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Pravijo, da je za dobre počitnice potrebno poskrbeti za različne 
elemente, da smo jeseni zopet napolnjeni z energijo. Do poletja 

velikokrat prispemo izpraznjeni, utrujeni, “štufi”, z zalogo energije, ki 
se nevarno bliža ničli.  
Prvi korak – treba si je privoščiti počitek. Intenzivno lenariti. Ali kot 
pravi tista že kar zimzelena popevka “Z možgani na off in s čivavo na 
straži”. Tako zelo moramo počivati in lenariti, da se tega nazadnje – 
naveličamo. 
Naslednji koraki pa so – telesna vadba, izleti in pustolovščina, 
kvalitetno druženje in zabava. Skavti za prvi korak resda ne poskrbimo 
(kvečjemu obratno), a za vse ostale – ja, tabori so kot nalašč za to, da 
se septembra vrnemo k svojim obveznostim polni kreativnih spominov. 
Tudi takšnih malo “norih”. In takšnih, o katerih se v Jamboru ne bo 
pisalo, se bo pa še gotovo o njih doooolgo govorilo.
Zakaj sem še danes hvaležna skavtom? Da sem prvo leto kot klanovka 
prav po najstniško  zdolgočasena in z zavijajočimi očmi prispela 
na svoj prvi potovalni tabor ob Kolpi, klecala pod težo pretežkega 
nahrbtnika (seveda, vse se je zdelo “nujno”, da vzamem s sabo), 
čutila vsako mišico posebej, jedla makarone (neslane in razkuhane) z 
nutello (ja, njami), spala ob označbah, ki so opozarjale na prisotnost 
medveda – in se nazaj v šolske klopi vrnila sijoča, samozavestna, 
polna zgodbic. In z zavedanjem, da če sem dala skozi skavtski tabor in 
se na njem še dobro imela, je vse, kar me čaka med šolskim letom – 
mala malica!

UVODNIK

“TKEMO 
SPOMINE”

Prizadevna medvedka
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SZSO.
Slovenska zamejska skavtska organizacija.

Če verjamemo latinskemu reklu, da je 
nomen – omen, je v poimenovanju naše 
organizacije zajeto bistvo njenega delovanja.

Slovenska.
Zamejska.
Skavtska.
Toda če primerjamo zgornji naziv s sorodnima 
skavtskima organizacijama na obeh straneh meje, 
bomo zaznali še eno denominacijo, ki je v naši 
organizaciji ni.
AGESCI. Associazione guide e scout cattolici 
italiani
ZSKSS. Združenje slovenskih katoliških skavtinj in 
skavtov.
Kljub temu, so v SZSO katoliške vrednote jasno 
izražene, čeprav se formalno v dokumentih raje 
govori o »krščanstvu«  kot o katolištvu. (Nekoč mi je 
nek duhovnik rekel, da je razlika med krščanstvom 
in katolištvom ista kot razlika med socializmom in 
komunizmom …)
 Zanimivo bi bilo vedeti, kako to, da se 
naši ustanovitelji, med katerimi ni manjkalo 

duhovnikov, niso odločili za jasnejšo opredelitev 
v imenu in niso v zgodovinsko denominacijo 
organizacije vstavili tudi pridevnika katoliški …
Toda to ni predmet, ampak le izhodišče razprave, 
ki bi jo lahko opredelili z naslednjimi vprašanji: 
koliko je krščanski vzgojni predlog (sploh še/že) 
uveljavljen v praksi organizacije? 
ali je krščanstvo v Slovenski zamejski skavtski 
organizaciji sploh še smiselno? Potrebno?
ali se niso naši ustanovni člani namenoma ognili 
uporabi pridevnika katoliški, zato da bi v bodoče 
ne bilo preveč težav?
Vsa ta vprašanja odpirajo globok razmislek o 
dejanskem obstoju ne samo vrednot krščanstva 
v delu organizacije, temveč (in predvsem) tudi o 
njihovi aktualnosti v njej.

Ko se ozrem na delovanje naše organizacije, 
nanj pogledam širše in istočasno pod drobnogled 
vzamem nekatere enote, se mi zdi, da velika 
razlika, ki se vzpostavlja med skavtizmom kot 
vzgojnim sredstvom in večino ostalih sorodnih 
organizacij, je ta, da je v skavtizmu krščanstvo s 
svojimi temeljnimi vrednotami implicitno prisotno 
in imanentno delujoče. 

V MENI JE

Iznajdljivi gams

O PARADOKSIH 
SKAVTIZMA 

V RELACIJI S 
KRŠČANSTVOM.

MISLITI 
KATOLIŠKO
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VEDNO MODRO

 Skavtova ljubezen do narave, skrb za 
vsakdanje dobro delo, pogled »starejšega brata« 
do mlajših članov, pomoč bližnjemu ipd. so 
vrednote, ki so skavtizmu temeljne in prepričan 
sem, da jih bo vzel za svoje tudi vsak član 
sorodnih organizacij, ki so nekonfesionalne.
Namišljena relativnost krščanskih vrednot v 
okviru skavtske organizacije je torej v resnici 
absolutnost, saj so slednje – kot smo dognali 
– vraščene vanjo in jo tudi opredeljujejo. Moja 
prej postavljena vprašanja so torej abotna, v 
kolikor postavljajo v dvom samo bistvo skavtizma. 
Katero pa je? Voditelji to vedo na pamet: vzgajati 
človeka odhoda (odslej ČO). Drža ČO pa je pristno 
krščanska. Pravzaprav univerzalna. V okviru 
naše organizacije sicer specifično opredeljena z 
aktivno držo kristjana, ampak odprta navzven. In 
tu prihajamo do prvega paradoksa, ki je v nekem 
smislu logičen: skavtizem skozi prizmo krščanstva 
vzgaja lahko tudi ateiste. To pa zato, ker vsakega 
človeka vzgaja k izbiri, oz. Izbiram. 
 Ko omenjam univerzalnost in ČO, hočem 
reči, da ni nujno biti kristjan, zato da si dober 
skavt, nujno pa je (in spet smo pri paradoksu), da 
je dober skavt imanentno kristjan. 
Ali sem torej dober kristjan, če ne hodim vsako 
nedeljo k maši? Če »verjamem, a ne prakticiram«, 
kakor se glasi ena izmed definicij sodobnega 
dojemanja religije?
 Na taka in podobna vprašanja mora 
odgovoriti vsak zase. Ker to je tretji paradoks 
skavtizma. Vzgaja te k odnosu do vere, ne pove 
ti, katera je pot do odnosa. To pa zato, ker do 
tega prideš sam. Moraš priti sam. V kolikor si do 
sebe iskren in pošten. ČO je v končni fazi svoje 
formacije postavljen pred dejstvo, da zavzame 
jasno stališče do treh temeljnih izbir: krščanske, 
družbeno-politične in skavtske. Le iskrenost 
do sebe predpostavlja, da bo vse odgovore na 
postavljena vprašanja (med drugim tudi na ta, ki 
sem jih izzivalno postavil zgoraj) našel sam. Koliko 
si bo potem omogočil, dovolil in se držal izbir, je pa 
še eden izmed paradoksov skavtizma, ki gradi vse 
na zaupanju. Ni policije, ki bi kontrolirala, ali so 
teoretične izbire, ki jih ČO opravi, potem dejansko 
tudi praktične. In to je izjemno podobno temu, kar 
je odnos Boga Očeta do nas. Zaupa, nam pušča 
svobodo. Nas ne omejuje. Pravila si postavljamo 
sami, to pa zato, da bi vedeli, kje in v katerih 
okvirih se lahko gibamo. Globoko v sebi točno 
vemo, kdaj nekaj delamo prav, kdaj ne, kdaj se 
izgovarjamo in iščemo racionalne razloge za odmik 
od poti, ki je prava (in zato tudi težja …). 

