbtnike in jih 
nagrmadili zunaj. Nato smo se razdelili v 
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dve skupini: ena je ostala v oratoriju na 
ulici Valsesia, da bi počistila prostore, v 
katerih smo bivali minuli teden, druga 
pa je šla še zadnjič na služenje v center 
Albero della vita. V okviru služenja smo 
pospremili otroke, ki niso imeli jutranjega 
varstva, v bližnji park. Pred kosilom smo 
se vsi skupaj, tudi čistilci, še malo igrali 
z otroki in jih pospremili domov. Takrat 
smo jih še zadnjič pozdravili. V teh nekaj 
dneh smo spoznavali otroke v centru, 
njihove težke zgodbe, sočustvovali z 
njimi, se z njimi igrali, zabavali, smejali, 
jih kdaj tudi okregali in jim postavili meje. 
Otroci so se na nas zelo navezali in zato 
je bil zadnji pozdrav posebno ganljiv.
V oratorijski kuhinji smo si skuhali zadnje 
kosilo, pozdravili tamkajšnjega župnika in 
šli na avtobus, s katerim smo se peljali do 
centra Milana. Tam je bil na vrsti voden 
ogled mestnih znamenitosti, za katerega 
so poskrbeli voditelji. Vmes smo imeli tudi 
nekaj prostega časa, ki smo ga izkoristili 

za ogled milanske stolnice, čudovite 
gotske stavbe na velikem trgu.
S težkimi nahrbtniki smo zadnji trenutek 
prispeli do postaje in skočili na vlak. 
Nekoliko kasneje, tik preden bi strojevodja 
zažvižgal, smo na vlak spravili še 14 
kebabov, ki smo si jih bratsko razdelili. 
Skupaj še z vsemi ostanki hrane, ki smo 
jih zbrali iz nahrbtnikov, smo pripravili 
okusno večerjo.
Po nekaj urah vožnje smo prispeli v Trst. 
V kroju smo se zbrali še v zadnjem zboru 
in se poslovili. Veseli smo bili, da smo 
»odpotovali s tabo«.
#milanofashionweek 
#duomodimilano #kebab 

KRAS
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TABOR MYTIKAS - KJER 
SE GRŠKA MITOLOGIJA 
NADALJUJE…

IZKAZNICA TABORA
- taboreče enote: Krdelo Polne Lune, 
Krdelo Rdeče rože, tržaška četa, Klan 
izpod Socerba
- ime tabora: Mytikas (glavni vhod 
Olimpa)
- število pol bogov: 32
- število mitoloških zveri: 7
- grški VIP na taboru: Heraklej, Tezej, 
Ajant, Odisej, Nestor
- posebni grški liki: Filoktet, Kalijopa, ninfe, 
Kalipso

Ta zgodba se začenja v davni grški 
mitologiji, ko so bratje Zevs, Pozejdon in 
Had premagali očeta Kronosa. Zevs je 
kot glavni izmed olimpijskih bogov zase 
vzel nebo, bratu Pozejdonu je dal morje, 
Hadu pa podzemlje. Vendar že skoraj 
pozabljena stara prerokba je začela tresti 
zemljo:
Usojeno je k vrnitvi Kronosa,
zase bo zahteval Olimp in maščevanje 
nad svetom.
Samo polbog, sin enega izmed treh 
največjih, lahko zmaga
in ta sin bo naša rešitev ali razlog 
našega uničenja. 
V začetku bo boj med tremi brati;
bojevali se bodo v zvezah proti večjemu 
zlu
in vsi bodo bitko preživeli,

TABOR STEGA TRST
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vprašanje pa je ali bodo videli svet v 
kosih:
ena odločitev lahko določi padec Olimpa 
ali njegov obstoj.