Ampak to predpostavlja boj. V srednjem veku so 
mu rekli certamen spirituale. In zavetnik skavtov 
po svetu, sveti Jurij, ni mogel biti bolj posrečen lik 
…
 Zakaj smo torej slovenski zamejski skavti 
tudi katoliška organizacija?
Ker je naša naloga, da razmišljamo v tem smislu. 
Da mislimo katoliško. In tu seveda terminologijo 
razumem v njenem pristnem pomenu. Καθολικός 
(katholikós) v antični grščini pomeni univerzalen. 
Zato ne moremo omejiti krščanstva v golo 
izvajanje pravil: toliko bom dober kristjan, kolikor 
bom … (dopolni vsak sam po janzenistični tradiciji, 
ki se je oprijela katolištva …) 
Treba je revolucionirati koncepte in razmišljati 
paradoksalno na podlagi zgoraj dokazanega: trudil 
sem bom biti dober skavt, ker dober skavt pomeni 
tudi dober kristjan.
 In tako je problem religiozne identitete 
organizacije rešen že na samem začetku.
Ustanovitelji so se tega morda zavedali, morda pa 
jim je šepet Duha (hebr. חור – ruah), ki človeka 
dela preroka, to nezavedno sporočil. 
Ker so mislili univerzalno …

 V tako imenovano 'razširjeno skupnost 
voditeljev' sam vstopil leta 2009. Zaradi 
pomanjkanja voditeljev je takrat v Sk.Vo. vstopilo 
pet klanovcev; voditelji so namreč mislili, da 
bodo s tem rešili delovanje drugega stega. 
Res je, da smo za dve leti podaljšali delovanje 
doberdobske čete in krdela, vendar sta se leta 
2011 najprej združili obe krdeli, leta 2012 pa obe 
četi. Pomembno je, da se roverjem in popotnicam 

RAZMIŠLJANJE 
OB KONCU 
MANDATA 
STEGOVODJE

Bistrooki gams
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na služenju zaupajo določene odgovornosti in 
da so člani vodstva enot ("STAFF"), vendar je 
med voditeljem (tudi pripravnikom) in RP-jem 
bistvena razlika: klanovci so člani v formaciji, 
ki še niso popolnoma ozavestili in naredili izbir 
odhoda, medtem ko so voditelji odrasli člani, ki so 
odhod že prejeli. Rad bi torej še enkrat poudaril, 
da klanovci v skupnostih voditeljev nimajo kaj 
iskati in posledično ne morejo in ne smejo sami 
voditi enot. Kot zanimivost lahko povem, da sem 
edini od petih klanovcev zaključil svojo formacijo 
in postal voditelj z imenovanjem, saj so ostali 
postavljali pred lastno formacijo trenutne potrebe 
organizacije in so posledično izgubili motivacijo. 
Zato upam, da ne bo v prihodnosti noben drug 
steg vzel podobne odločitve, kot je bila naša 
septembra 2009.
 V naslednjih letih so v stegu sobivali 
starejši voditelji in voditelji mlajše generacije, med 
nami pa je bila generacijska luknja. Tako sem leta 
2015 približno v tem času, pred poletnimi tabori, 
prevzel steg in pri 24 letih postal najstarejši aktivni 
voditelj v enotah in edini voditelj z imenovanjem. 
Tega ne izpostavljam, da bi se hvalil, temveč zato, 
da bi pokazal na kritično situacijo, ki jo je goriški 
steg doživel zaradi sprejetja nekaterih spornih 
rešitev. Letos sem zaradi kandidature na deželnih 
volitvah iz te funkcije odstopil in zato bi rad podal 
obračun svojega mandata.
 Kot stegovodja je bila seveda moja 
prioriteta formacija voditeljev. V teh treh letih 
je šest klanovcev prejelo odhod, od katerih se 
jih je pet odločilo za služenje v organizaciji. 
Od teh petih so trije še vedno aktivni voditelji 
v vejah. V svojo sredo pa smo sprejeli še dve 
pomočnici. Poleg osebne formacije je bil dan 
velik poudarek na grajenju skupnosti. Voditelji 
živimo v skupnosti voditeljev, ki je osnovni pogoj 
za obstoj stega. Potrebno je, da se voditelji med 
sabo dobro razumemo in da si zaupamo, saj je 
samo tako zagotovljen kvaliteten enoten vzgojni 
poseg. Zaradi tega smo julija 2017 organizirali 
štiridnevni tabor goriških voditeljev pod geslom: 
"Ujemi prihodnost! – Klapa k' klapa", ki je dodatno 
okrepil našo skupnost in nam dal priložnost, da 
smo poleg izletov, družabnih iger in dejavnosti 
dodelali vzgojni načrt stega. Ker smo skavti 
vzgojna organizacija, je prav, da si zadamo jasne 
cilje, kako na teritoriju izvajamo vzgojni proces. 
Zelo pomembno je tudi, da se skupnost voditeljev 
redno sestaja, po možnosti v sproščenem vzdušju, 
in da preverja tako vzgojni načrt stega kot osebne 
vzgojne načrte posameznih voditeljev.

 Druga prioriteta mojega stegovodstva 
pa je bila vzpostavitev oz. poglobitev odnosov 
med našim stegom in ostalimi skavtskimi 
organizacijami: predvsem AGESCI in ZSKSS, 
a tudi FSE in RMV-jem. Na Goriškem je 
raznolikost skavtskih organizacij veliko bogastvo, 
gojenje dobrih odnosov privede do pozitivne 
kontaminacije. V treh letih smo poleg posameznih 
aktivnostih, ki so jih imele veje, organizirali dve 
skupni akciji za LMB, projekcijo filma o življenju 
p. Ivana Žužka, posaditev drevesa skavtizma 
v goriškem javnem Spominskem parku (Parco 
della rimembranza). Skavti smo graditelji mostov 
med narodi. Prepričan sem, da je naše posebno 
poslanstvo kot SZSO vzpostavitev mostov med 

italijanskim in slovenskim svetom.
 Na koncu bi rad še izkoristil priložnost, 
da bi nekaj pripomnil. V naši organizaciji se 
začenja uveljavljati izraz ‘skvojevodja’, ki naj bi 
bila sopomenka besede ‘stegovodja’. Opozoriti 
želim, da ta dva izraza nista sopomenki. Že 
res, da je stegovodja tudi skvojevodja, ker 
stegovodja vodi celoten steg, se pravi, da je 
preko skupnosti voditeljev odgovoren za enotno 
osebno napredovanje v krdelu, v četi in v klanu. 
Beseda ‘skvojevodja’ pa označuje tisto, kar smo 
nekoč imenovali ‘animator skupnosti voditeljev’, 
ki ni nujno stegovodja. Nisem proti kontaminaciji 
izrazov med nami in ZSKSS, vendar pazimo, da pri 
tem ne pride do napačnih pojmovanj funkcij, ki so 
predvidene v statutu SZSO.
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TABORI

VV

KELTABOR
Najmlajša veja Slovenske zamejske skavtske 

organizacije je zadnji teden julija prebila na 
taboru v koči sv. Jožefa v Žabnicah. Šlo je za 
poseben tabor, saj sta tokrat taborili dve krdeli, 
in sicer tržaško krdelo Rdeče rože in goriško 
krdelo Sambhur. Šestnajst volčičev in volkuljic 
se je v torek, 24. 7., s svojimi voditelji odpravilo v 
deželo Keltov, ki so jo ogrožali zlobni Seurri. Irci 
in Škoti so med celim tednom sledili navodilom 
dobre čarovnice Blair, ki jih je pozivala na to, da s 
skupnimi močmi rešijo Verubri, edino ozemlje, na 
katerem je še vladala dobra čarovnija. Mladi skavti 
so zvesto opravljali določene naloge, ki so jih 
vodile do skupnega cilja. Prvi dan so na tabornem 
prostoru postavili zgradbe: vhod, koše za smeti in 
jambor, drugi dan so se odpravili na izlet po dolini 
Bartolo, da bi našli zdravilne predmete, s katerimi 