Izvidniki in vodnice so se 18. julija zbrali v 
Sežani in skupaj odpotovali do Postojne, 
kjer so počasi in korajžno korakali do 
vrha Golobičevca in tam našli zemljo, 
ki so jo grški bogovi izbrali že mnogo let 
nazaj. To je vrh, varno ozemlje, ki sprejme 
vse vredne in pogumne polbogove. 
Medtem so se na tržaski železniški postaji 
zbrali roverji in popotnice Klana izpod 
Socerba in začeli svojo pot, ki jih je po 
sedmih dneh pripeljala do Postojne. 
Prva etapa na poti je bil Repentabor, 
kjer jih je spremljajo vprašanje Kaj je 
odraščanje, torej se spraviti na pot. 
Naslednji dan so dospeli do Branika in 
spoznavali besedo estetika. Tretji dan so 
prispeli do Podnanosa in se pripravili na 
četrti dan. Vzpon na Nanos je bil seveda 
zahteven, vendar so vsi prišli do vrha, 
čeprav utrujeni. Tematika dneva je bil 
čas. Kaj je moj čas? Od česa je odvisen? 
Na potovalnih taborih je čas izredno 
pomemben. Preštudirati je treba čas, ki 
ga bo cela skupina potrebovala za hojo 
od točke A do točke B. Nikogar ne smemo 
zapustiti na poti.
Na vrhu Golobičevca so morali mladi IV v 
prvih dneh preizkusiti svoje sposobnosti 
pri postavljanju tabornega prostora. V 
teh dneh so klanovci napredovali in se 
spustili z Nanosa in prispeli v Slavinje. 
Prišel je šesti dan, ko so iz Slavinj dospeli 
do Postojne. Vendar je bil malo drugačen 
dan, ker so se vkrcali na vlak in dospeli 
do Kranja … zakaj pa? Šli so napadat 

taborni prostor IV Kraške čete. Celo noč 
so napadali taborni prostor in marsikaj 
ukradli.

V petek so dobili telefonski klic z Olimpa. 
Povedali so, da se bo treba odpraviti v 
Rakov Škocjan. Ves dan so polbogovi 
hodili po postojnskih gozdovih. Zaradi 
suše so lahko vstopili v velike jame in 
občudovali veličino teh naravnih votlin.
V nedeljo so pol Grki dobili prvo 
preizkušnjo, ki jih je peljala izven varnega 
ozemlja na Golobičevcu in spustila v divji 
svet. Tako so v nedeljo odšli na hike, raid 
in bivak.
Isti dan so se naši klanovci vrnili spet 
v Postojno in se umirili. Čakala jih je 
še zadnja postojanka, zadnja etapa 
potovalnega tabora … vrh Golobičevca. 
Tam so jih čakali vsi polbogovi, da 
bi skupaj preživeli še zadnje dni te 
dvotedenske pustolovščine.
V ponedeljek 25. julija so se v Sežani 
zbrali VV in odpotovali do Postojne. Na 
tamkajšnji postaji pa so srečali nekoga 
s ščitom in sulico … grškega vojaka! 

TABO
R STEG

A TRST
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Pustil je zemljevid in zbežal. VV so sledili 
zemljevidu, ki jih je vodil do Grka. Izvedeli 
so, da je to Heraklej, najmočnejši heroj 
grške mitologije. Povedal je, da so v 
okolici čudne in nevarne zveri, zato 
morajo biti pozorni na vsak šum. Med 
potjo do Golobičevca so mali polbogovi 
srečali celo štiri zveri! S skupnimi moči 
so jih spodili brez večjih težav in nato 
dosegli vrh. Prišli so do posebne zelene 
hiše, pred katero je stal plesajoč in 
piskajoč satir Filoktet s svojima dvema 
ninfama, Febe in Exo, ki sta plesali z njim. 
VV so z drahmami plačali vstopnino in 
si ogledali svoj novi dom, imenovan tudi 
domos. Začeli so z majhnimi zgradbami 
in na koncu dneva imeli pripravljen 
ves taborni prostor. Satir Filoktet pa je 
pospremila vsakega volčiča posebej do 
oraklja, ki je vsakemu razkril pripadnost 
bogu ali boginji Olimpa.
Zvečer so se vsi polbogovi in heroji zbrali 
na bližnjem travniku, ker so bogovi z 
Olimpa poslali na zemljo ognjeno baklo 
olimpijskih iger. Tako so naslednji dan 
vsi polbogovi trenirali, da bi bili čim bolje 
pripravljeni na olimpijske igre. Na taboru 
mlajših polbogov so volčiči spoznali 
grško kuhinjo, se naučili grško abecedo, 
oblikovali glinaste krožnike, igrali grške 
zgodbe in še bi lahko naštevali … Niti 
na bližnjem travniku niso mirovali, saj 

so jim izvidniki pokazali svoje igralske 
talente pri gledališki delavnici. Nato pa 
so se skupaj živahno igrali na skavtske 
igre in tekmovali s krožniki ter kozicami v 
kulinaričnem boju.
Sonce je spet razjasnilo nebo in 
olimpijske igre so začele z zavezništvi 
bogov. Vsak VV, IV in RP se je pridružil 
pripadajočemu zavezništvu. Ta so bila: 
Zevs, Pozejdon in Had. Na Olimpu so 
se začela kregati in bogovi so odločili, 
da bodo navijali za enega od bratov. 
Tako so polbogovi pod tremi zastavami 
začeli olimpijske igre z pankracijonom 
(skavtskim dvobojem). Sledile so 
discipline: halma (skok v daljino), diavlos 
(štafeta) in embole (met roverčka 
v daljino). Po dobrem kosilu so se 
olimpijske igre nadaljevale, in sicer s 
serijo trobojev. Najprej je bil hippos, 
pri katerem so si podajali roverčka in 
čimprej zadeli cilj. V drugem troboju 
amfiforeus meta hidatos so si z zaprtimi 
očmi podajali moko v lončkih, nakar 
so se pomerili v roverčku. Na koncu 
dneva nismo imeli zmagovalca, ker 
sta si dve skupini delili prvo mesto, to 
pa vam bomo razkrili na koncu članka. 
Na hori so se VV prebudili in opazili, da 
nekdo manjka na jutranji telovadbi … 
Filoktet! Ugrabila ga je grozna Meduza, 
da bi njegov satirski nos pospremila do 
zlate rune, ki oživlja mrtve ljudi. VV so 
se dovolj hitro pripravili in šli na pot, a 
kam? Spomnili so se, da jim je Kalijopa 
v večerni zgodbi pripovedovala o 
mitoloških bitjih in da se Meduza rada 
skriva v velikih votlinah blizu vode. Tako 
so VV korakali po poti do Rakovega 
Škocjana. Na travniku je Filoktet (preden 
ga je Meduza ugrabila) stekel do IV in 
opozoril, da v grškem templju ni več 
ščitov bogov in boginj Olimpa. To je 
katastrofa in zato jim je Filoktet izročil tri 
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zemljevide, ki so kazali pot do treh svetinj: 
Zeusovo strelo, Pozejdonov trizob in 
Hadovo čelado. Skupine IV so se napotile 
do cilja. VV so v velikih jamah blizu vode 
zaslišali Filokteta, ki je kričal na pomoč. 
Ko so zagledali Meduzo, so si takoj 
zavezali oči. V dolgi koloni so se približali 
Filoktetu, ki je bil zavezan. Meduza je 
prepričevala VV, naj si snamejo prevezo 
in malo pokukajo. Nihče pa je ni poslušal 
in z ogledalom so okameneli Meduzo in 
rešili Filokteta. Med bojem pa je mladi 
Kastor postal kamen. Filoktet je pospremil 
VV do zlate rune. Oživeli so Kastorja in 
se veselo vrnili v domos. Naslednji dan 
se je bitka najprej začela na Olimpu, ko 
so se tri zavezništva bojevala med sabo 
za vlado. Na zemlji pa so se polbogovi 
znašli s tremi urami in pismom. “Kdor 
želi večno vlado, naj pride do ozemlja in 
dokaže svojo moč. Tisti, ki bo osvojil vse 
tri svetinje, bo za vedno vladal Olimp.” 
Na ozemlju so vsa tri zavezništva začela 
bitko, ki ni prišla do konca. Le en polbog 
je manjkal zaradi poškodbe in skupine 
niso bile uravnovešene. Iz grmovja so 