bi vlili nekaj moči prijazni čarovnici. Blair je Ircem 
in Škotom naročila tudi, da naj spoznajo svojo 
antično kulturo, tako so mladi skavti spoznavali 
irske značilnosti, Shinty – škotski šport, izdelovali 
loke, lutke, s katerimi so zvečer popestrili taborni 
ogenj, spoznavali so rastline v okolici in pekli 
piškote. Ker pa se je veliki boj vedno bolj bližal, 
je proti koncu tabora prišla na vrsto tudi vadba 
zanj. Med športnim dnem so se volčiči in volkuljice 
dveh krdel preizkušali v različnih panogah: vleku 
vrvi, skavtbolu, shintyju, metu kopja, metu hloda, 
pindul-pandulu, pokanju vodnih balonov ter 
pobiranju zamaškov iz vrča vode s slamicami. 
Kljub temu da so vse skupine uspešno opravile 
naloge, se tistega večera čarovnica ni prikazala, 
da bi dala nadaljnja navodila. Namesto nje je 
med Kelte prišel zlobni Seurr, ki je pustil grozilno 
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V davnih časih je dobra čarovnica Blair imela neverjetno moč. Ta je bila pravljična 
čarovnija, ki jo je črpala iz zemlje. Zaradi velike ljubosumnosti se je zlobni Melkor 
odločil, da bo okužil zemljo s hudobijo in jo osvojil. Svoj načrt mu uspeva, ampak 

kmalu se mu bo nekdo uprl. Blair je s posebnimi skrinjami združila dva močna naroda, Irce 
in Škote. Dobili so se zaradi majhne napake čarovnice Blair. Pomotoma je Blair zamenjala 
ključe dveh skrinj, tako da sta si naroda morala zamenjati kjuče, da bi odprla skrinji. 
Znotraj te so se skrivali Lia Fail, talismani, ki branijo nosilca pred zlobnim. S to varnostjo 
sta se naroda spravila na pot proti Verubri, da bi ga branili. Tako se je začela legendarna 
združitev Keltov, ki je rešila celoten svet. 

Iz antičnega zvezka smo vam prevzeli nekaj odstavkov, ki so jih tisti čas kelti zapisali …

 V sredo zjutraj smo vstali in pojedli zajtrk. 
Po zboru smo sestavili zemljevid, ki nam ga je dala 
čarovnica Blair. Šli smo na izlet, da bi našli zdravila 
zanjo. Šli smo malo predaleč in tam pojedli kosilo. Ko 
smo končali kosilo, si je čarovnica Blair izposodila telesa 
naših voditeljic in rekla, naj se igramo igro spomina. Šli 
smo nazaj poiskat triskel in ga našli pri reki. Našli smo 
vode, kamne in rastline, s katerimi bi ozdravili čarovnico. 
Nato smo se kopali. Ko smo prišli do koče, smo videli 
Bonnie zavezano na drevesu in odtise belih rok zlobnih 
Seurrov. Popravili smo vso škodo. Uluti smo pripravili 
taborni program, Koriondi so napisali dnevnik in 
poskrbeli za čistočo in Darini pomili posodo. Čas je bil za 
taborni ogenj, ki so ga pripravili Uluti. Bil je zelo smešen. 
Na koncu tabornega ognja smo slišali Blair, ki je vzela 
naša zdravila. V zameno nam je pustila listek in lončke. 
Odprli smo listek, kjer je pisalo, da smo morali pridobiti 
zelo pomembne kamne.

 V petek smo telovadili, zajtrkovali in imeli 
glavni zbor. Nato smo imeli športni dan. Do poldne 
smo imeli 4 discipline: Keltball, met čoka, met kopija 
in Pindul Pandul. Okrepčali smo se in nadaljevali s 
športnim dnevom. Igrali smo se Shinty, hockey na travi 
in tudi igro s pokrovčki. Pri eni postojanki smo morali 
z lesenim mečem pokati vodne balone. Potem smo se 
stuširali in večerjali. Čas je bil za taborni ogenj. Med 
programom so Seurri ugrabili Blair in pustili pismo. V 
koči smo našli skrito pismo čarovnice, v katerem je 
pisalo, da se bomo naslednji dan bojevali s Seurri.

pismo, v katerem je bil skrit tudi čarovničin namig, 
s katerim je volčiče in volkuljice opogumljala za to, 
da bi naslednji dan v boju premagali zlobneže. Res 
so se naslednjega dne v bližini tabornega prostora 
prikazali Seurri. Po dolgem in zahtevnem boju so 
jih Kelti vendar premagali, rešili čarovnico in dobro 
čarovnijo. S svojimi dejanji so Irci in Škoti dokazali, 
da je hudobijo možno premagati le s skupnimi 
močmi in prijateljstvom, ki so ga udeleženci tabora 
v teh dneh spletli tudi izven okvirov svojega krdela. Radodarna puma
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V soboto zjutraj smo se po zajtrku 
odpravili iskat Vindius, kjer so se 
Seurri pripravljali na boj. Morali smo 
jih premagati, da bi rešili čarovnico 
Blair. Najprej smo se proti njim bojevali 
tako, da smo se preizkušali v tipičnih 
keltskih starodavnih igrah, katere so 
zapisane v antični bojevniški knjigi. Po 
končanih igrah smo izvedeli, katera 
skupina je pridobila največ življenj za 
zadnji boj ... prehiteli so nas Seurri! Po 
kosilu smo pridobili moč za Veliki boj – 
Keltball, z vodnimi bombami. Veliki in 
strašni Seurri so za nekaj časa vodili 
igro z visokim točkovanjem. Na koncu 
pa smo vsi Irci in Škoti združili moči 
in jih s keltskim duhom premagali. 
Tako smo odgnali zlobno čarovnijo in 
rešiti Blair. Med slavnostnim tabornim 
ognjem nam je čarovnica prinesla 
veliko sladkorjev v zahvalo za naš trud 
in uspeh. Veseli, da smo premagali 
zlobne sile, smo se odpravili spat.

Tako so Kelti slavnostno rešili naš svet. 
Njihova združitev bo ostala v zgodovini in 

postala bo legenda. Med ostanki smo dobili 
tudi njihovo himno, katero so veselo in plesno 

prepevali (tudi kričali) ob ognju.

Mi pogumni, Irci in Škoti, si korakamo 
naproti, da bi Verubri branili, s srcem 
in zobmi. Lalalalala lalalalala lalalalala 
Kelti močni smo!

Seurri skušajo napadat, in vso zemljo 
pridobit, to pa se ne bo zgodilo, ker mi 
Kelti smo! YU HEJ!!! 
Lalalalala lalalalala lalalalala Kelti 
močni smo!

Tam visoko, gor poglej, za oblaki zažari 
zlato sonce, ki segreva keltske trav-
nike. Lalalalala lalalalala lalalalala Kelti 
močni smo!
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Volčiči in volkuljice Krdela črnih tačk smo 
se 5. julija podali v Žirovnico pri Žireh na 
vsakoletni tabor. Izvedeli smo, da smo mladi 

Vikingi in da moramo na vikinško akademijo. 
Zjutraj smo z ladjo odpotovali na vikinško 
akademijo. Ko smo se vsi zbrali, so nas razdelili 
v skupine in po spalnicah. Takoj smo začeli 
dopoldanski program: vsaka skupina je gradila 
drugo zgradbo. Imeli smo kosilo in počitek, potem 
pa smo se ponovno lotili dela. Zadnji letnik je 
postavil šotor za bogove, ostali pa so zaključili 
dela, ki so jih začeli zjutraj. Skupaj smo postavili 
jambor.
Naši učitelji so bili Odin, Thor, Loki, Eir, Suniva in 
Freya. Naučili so nas spoštovati naravo, žagati, 
sekati. Imeli smo tudi tečaj prve pomoči. Izmislili 

smo si tudi svoj ples.
Kopali smo se v potočku, ki je bil mrzel, a smo 
se vseeno kopali. Všeč so mi bile vodne igre. Na 
koncu sta Loki in Thor zmočila Odina z velikanskim 
vodnim balonom.
Ko smo se nekega jutra zbudili, so bogovi 
kričali: “Na pomoč!” Ko smo prišli iz spalnic, 
smo opazili, da je bilo svetišče podrto, ker nas 
je ponoči napadla Hela. Šele takrat sta Loki in 
Thor izvedela, da imata starejšo sestro. Šla sta 
po lonec, s katerim je Odin poklical Tončiliksa. 
Takoj po zajtrku smo se odpravili po zelišča. Ko 
smo se vrnili na taborni prostor, smo spoznali 
Helo, ki nas je prepričala, da je postala dobra. Vsi 
bogovi razen Lokija so ji verjeli. Imeli smo pevsko 
vajo in večerjo. Med tabornim ognjem nas je Hela 