se prikazali Titani in tako dokazali, da se 
Kronos želi vrniti na vlado. VV so vedeli, 
da lahko verjamejo svojim Bogovom, 
ampak slednji morajo imeti vse 
potrebno, da lahko spet spodijo Kronosa 
proč. Vrniti moramo svetinje njihovim 
lastnikom. Tako smo se napotili k iskanju 
najbolj zaželenih in skritih vrat v zgodovini 
človeka: MYTIKAS. To je vhod v Olimp, čez 
katerega lahko gredo samo bogovi. In po 
dolgem iskanju so polbogovi zagledali 
beli, svetleči vhod. Odložili so svetinje in 
poklicali bogove. Tako so rešili svet pred 
groznim Kronosom. Na obisk pa je prišel 
g. Tomaž Kunaver in daroval sveto mašo. 
Zadnji dan smo si zjutraj zavihali rokave 
in spravili vse, ker so nas v popoldanskih 
urah dohiteli starši. Vsi skupaj smo 
preživeli zadnjo taborno luč in pokazali, 
kaj smo se na taboru naučili. Seveda niso 
manjkali pozdravi in objemi.
Zahvaljujemo se vsem nastopajočim, ki 
so bili pravi junaki tega tabora. Hip hip 
HURRA!

Kreativna vidra - Petra Debelis

TABO
R STEG

A TRST
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TABOR V SKOLPU 70 - 
LETNICE NA VIŠARJAH

Dragi bratje in sestre skavti in skavtinje, 
prijatelji!
Zelo mi je v čast, da sem lahko dal svoj 
doprinos k praznovanju 70. obletnice 
Slovenskih tržaških skavtov, ki je doseglo 
svoj višek z dvodnevnim taborom na 
Višarjah!
Veselje in navdušenje sedanjih in 
nekdanjih članov je najlepše potrdilo, 
da je bila taka izbira posrečena. Vsi 
smo se podali v igro, petje in druženje. 
Na Gospodov dan je tržaški duhovni 
asistent Tone Bedenčič, za najmlajše 
Baloo, daroval sveto mašo. Imeli smo 
tudi prisrčne trenutke obujanja spominov 
z manj mladimi člani, kuharicam pa 
se vsi zahvaljujemo za obilne obroke v 
skavtskem slogu!
Upam, da bo naša SZSO živela še dolgo 
let v služenju svojim varovancem in širši 
družbi.
Enkrat skavt, skavt za vedno!
Bodite pripravljeni!

Neskončno govoreči jelen
Matia Premolin
načelnik tabora na Sv. Višarjah

Dragi bratje in sestre!
Poleg vseh, ki so pripomogli k uresničitvi 
tega edinstvenega srečanja, ki bo 
ostalo zapisano v zgodovini, sem tudi 
jaz prispevala skromen delček svojega 
truda, da smo lahko pobudo izpeljali. 
Bilo mi je v izredno zadoščenje, ko sem 

piskala zbor in so se vsi, od najmlajšega 
do najstarejšega, postavili na svoje 
mesto v majčkah v barvi fuksije, ki smo 
jih pripravili za to priložnost.
Naj povem, da je logo 70-letnice 
pripravila Petra Debelis, Valentina Sosič 
pa je skrbela za ekonomsko-logistično 
plat.
V dneh po dogodku, ko sem se 
pogovarjala z nekaterimi brati in 
sestrami, ki so se tabora udeležili, sem 
ugotovila, da so bili res vsi zadovoljni z 
izkušnjo, tako mladi kot starejši, tisti, ki 
so se “tabora” udeležili v celoti, kot tudi 
tisti, ki so se ustavili z nami le za krajši 
čas. Vzdušje je bilo enkratno, sijajno, čutil 
se je pravi skavtski duh, ki je kraljeval 
med nami. S Sv. Višarij smo ga ponesli v 
dolino, nosili ga bomo v svojih srcih in ga 
razdajali naprej.
Zelo me veseli, da smo pobudo izpeljali in 
pokazali, da je skavtizem med nami res 
živ. Hvaležni smo našim ustanoviteljem 
in Badnu-Powellu. Dokazali smo, da 
je njegova ideja še vedno aktualna in 
vabljiva za mlade .
Rada bi spomnila še na to, da trop, ki je 
skrbel za 70. obletnico, pripravlja še nekaj 