Vikinška
akademija
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napadla. Obkolili smo jo s palicami in jo namazali 
s kremo iz rožic, ki smo jih nabirali zjutraj. Hela je 
tako postala dobra, se nam opravičila in mi smo jo 
sprejeli na akademijo.
Najbolj pa mi je bila všeč velika igra. Ko smo 
prišli iz spalnic, smo videli, da je akademija vsa 
razmetana. Povsod so bili lonci in smeti. Hela in 
Freya sta nam povedali, da so ostali bogovi izginili. 
Thor, Loki, Odin in Eir so dobili isto bolezen kot 
Hela. Pojedli smo zajtrk, prižgali ogenjček in sledili 
nevidnemu dimu do jase, na kateri je spal Thor. 
Tam sta nam Hela in Freya razložili igro. Vsak je 
dobil tri kartončke. Odin, Thor, Loki in Eir pa so 
nas morali loviti. Če so nas ulovili, smo jim morali 
dati en kartonček, in če jih nismo imeli več, smo 
bili izključeni. Medtem smo jih morali trikrat objeti. 
Zmagali smo mi, čeprav nas je ostalo malo.
Vrnili smo se na akademijo in se po kosilu 
igrali roverček. Ker smo morali naslednjega 
dne zapustiti akademijo, smo začeli pripravljati 
nahrbtnike. Po tabornem ognju smo šli spat. 
Ponoči so bogovi zbudili zadnje letnike, ki so imeli 
zaključni izpit na akademiji. S kozarcem vode so 
morali ugasniti bakle. Izpit so vsi uspešno opravili.
Vesna, ki je prvič šla na tabor, je bila zelo vesela.
Zadnjič smo spustili zastavo in zapeli Pesem 
slovesa. Šli smo na ladjo, ki nas je odpeljala v 
Antonijev rov v Idriji, kjer smo dobili obeske za 
ruto.
Domov smo se vrnili utrujeni, a veseli, ne zato, ker 
smo doma, ampak zato, ker smo imeli polno lepih 
spominov.

Karin
Hela in dežurni za dnevnik
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Mattia

Anja DL

“Taborni prostor je bil ogromen. Tema je bila vikinška 
akademija. Vsak dan smo imeli dežurstva. Dežurni so 
skrbeli za čistočo, pripravili taborni ogenj, pomagali 
so v kuhinji in skrbeli za dvig zastave. Vsak večer smo 
imeli taborni ogenj. V nedeljo nas je ujela huda toča. 
Tabor je bil smešen in zabaven.”

“Letošnji tabor je bil moj zadnji tabor pri volčičih. 
Bil je res zanimiv. Po mojem mnenju je bil najlepši 
trenutek zadnja noč, ko smo zadnji letniki imeli nočno 
igro oziroma zaključni izpit. Spomnim se, kako smo 
premagali voditelje. Takrat je bilo res lepo!”
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TABOREČA VEJA IN ENOTE: IV – goriška četa
IME TABORA: Sherwoodski gozd
KRAJ IN DATUMI TABORJENJA: Gornji kot, Dvor 
pri Žužemberku 20.–30. 7. 2018 (predhodnica 
za višji vod: 19. 7.)
ŠTEVILO UDELEŽENCEV (Z VODITELJI): 26 ude-
ležencev, 5 vodstvo, + kuharji
ŠTEVILO LUKENJ ZA WC: 5
ŠTEVILO NENAJDENIH HAJKOVCEV: 6/8
ŠTEVILO ŽAG V 'KASONU' MODRASOV: 5 (število 
modrasov: 3)

„Nottinghamski šerif in njegovi pajdaši 
z višanjem davkov hromijo angleško 
ljudstvo. Pridružite se meni in mojim 

somišljenikom! Little John“ Sporočilo je prebival-

ce Arnolda (Modrasi), Tromwella (Lisice), Cliftona 
(Pume), Wilforda (Sove) in Bramcoda (Gamsi) 
nagovorilo že ob zaključku skavtskega leta, ko so 
sklenili, da se res pridružijo ...
19. julija se je višji vod odpravil na predhodnico, 
da bi začel z urejanjem tabornega prostora. Bilo 
nas je kar 11, zato je delo potekalo hitro. Tako so 
bili do večera postavljeni vsi važnejši šotori. Bilo je 
lepo, saj je delo potekalo v umirjenem vzdušju. Po 
krajšem tabornem ognju smo se odpravili spat v 
pagodo.  Naslednjega dne smo se spet spravili na 
delo, da bi končali še ostale zgradbe. Na srečo so 
nam na pomoč priskočili mlajši člani, ki so končno 
prispeli na tabor. Tudi tretji dan je bil naporen, 
saj smo morali dokončati vse zgradbe in začeti s 
postavitvijo kuhinj. 

TABOR V 
SHERWOODSKEM

GOZDU

IV

Energični galeb
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FOTO ŠPORTNI DAN

Končno je prišel na vrsto športni dan. Dan ni bil 
pretirano lep, ampak dalo se je igrati. Športni dan 
je organizirala Vida, ki si je za specializacijo izbrala 
šport. Organizirala je vrsto novih iger, kot so voda 
pong ali lokostrelstvo. Odpravili smo se tudi na 
drug, bližnji tabor, kjer so taborili taborniki. V pro-
gramu smo imeli preizkusiti njihovo pot preživetja, 
a žal vreme tega ni dovolilo. Zato smo se vrnili 
na tabor in nadaljevali s športnim dnevom. Igrali 
smo se roverček in se zelo zabavali. Sledila je tudi 
tradicionalna tekma med vodstvom in zadnjim 
letnikom, ki smo jo seveda zmagali mi. Po krajšem 
tabornem ognju nas je obiskal Fra Tak, ki nam 
je povedal, da so šerifovi pajdaši v bližini. Zato 
smo se odpravili v gozd, da bi jih poiskali. Ko smo 
jih našli, smo se z njimi divje skalpirali, da bi jim 
odvzeli ključe, ki so odpirali skladovnice zlata. Po 
končani nočni igri smo se končno odpravili spat. 

Žužemberk, 22. 7.2018
 
Današnji dan je bil zelo naporen. Imeli smo v 
načrtu sodelovati pri sveti maši v Žužemberku 
ob 10 uri. Zbudili smo se brez jutranje telovadbe. 
Zajtrk je bil obilen, a hiter, kajti smo se morali 
odpraviti proti Žužemberku. Pot je bila dolga in 
deloma položna. Na zadnje se je cesta izkazala za 
zelo strmo in naporno. 
Ko smo zagledali rumeno-oranžno obarvani napis 
»Žužemberk«, smo si oddahnili.
Največje zadovoljstvo smo pridobili na vrhu, kjer 
je stala cerkev sv. Mohorja in Fortunata. Sledila je 
maša. Tam smo peli naše značilne mašne pesmi 
(Ti si moja gospa, Luč ...). Med drugim smo bili 
priče krsta male Nike. Ob koncu maše smo sprejeli 
specializacijo Tine Balta (živahne pume), ki nam je 
zapela Oče naš, ki ga je sama uglasbila.
Kasneje smo se premaknili proti gradu, kjer so sle-
dile raznovrstne dejavnosti. Našli smo zaklad, a ga 
tudi razdelili, tako da smo čokoladnim kovancem 
dodali lepo misel.  Razdajali smo jih vaščanom in 
nekateri od njih so imeli obraz poln sreče. Toda bili 
so tudi ljudje, ki kovanca niso sprejeli. Predviden 
je bil tudi vodeni ogled gradu. Bil je zelo zanimiv, 
a nekateri izmed nas so zaspali, ko je vodička pri-
povedovala zgodbe, ker je imela zelo mamljiv ter 
miren glas in naglas. Sodelovali smo še pri prikazu 
življenja na dvoru v srednjem veku. Tam smo se 
udeležili različnih dejavnosti, streljanja z lokom, s 
samostrelom ter igranja na otroško srednjeveško 
igro. Tako smo zaključili naš dan in odšli proti ta-
boru. Po poti smo se srečali z dežjem ter sadjem, 
ki smo ga kradli bližnjemu kmetu za pod zob. 
Zaključil se je dan, toda ene misli še nisem delil: 
Želel bi, da bi bili vsi kot beli lipicanec na zelenem 
travniku ;) 
 