Beseda načelnikov jubilejnega 
tabora
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pobud v jesenskem obdobju, in sicer 
dve predavanji: o koroških skavtih in o 
slovenskih skavtih po svetu. Pripravili pa 
bodo tudi razstavo.
Z bogatim srcem prepuščam 
naslednikom svoje aktivno poslanstvo 
v organizaciji, ki me je obogatila, 
marsičesa naučila in pri kateri sem 
spoznala veliko prijateljev. Vedno mi je in 
mi bo pri srcu. Želim ji, naj skavtski duh 
kraljuje!

Priljubljena kobra
Vlasta Novak
načelnica tabora na Sv. Višarjah

Iz uvodnega pozdrava tržaških 
načelnikov SZSO

Iz uvodnega pozdrava tržaških 
načelnikov SZSO

Drage sestre in bratje skavti, lepo 
pozdravljeni!
V veliko veselje nama je, da smo danes 
zbrani tu, na Sv. Višarjah, kjer je pred 
70-imi leti potekal prvi tabor Slovenskih 
tržaških skavtov. V veliko čast nama 
je, da vas lahko danes nagovoriva 
kot pokrajinska načelnika Slovenske 
zamejske skavtske organizacije – Trst.
Ob tej priložnosti je eno izmed glavnih 
čustev, ki jih čutiva, HVALEŽNOST.
Hvaležnost do vseh skavtov in skavtinj, ki 
so vsa ta leta, od daljnega 1951 do danes, 
omogočali naš obstoj in zanj delali. 
Hvaležnost za vse duhovnike, starešino, 
načelnike in načelnice, stegovodje, 
pomočnike … Predvsem pa hvaležnost za 
vse voditelje in voditeljice, ki so v vseh teh 
letih velikodušno služili, dajali, se bojevali 
in žrtvovali, ne da bi pričakovali druge 
hvale. Hvaležnost za vse družine, ki so v 
teh letih podprle svoje može, žene, otroke, 
da so lahko izvrševali to poklicanost. 
Hvaležnost za vse varovance, ki so nam 

bili v teh letih zaupani in ki so v naši 
skavtski družini izrekli svojo obljubo.

Praktični galeb - Nada Tavčar 
Mogočni delfin - Saša Marsetti
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Po Sv. Višarjah
Po nalogu tropa za 70-letnico Slovenskih 
tržaških skavtov, v katerem kot “odrasli 
skavt” vsaj malo sodelujem, sem 
napisal nekaj poročil o lepih doživetjih 
na Sv. Višarjah, zato računam, da bom 
v Jamboru lahko bral poročila in vtise 
sedanjih aktivnih članic in članov.
Vsekakor moram reči, da je bilo 
dvodnevno srečanje zelo posrečena 
zamisel, ki je dopolnila ostale pobude 
ob 70-letnici. Začele so se sredi 
Trsta 17. oktobra lani z mašo pri Sv. 
Jakobu, zborom na Velikem trgu pred 
županstvom in igro po vsem mestu. V 
tem letu pa je – mimo jurjevanja, ki je bilo 
tudi jubilejno navdahnjeno, – stekel niz 
srečanj o zgodovini našega skavtizma.
Pravim »skavtizma«, ker od začetka 
skavtske poti, ki se je zame uradno 
začela z obljubo volčiča leta 1962 (a 
sestanke smo očitno imeli že od prejšnje 
jeseni v sobici visoko v zvoniku cerkve 
Novega sv. Antona), uporabljam ta izraz 
in mi je samostalnik »skavtstvo« precej 
tuj ...
Prvo srečanje je bilo 22. aprila posvečeno 
začetkom tržaških skavtov in skavtinj, 
drugo, 9. junija, pa začetkom goriških 
skavtinj in skavtov. Kmalu bosta na 
vrsti še srečanji o slovenskih skavtih in 
skavtinjah na Koroškem, ki že vrsto let ne 
delujejo več, in pa o slovenskih skavtskih 
skupinah, ki so takoj po vojni delovale 
med Slovenci v begunskih taboriščih v 
Avstriji in Italiji, nato v Argentini, kasneje 
tudi v Kanadi. Tudi življenje teh skupin 
je usahnilo, o njihovem delovanju 
pa imamo še žive priče. Za konec je 
napovedana skavtska razstava. Upam, 
da se bodo prihodnjih večerov udeležili 