 Bistri gams
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Dan je obetal dobro: zjutraj smo imeli različne 
delavnice. Šivali in krasili smo zvezke, izdelo-
vali inštrumente, obdelovali glino, kuhali smo s 
koprivami, barvali blago z naravnimi barvami. Za 
kosilo smo tako jedli rižoto s koprivami, ki je bila 
sicer malo preslana, a slastna. Po kosilu pa je 
Lady Marian izginila neznano kam in zato smo se 
morali odpraviti na orienteering, da bi v „naših 
mestih“ poiskali žige, brez katerih ne bi mogli 
poslati pisma kralju Rihardu Levjesrčnemu in ga 
prositi za pomoč. Na orienteering smo se odpravili 
polni energije. Vsak vod je šel po svoje in vsak 
izmed nas je preživel svojo pustolovščino, ampak 
vsem je bilo lepo. Orienteering je eden izmed tistih 
trenutkov, v katerem se v vodu združiš. Zvečer se 
je vsak vod pogovarjal in smejal. Povedali smo si 
naše težave, dvome in srečne trenutke. To je vseh 
tesneje združilo v vodu. 
 

Dnevnik, 25. 7. 2018

Zbudili so nas prijetni sončni žarki, ki so prodirali 
skozi okna župnije okrog 7. ure. Pripravili smo 
nahrbtnike za povratek in odšli na zajtrk z volčiči 
Koroške 1. Po obilni pojedini smo se od njih 
poslovili in odšli proti Gornjem Kotu. Povratek na 
tabor je bil naporen, a smo se vseeno potrudile, 
da bi prispele do cilja. Ob 11.30 smo vstopili v 
taborni prostor, kjer smo imeli glavni zbor. Nato 
smo zakurili ogenj za okusno kosilo, ki nam ga je 
pripravila Eksplozivna sova. Na kosilu smo gostili 
tudi voditeljico Sandro. Sledil je prosti čas, potem 
pa dežurstva. Ko je Andrejka zapiskala, smo se vsi 
zbrali in voditelji so nam dali navodila za popol-
danski program. Naročili so nam, naj ilustriramo in 
pripovedujemo legendo o kraju, kjer smo prenočili, 
v obliki 
kamišibaja (o. p. japonsko papirnato gledališče). 
Hitro smo začeli z delom in ga uspešno dokončali. 
Po predstavitvah legend so sledile pevske vaje 
in večerja. Ob 22.00 se je pričel taborni ogenj, ki 
se je tudi veselo zaključil. Ob 23.30 pa so piskali 
dolgo pričakovani nočni mir. Po pisku smo vsi 
umirjeno zaspali.

 

Ker se Lady Marian še vedno ni prikazala, smo jo 
izvidniki šli iskat k čarovnici Mortiani, ki  je ubogo 
Lady Marian ugrabila. Tako smo šli do Hudičevega 
Turna, kjer smo jo našli zaprto v začaranem krogu, 
ki je bil sestavljen iz štirih elementov: soli, ljubezni, 
sveče in svete vode. Odstraniti smo morali vse ele-
mente, medtem ko smo peli pesem o ljubezni. Ko 
smo končno rešili Lady Marian, smo se lahko spet 
vrnili na tabor. Po kosilu je sledilo duhovno popol-
dne, kjer smo govorili o različni težavah današnje 
družbe. Govorili smo o beguncih in o tem, da mora-
mo najprej videti človeka in njegove potrebe. Prvi 
je torej zakon srca, bližnjemu je treba pomagati. 
Po dolgi debati smo iz simbolov sestavili darila za 
naše starše. Bilo je zelo prijetno. 
 
 
Naslednjega dne smo se zadnji letniki odpravili 
na haik, predzadnji pa na raid. Dvojice haikovcev 
so bile: Julija in Petra, Tomaž in Tina, Bernard in 
Majda ter Vanja in Mikela. Na haiku smo se vsi 
imeli zelo lepo, saj smo lahko razmišljali o naši 
skavtski karieri ob pogledu na lunin mrk. Prvi trije 
letniki na taboru pa so medtem šli na služenje v 
bližnjo domačijo. Prečkali so Krko in s kmetom 

Lisice
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Francijem pokosili in pograbili travnato pobočje ter 
klatili jabolka.
 
Dnevnik, 27. 7. 2018

Zjutraj smo se kot vedno zbudili s piskom. Ponoči 
so nas napadli člani stega Novo mesto. Ukradli 
so nam zastavico, zato smo se morale straže z 
oblekami vred potopiti v Krki in napadalcem napi-
sati hvalnico.

 
Zjutraj smo se haikovci in raidovci vrnili na ta-
bor, kmalu za nami pa so prišli starši. Razkazali 
smo jim tabor in z njimi pokosili, se kopali in se 
spuščali po zip line-u. Sledil je taborni ogenj in 
maša, ki jo je daroval p. Ivan Bresciani. Med daro-
vanjem smo zadnji letniki na oltar ponesli predme-
te, ki so zaznamovali našo izvidniško pot, vsakdo 

pa je med obredom svojim staršem poklonil tudi 
škatlico s simboli, da bi se lahko o njih še kdaj 
pogovorili doma. 
 
Po tabornem ognju nas je čakala še ena nočna 
igra. Šli smo v Dolnji Kot, kjer so nas čakali šerifovi 
pajdaši. Nočna igra je bila razdeljena na dvoje. Na 
travniku so v krogu ležali zlati kovanci, ki smo jih 
morali pobrati, ne da bi nas pri tem ulovili na-
sprotniki. Druga igra pa je potekala v gozdu, kjer 
smo morali poiskati puščice, ki so veljale veliko 
kovancev. Poleg tega pa smo morali iskati kodek-
se, ki bi jih potrebovali v bodoče. Ko nas je jutranji 
pisk prebudil, nas je čakal še en izziv. Morali smo 
rešiti Lady Marian, Littla Johna in Azeema, ki so 
jih šerifovi sokrivci ugrabili. Igra je potekala tako: 
najprej smo morali z zlatimi kovanci kupiti časop-
ise, s katerimi smo prečkali reko in jih uporabili, 
da bi zgradili bombo, ki je uničila obzidje njihovega 
gradu. Nato smo morali povabiti na dvoboj enega 
izmed pajdašev. Vsak izmed njih je imel na čelu 
del kodeksa, ki smo ga iskali prejšnjo noč. Če smo 
kodeks znali dopolniti smo mu ga morali prišepniti 
na uho in se z njim skalpirati. Ko smo rešili vse 
naše sovrstnike, smo se lahko končno vrnili na 
tabor in začeli s pospravljenjem tabornega prosto-
ra. Za kosilo smo imeli tradicionalno tekmovanje 
v kuhanju, ki so ga zmagale lisice. Uspelo jim 
je celo ustvariti super sladico z jabolki, medom 
in začinjenimi drobtinicami! Popoldan je minil v 
pospravljanju in prirejanju tabornega ognja za 
sodišče. Po slavnostni večerji se je začel ‘proces’. 
Kot po navadi je bilo res smešno in zabavno. Po 
končanem sojenju je prišel čas za krščenje novih 
članov. V četo smo sprejeli kar šest novih članov. 
Po tem pa je zadnji letnik prevzel vodstvo tabora 
in poslal vse spat. Noč je kot po navadi minila zelo 
počasi, saj smo zadnji letniki priredili različne šale 
...
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Naslednje jutro je minilo hitro v pospravljanju 
tabornega prostora. Po kosilu je sledil še zadnji 
glavni zbor, ki je bil za zadnje letnike zelo žalosten, 
saj smo se zavedeli, da je vsega konec.  Odpravili 
smo se v Dolnji Kot, kjer nas je čakal avtobus, ki 
nas je spet odpeljal v našo pretoplo Gorico. 
To potovanje se za zadnje letnike konča tako. Bil 
je res lep tabor, ker se je razlikoval v prejšnjih. 
Spoznali smo veliko novega, se zabavali, posmejali 
in tudi kregali. Manjkali nam bodo vsi trenutki, tudi 
tisti manj lepi, ker so bili v resnici tudi ti krasni in 
če sedaj pomislimo nanje, se nam na ustih nariše 
nasmeh.
 