tudi sedanji aktivni člani in članice SZSO, 
ne pretežno »veterani«, saj se je dobro 
zazreti tudi nazaj in naokoli.
Pravzaprav bi se morali spomniti tudi 
stoletnice slovenskega skavtizma sploh. 
V literaturi najdemo različne podatke o 
prvih skavtih na slovenskih tleh. Omenja 
se na primer skupina, ki jo je julija 
1922 ustanovil ruski emigrant v Celju. 
Nedvomno pa se je poznejša skavtska 
organizacija med Slovenci (Župa skavtov 
Slovenije kot del jugoslovanske skavtske 
zveze) razvila iz skupine 16 do 19-letnih 
sošolcev klasične gimnazije v Ljubljani 
in njihovih prijateljev, ki so se za skavte 
navdušili v času I. zleta jugoslovanskih 
sokolov julija in avgusta 1922 v Ljubljani.
Šlo je za veliko zborovanje 
članov in članic telovadnega ter 
narodnoobrambnega društva Sokol iz 
vse Jugoslavije, ki je priklicalo v Ljubljano 
delegacije še iz več sosednjih držav. Kot 
reditelji so na zletu sodelovali tudi skavti 
iz Srbije, Bosne, Poljske in morda še od 
kod. Svoje šotore so postavili v parku pod 
Cekinovim gradom (danes je to Muzej 
novejše zgodovine Slovenije) v Tivoliju. 
Nekaj dni kasneje, septembra 1922, so 
se omenjeni sošolci in prijatelji zbrali 
na območju ljubljanskega velesejma 
in se dogovorili, da ustanovijo skavtsko 
skupino. Med devetimi pobudniki sta 
bila tudi brata, primorska emigranta iz 
Doberdoba Metod in Danilo Brezigar. 
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Metod je zelo mlad umrl, Danilo pa je bil 
po vojni zobozdravnik v Nabrežini, njegov 
sin, časnikar Bojan Brezigar, pa je bil med 
drugim tam župan.
Slovenske skavtinje so nastale leta 1923. 
Organizacija je bila od začetka skupna.
Mislim, da je omenjena stoletnica 
tudi naša in da velja za vse slovenske 
skavtinje in skavte, pa čeprav so 
posamezne skupine in organizacije 
nastale v drugačnih okoliščinah, krajih in 
časih.
Ob višarskem srečanju sem zvedel še 
za dve zelo zanimivi podrobnosti iz naše 
skavtske zgodovine.
Dr. Rafko Dolhar, ki je bil tiste dni na 
oddihu na Trbižu, torej v svojem rojstnem 
kraju, se sicer ni povzpel na Sv. Višarje, 
vendar mi je po telefonu povedal, da 
se je udeležil prvega tabora slovenskih 
tržaških skavtov poleti 1952 na Sv. 
Višarjah. Ker je obiskoval slovenske šole 
v Trstu (tisto leto je maturiral na realni) 
in je poznal nekatere udeležence, se jim 
je pridružil. Edini šotor na taboru je bil 
star vojaški šotor, ki ga je on prinesel in 
postavil. Večina udeležencev je namreč 
spala na seniku prve hiše na desni iz 
smeri sedanje končne postaje žičnice, ki 
je seveda takrat še ni bilo. Prve skavte je 
spremljal tudi na Lovce in se jim pridružil 
še na drugem taboru leta 1953 Na Žlebeh 
(Nevejsko sedlo).
»Odrasli skavt« Severino Čok, ki je kot član 
katinarske 10. čete zadnjič taboril leta 1961 
v Tischelwangu (nemški jezikovni otok, 
italijansko: Timau), pa mi je med enim 
izmed zborov na Sv. Višarjah povedal, da 
je prve skavtske pesmi mednarodnega 
izvora prevedel v slovenščino duhovni 
vodja Albert Miklavec, ki je bil prej kaplan 
v Bazovici in na Katinari, nato katinarski 
župnik. Domnevam, da gre za priljubljeni 
pesmi, ki sta mednarodno razširjeni, 

Gospod, med šotori in Pesem slovesa. 
Gospod Miklavec je bil zelo dober pesnik 
in mu je Mladika ob 25-letnici smrti lani 
izdala Zbrane pesmi, ki jih je uredila prof. 
Mira Cencič.

Krotki Bivol - Ivo Jevnikar 
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Taborniki Rodu modrega vala so tudi 
letos organizirali tradicionalno taborjenje, 
ki se je odvijalo od 18. do 28. julija v vasi 
Globoko, ki se nahaja v bližini Radovljice. 
Celotnega taborjenja se je udeležilo 
približno 70 tabornikov iz Trsta in Gorice. 
Letos je vodstvo tabora štelo približno 
30 članov, glavnino pa je sestavljalo 
nekaj več kot 40 otrok od 8. do 16. leta 
starosti. Večina vodstva se je odpravila 
na predhodnico v petek, 15. julija, ter 
pričela s postavitvijo tabornega prostora. 
Med vikendom je bila večina objektov že 
postavljena, zato so otroci ob prihodu 
postavili samo še par šotorov.
Taborjenje so otvorili v torek popoldne, v 
sredo pa so otroci raziskovali okolico, in 
sicer vasi Mošnje in Mišače. V petek je kot 
običajno potekal tematski dan. Letošnja 
tema je bila
Harry Potter. Med taborjenjem so se 
odpravili na izlet; mlajši so šli peš do 
slapa Peračica, starejši pa na Debelo 
peč.
Skozi celotno taborjenje so se otroci, 
ki so se letos prvič udeležili taborjenja, 

pripravljali na prvi izpit in so tako prišli 
v stik z raznimi taborniškimi veščinami. 
V soboto običajno poteka slavnostni 
ogenj, a je letos zaradi prepovedi 
kurjenja ognjev potekal nekoliko drugače. 
Krstilo se je približno 15 članov, ki so s 
pridobitvijo taborniškega imena postali 
del organizacije; okrog 20 članov pa je 
prestopilo v novo starostno kategorijo.
V ponedeljek so se starejši odpravili 
na bivak, mlajši pa so se preizkušali v 
raznih vodnih igrah. V sredo se je začelo 
pospravljanje tabornega prostora; v 
popoldanskih urah se je 15 taborečih 
odpravilo domov, ker so se 29. julija 
udeležili vseslovenskega taborjenja, 
ZLET-a, ki je potekalo v Cerknem.
V četrtek so ostali taboreči pospravili 
in dokončno uredili celotni taborni 
prostor, zaključili letošnje taborjenje in v 
popoldanskih urah odšli domov. 
Otroci so bili nad letošnjim taborjenjem 
zelo navdušeni, saj so ga vsi nestrpno 
čakali. Poletno taborjenje je taborniški 
dogodek, ki ga katerikoli tabornik 
čaka skozi celo leto, saj na taborjenju 
nastajajo najlepši dogodki in spomini 
mladostništva.

Sestra Atlantida - Kaja Cingerla

TABOR RODU 
MODREGA VALA
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ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV 
za naslednjo številko je

 5. MAREC 2023
Podpisane članke in fotografije pošljite na

jambor.szso@gmail.com
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