NOVINKA VS. ZADNJI LETNIK

gSKAVTSKO IME IN VOD
TINA BALTA: Živahna puma, lisice
BARBARA HUMAR: Razigrana sova, sove

g3 PRIDEVNIKI ZA OPIS TABORA
T: Nepozaben, doživet in poln novih spoznanj
B: Zabaven, različen, adrenalinski

gKAJ TI JE BILO NAJBOLJ VŠEČ NA TABORU IN KAJ 
NAJMANJ?
T: Najbolj mi je bil všeč dan obiskov, ker sem lahko 
razkazala tabor staršem, najmanj pa pospravljanje 
tabora zadnjih dni, ker sem se takrat zavedela, da 
se moja pot pri izvidnikih končuje
B: Najbolj sem se zabavala na orienteeringu, ker 
sem se v vodu zabavala, poleg tega pa je bilo 

prvič, ko sem se s skavti znašla sama s svojim 
vodom. Po pravici povedano mi je bilo na taboru 
všeč vse, zato nimam grdega trenutka.

gKOGA IMAŠ ZA ZGLED?
T: Vedno sem imela za zgled Močnega bobra (Mau-
ro Leban).
B: Za zgled sem mela punce zadnjega letnika.

gKAKO SI DOŽIVELA SVOJ ZADNJI OZIROMA SVOJ 
PRVI TABOR IV?
T: Zadnji tabor doživiš z zavedanjem, da bo vsaka 
dejavnost, ki jo izvršiš, tudi tista najmanjša, 
še zadnjič dovršena. Zavedaš se tudi važnosti 
vseh manj lepih trenutkov, ki ti bodo prej ali slej 
manjkali in nekaj pomenili.
B: Doživela sem ga zelo intenzivno, saj se je vsak 
dan zgodilo kaj novega. Poleg tega pa sem se ved-
no zabavala. Tabor doživiš v stalni napetosti, saj se 
stalno sprašuješ: kaj pa se bo zgodilo zdaj?
 
gALI ZAKAJ BOŠ POGREŠALA IV? ALI KAJ PO-
GREŠAŠ VOLČIČE?
T: Najbolj bom pogrešala kopanje luknje za 
stranišče, ker se v takem trenutku pripeti veliko 
zabavnih stvari. Pogrešala bom tudi taborne ognje, 
ki mi pomenijo trenutek skupnosti in zabave, ter 
osebe s katerimi sem preživela lepe in tudi manj 
lepe trenutke
B: Ker se dela ne bojim in sem se v vodu dobro 
znašla, lahko povem, da volčičev ne pogrešam.

Družabna sova
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HIMNA TABORA

 
Robin Hood in Little John hodita po gozdu,
hecata med sabo se in smejeta do soooolz.
Veselita se uspeha, vsake dobre geste.
Urka urka tiruleru, danes je lep dan.
 

Mirno spita, se lovita, 
šerifa se ne bojita,
uboštvo premagujeta.
Noč in dan pa budno bdita
in s pajdaši se borita,
saj hočejo ju videti mrtvà.
 
Robin Hood in Little John, hitra kot 
puščica,
skočita na vejo in že plezata do goooor.
Rešiti se morata, da ne bo temnica.
Urka urka tiruleru, danes je lep dan.
Tiruleru tiruleru, danes je lep dan
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IZKAZNICA TABORA
ttaboreča veja in enote: 
IV – tržaška in kraška četa  
time tabora: Bradavičarka
tštevilo udeležencev: 54
tštevilo ranjenih: 2
tštevilo klopov: 
na začetku precej, sčasoma malo manj
tštevilo nočnih napadov: 2
 

Letošnji tabor se je za izvidnike in vodnice 
kraške in tržaške čete začel na prav 

poseben način, saj smo že pred taborom 
prejeli pismo, iz katerega smo izvedeli, da 
smo bili sprejeti na Akademijo za čarovnike 
in čarovnice Bradavičarko. Zaradi tega smo si 
morali letos nabaviti poleg običajnih potrebščin 
tudi čarobne palice. Na magično akademijo 
smo bili sprejeti za poletni tečaj, ki je trajal od 
10. do 22. julija. Bradavičarka se nahaja med 
žirovskimi gorami, točneje v Žirovnici pri Žireh. 
Dostop do akademije je precej lahek, a do nje 
lahko dostopajo samo čarovniki in čarovnice. 
Na akademiji smo se pod vodstvom profesorjev 
in starejših dijakov učili in preizkušali v raznih 
disciplinah, med temi tudi v quidditchu. Borili 

smo se proti zlobnemu Mrlakensteinu, ki je skušal 
s pomočjo Jedcev smrti osvojiti akademijo. Ker 
je Mrlakenstein, da bi postal nesmrten, razdelil 
svojo dušo in njene dele skril v skrižvne, smo 
le-te morali poiskati in uničiti. Letošnji tabor je bil 
precej pester, saj nam je večkrat vreme nagajalo 
in smo zato morali biti vedno pripravljeni. Sem 
prilagamo tudi posebno izdajo Preroških novic, 
to je čarovniški časopis, v katerem so zbrane 
najzanimivejše vesti o dogajanju na Bradavičarki 
in druge zanimivosti. Za natančnejši potek tabora 
vas vabimo, da si preberete kroniko.

+KRONIKA:
Prvi dan na Bradavičarki so učenci prenovili 
kopalnico, veliko dvorano in druge prostore.
Drugi dan je bil grad že poplavljen in zato so 
učenci peli v pagodi. Zaradi poplave so nekateri 
spali pod kozolcem, ostali pa v suhih šotorih.
Tretji dan: dijaki in dijakinje so zjutraj popravljali 
škodo, ki jo je povzročila poplava. Popoldne so vodi 
najprej postavljali kuhinje, nato pa so s skupnimi 
močmi postavili jambor, ki pa je ob prvem poskusu 
dviga »scenografsko« padel.
Četrti dan je bil na Bradavičarki dan ranjencev, v 
katerem sta se ranila 2 dijaka in odšla v bolnico z 

Nebo jasno ali ne bo ja-
sno?Sončni oblaki bodo 
jutri dežujkali cel dan, 
zato vam svetujemo, da
se oblečete na čebulo.
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veliko poprdalno metlo. Čarovniki so dobili nove 
uniforme.
Peti dan so se učenci odpravili v banko Gringott, 
da bi dobili Pihpuffovo čašo – skrižven. Uspešno 
so se vrnili v prenovljeno šolo.
Nedelja, šesti dan. Predavanja so na 
Bradavičarki potekala celo za praznik. Učili smo 
se astrologije in astronomije, plesali z Luno, 
spoznali čarobne živali in napoje.
Sedmi dan so dijaki prvih treh letnikov obiskali 
Merjaskovino in po skupinah bivakirali, 
predzadnji in zadnji letnik pa sta šla iskat 
skrižvne.
Osmi dan: vsi hajkovci, raidovci in bivakovci 
so se vrnili živi in zdravi. Zaradi neprimernega 
obnašanja so nas zapustili štiri čarovniki. Med 
tabornim ognjem smo imeli v gosteh skavte iz 
Breznice.
Deveti dan: med nočjo je načelnik Matia 
Premolin z dvema pomagačema preveril 
kakovost naših straž. Dan je bil posvečen 
zadnjim letnikom, ki so vodili dejavnosti, med 
katerimi smo podoživeli izkušnje minulih taborov.
Deseti dan: domovi so se na športnem dnevu 
pomerili v quidditchu, prvi se je uvrstil Pihpuff, 
dobro se je odrezal tudi Spolzgad, ki je pristal na 

drugem mestu, Grifondom je bil tretji, Drznvraan 
žal zadnji.
Enajsti dan: tabor smo evakuirali, ker so 
se približevali Jedci smrti. Vsak dom je šel 
po sledeh enega skrižvna. V pismu so nam 
sporočili, da bomo naslednji dan šli zavzet 
Bradavičarko.
Dvanajsti dan: zgodaj zjutraj smo se vsi napotili 
do Bradavičarke, kjer smo se spopadli z Jedci 
smrti in jih premagali. Z vsemi našimi dobrimi 
deli, ki smo jih opravili na taboru in se jih 
spomnili v krogu, je prevladalo dobro.
Trinajsti dan: Harry je še vedno živ, mi pa se 
srečno vračamo domov.

+ČUK NA PALCI: izpiski iz dnevnika 
straž
V temi ob ognju sedimo in vsakotoliko en giro 
naredimo.
Reka šumi, ogenj gori in v šotorih se spi (tretja 
trditev žal ne drži).
[...]
Naša straža se počasi končuje saj se že ptice 
čuje. Zdej homo spat, ki je bulse. 
 
Liam osvaja sove.
 
Ogenj je kot siten otrok. Je zbirčen pri hrani in se 
ga skoraj ne uspe ustaviti.
 
Komentar ob poplavi na taboru
Zaenkrat je vse apošto, če lahko tku rečemo. V 
kuhinji črno jezero ostaja in če boste tiho, boste 
čuli sirene, ki pojejo. 
 
Še o poplavi
Še nekaj, je res, da Bradavičarka ormaj ima več 
ku 1000 let, ma morda bi bil cejt, da menjamo 
tubature!!!
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+IPSE DIXIT:
začne deževat med kopanjem
Emil: Pazite, da se ne zmočite!
 
Emilu pade Dantejeva Božanska komedija (La 
divina commedia) Consuelo na glavo.
Matej: "Eh, ena botta de cultura!"
 
- Daj mi žago. 
- Za kaj ti rabi? 
- Po tvojem? 
 
- Kateri je najboljši jezik?
- Tisti od krave! 
 
Kdo hoče pumpat ... moj materašin? 
 
- Je zabit tisti kolc? 
- Je sploh kdaj bil pameten?
 

+KRSTI: novokrščeni izvidniki in vodnice 
in njihova skavtska imena
ALESSANDRA – Iznajdljiva srna
NEDIR – Spontani kondor
ERIK – Nepredvidljivi jelen
LORENZO – Nežnosrčni jelen
MARTINA – Vodilna panda
TINA – Angažirani galeb
JAKOB – Prizadevni jelen
LIAM – Energični kondor
PETER – Neustavljivi lev
EMANUEL – Radovedni delfin

+HOROSVOD:
Galebi:
Hokus pokus, se ne prižiga fokus!

Delfini: Vemo, da pogrešate morje, 
zato je eden od jelenov poskrbel za 
naravno poplavo vaše kuhinje.

Pande: Zaradi vašega imena bo 
nek avto Panda povozil vse srne.

Orli: Očo na letala!

Kondorji: Letite, letite in končno kaj 
naredite!

Levi: Vaše rjovenje se sliši 
do Trsta in tako boste spodili 
golobe, ki zavzemajo Trst

Jeleni: Z vašim petjem boste 
ustanovili skavtski pevski zbor.

Vidre: Splash v dež.

Srne: Če na tabor pridejo srne, 
se vreme obrne in sonce več 
ne vrne.

Zebre: Vemo, da ste iz savane 
in količine vode vam niso 
znane, zato bojte se, če šotor 
malo vlažen ostane.
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✷Himna raida 2018✷
 
Visoko na hribu Huddy hodi,
pred njim se skupina raidov podi,
po gorah, dolinah, stezah in gozdih
deset ur je psalo in smo trudni.
 
Same slike klik klik,
zarad njega smo šli u hrib,
zs zainmm gremo še zmeri naprej,
šperemo, da pridmo čimprej.
 
Iin Liam ščije pusud,
po cesti ga vidu tud je guspud
pevske vaje rabimo nujno,
ker smo štonadi, rajši mučmo (ref.)
 
Huddy da raidom prau lep zgled,
Pommy ta čas uživa pogled.
Krave smrdijo slabše ku mi,
na koncu vsi zapojejo:
“Ma kaj je cesto to?”(ref.)
 

Udeleženci raida:
Liam Škerk
Jakob Tavčar
Tina Žbogar
Alessandra Sincovich
Peter Šavron
Emanuel Baruca
Erik Smeraldi
Martina Sosič
Lorenzo Mezzavilla
 
Spremljevalca:
Jan Zobec – Limax Hudlagod (Huddy)
Nina Pahor – Pomona Ochrowt (Pommy)
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uKAJ: TZV 2
uKDO: ANGAŽIRANI GALEB
uKJE: DEŠEČA VAS OB REKI KRKI
uKDAJ: 6.-12.8. 2018
uTEMA: BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA

Prvi dan smo postavljali tabor (stranišče, 
luknja za taborni ogenj, jambor, pomije, 
oglasno desko) ter opravili test za TZV carja.

Ob prihodu smo se delili v vode (galebi, delfini, 
raki, orke, zelve, hobotnice)
dvakrat na dan smo imeli teme, kjer smo uneto 
spoznavali kaj mora vodnik poznati in kako se 
mora vesti.
Veliko časa je bilo namenjeno spoznavanju med 
seboj potom iger in bansov.

Letos je ZSKSS dal možnost,da se tudi mi udeležimo TZV-ja, 
voditelji pa so se odločili, da se ga bomo udeležile medve, 
Angažirani Galeb in Vodilna Panda. TZV je tečaj za vodnike, 
ki se ga udeležujejo izvidniki in vodnice iz cele Slovenije. 
Potom delavnic, imenovane teme, smo spoznavale kako biti 
dober vodnik ter skavt. Letošnje teme so bile varnost na 
delu, zgodovina skavtizma,srečanje voda, vod, duhovnost, 
prva pomoč, orientacija, vodnik, timsko delo, postavljanje 
bivaka in zgradbarstvo.

Pravi pomorščak preden se odpravi na odprto 
morje mora intenzivno vaditi, zato smo se podali 
na tekmovanje s kanuji. Me smo zmagale.
24h je bilo namenjenih hajkom po vodih. Vod ork 
smo se odpravile v vas Krka. Ob tej priložnosti smo 
se bolje spoznale ter povezale med sabo. Med 
potjo smo morale napisat himno hajka.
V sklopu poti preživetja smo se morale plaziti 
po blatnem jarku, v gozdu so nas čakale tri 
preizkušnje, hodile smo po slack line-u, na koncu 
pa smo čofotali v vodi.
Za veliko igro smo morali zgraditi prototip 
majhnega čolna. Vsak v vodu je imel neko 
funkcijo. Čoln je moral vsebovat jambor, vesla, 
majhnega človeka in blazine proti trčenju, za to 
naredit je moral en član voda kupiti v “trgovini” 

TZV 2

Tabora
vodnikov
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uKAJ: TZV 4
uKDO: VODILNA PANDA
uKJE: SUHORJE PRI PIVKI
uKDAJ: 20.-26.8. 2018
uTEMA: SRČNI JEZDEC (ERAGON)

Kot na drugem TZV-ju smo tudi mi imeli takoj 
prvi dan test za TZV carja ter postavljanje 
tabora, še prej pa so nam vojaki Galbatorixe 

vojske pregledali nahrbtnike, zmerili dolžino las, 
mezinca, vprašali pa so nas tudi naj sladkarijo, 
pohištvo ipd., tako se je res zdelo da stopamo v 
vojsko. 
36 svobodnih bojevnikov smo bili razdeljeni v vode 
(štorklje, papige, komarke, netopirji, metuljčki, 
orli), vodila pa nas je skupina vardnov, vohunov v 
vojski (Mina, Peter, Jani, Maša, Lara, David, Andrej 
in Primož). Vsako popoldne in zvečer so nam 
prikazali del zgodbe o Eragonu in svoji zmajki.
Tabor so znaznamovale teme, ki so skupne za vse 
TZV-je in hajki po vodih, pot preživetja, velika igra 
ter jutranje maše.
V sredo smo se podali na hajke, tako da smo po 
evangeliju pri maši imeli hajk, ki je predstavljal 
pridigo, naslednji dan pa se je maša nadaljevala. 

Poimenovali smo jo dvajset urna maša. Iz hajka 
smo se morali vrniti umiti, izmisliti smo si mogle 
zabavne igre za večer, ročno smo ustvarile darilce 
za voditelje ter posnele smo najbolj odbito sliko 
voda.
Na poti preživetja smo se valjali po blatu, močili v 
reki in pod dežjem, hodili na slack line-u, viseli na 
zip line-u, igrali slepe miši po gozdu ter hodili bosi 
po kamenčkih.
Velika igra se je odvijala ob mraku zadnjega 
večera, napadali smo Galbatorixovo vojsko in 
samega Galbatorixa s skalpiranjem. Zadnji taborni 
ogenj je stal nad vodo, poimenovali smo ga 
Mokrček. 
Za spomin so nam voditelji dali majčke, značke ter 
pisemca z mislimi ostalih udeležencov.
Ta je najlepši tabor, ki sem ga kdaj doživela, vsa 
prijateljstva, norosti, straže, zgodbe, teme, vsak 
nasmeh iz tega tabora bo za vedno v mojem 
srcu. Upam, da bodo bodoči zamejski vodniki še 
odhajali na te TZV- je in imeli enako možnost, kot 
jaz in Tina.

TZV 2

TZV 4

orodje in vse tisto kar smo potrebovali. 
Plačevali smo jih z zamaški, ki smo jih dobili 
na hajku ali na postojankah. Cilj igre je bil, da 
čoln zdrži pot do drugega brega reke in nazaj s 
svečko na njem vžgano.
 V spomin so nam podarili nahrbtnike z 
logotipom tabora, značko za kroj, zadnjo stran 
dnevnika sinjega galeba in list z mislimi naših 
prijateljev.
TZV je izjemna izkušnja, ki jo priporačam vsem. 
Upam, da bomo kot SZSO še kdaj sodelovali 
na TZV-ju s slovenskimi skavti. Zelo sem se 
zabavala in spoznala veliko novih prijateljev. 
Zavedala sem se kaj pomeni biti dober vodnik. 
Ta tabor mi bo ostal za vedno v spominu ne 
samo za tisto kar sem se naučila, ampak za 
vse tisto kar sem v enem tednu doživela.
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To poletje smo se člani klana »Lpu pčase« 
lepo, počasi odpravili na mednarodni 
tabor – Roverway, ki je potekal na čudoviti 

Nizozemskem. 
 Celo leto smo se pripravljali. Med letom 
smo vneto pekli piškote, kuhali kavo ter jo ponujali 
po maši po župniščih v mestu in Bregu. Pomagali 
smo ločevati odpadke na Majenci v Dolini in na 
Prazniku češenj v Mačkoljah. Z dodatno denarno 
pomočjo naše organizacije smo dosegli želeno 
vsoto denarja. Pred taborom smo se dvakrat 
srečali v Ljubljani s skavti iz Slovenije, saj smo na 
tabor odšli skupaj z njimi.
 22. julija 2018 ob 22. uri smo končno 
štartali iz Ljubljane, pričela se je dolga petnajst 
urna vožnja. Nekateri so se prvič vozili toliko časa 
in so zbujeni trpeli celo noč, nekaterim zaspancem 
pa je kljub uničenemu hrbtu in vratu uspelo nekaj 
uric zatisniti oči. K sreči je slabo prespana noč šla 
mimo in nizozemsko sonce nas je toplo sprejelo in 
takoj prebudilo.
 Prispeli smo v mesto Haag, kjer smo se 
najprej registrirali in dobili »izkaznico« Roverwaya. 
Postavili smo šotore na plaži Severnega morja. 
Žal vsi člani klana nismo bili skupaj, bili smo 
porazdeljeni v dve skupini in vključeni v večjo 

skupino, ki so jo imenovali patrol; v vsakem 
patrolu je bilo šest skupin iz različnih držav. Naša 
klanovodja pa sta  pomagala organizatorjem. 
 Prvi dan smo v Haagu imeli prosti čas; 
kopali smo se v Severnem morju in se odpočili. 
Proti večeru je sledila slavnostna otvoritev, kjer 
smo bili vsi vljudno sprejeti. Sledila je skupna 
zabava, skavti iz vsega sveta smo bili združeni in 
Roverway se je končno pričel.
 Po prvem dnevu se je vsaka skupina – 
patrol premestila na drugi taborni prostor, kjer 
smo pet dni imeli različne dejavnosti. Prespali 
smo v Diepenveenu. Med  petimi dnevi smo bolje 
spoznali druge člane naše skupine: Špance, 
Portugalce, Nizozemce, Angleže in Italijane s 
Sicilije. Takoj smo se spoprijateljili še posebno 
s Sicilijanci, Španci ter tudi z ostalimi skavti. 
Komunicirali smo v italijanščini in angleščini. Vsak 
dan smo imeli nove in zanimive aktivnosti: ogledali 
smo si zgodovinsko mesto Deventer, igrali smo 
se na »human bingo«, kopali smo se v javnem 
bazenu, igrali z loki, z barčicami smo si ogledali 
mestece Giethoorn, ki je podobno Benetkam. 
»Med plovbo v Giethoornu sem z Italijankama 
veselo pela pesem filma Titanic ... plovba se ni 
srečno končala, saj je moja barčica imela dve 

RP

MEDNARODNI TABOR – ROVERWAY
OPPOSITES ATTRACT

KLAN LPU PČASE
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luknji in sem s svojo posadko skoraj utonila.«
 Zraven tabornega prostora so imeli kmetje 
velik vrt, v katerem smo jim tudi pomagali kopati  
zemljo in čistiti zelišča za čaj. Najbolj zabavno nam 
je bilo, ko je vsaka skupina skuhala značilno jed 
svojega naroda. Mi smo spekli pleskavice. Končno 
smo jedli kot je treba, saj večinoma smo jedli 
samo sendviče. Z veseljem smo pokusili tudi jedi 
ostalih držav. 
 Iskreno priznamo, da smo si pričakovali 
več daljših sprehodov in bolj zgodovinsko 
usmerjeno tematiko, saj naslov naše poti je bil 
»Historic Overijessel« – »Zgodovinski Overijessel«; 
Overijessel je provinca Nizozemske. A kljub tej 
pomanjkljivosti smo se vseeno zabavali in kar je 
najbolj pomembno, ustvarili nova prijateljstva.
 Zadnjih pet dni smo preživeli vsi skavti 
skupaj na skupnem tabornem prostoru ob jezeru 
v Zeewolde. Nekateri smo imeli možnost prvič 
poskusiti savno, jadrati in skuhati nizozemsko 
tipično jed. Prosto smo izbirali med številnimi 

dejavnostmi, ki so bile povezane s tehnologijo, 
arhitekturo, umetnostjo,  aktivnostjo v naravi, 
spoštovanjem samega sebe in bližnjega ter s 
problematiko priseljencev in njihovega zahtevnega 
življenja. 
 »Opposites attract« – »Nasprotja se 
privlačijo« je bilo vodilo Roverwaya. Bilo nas je 
3500 skavtov z različnimi idejami in mislimi, a 
vsi skupaj smo bili   odprti za spoznavanje novih 
ljudi, novih kultur, premišljevanje o svetovnih 
problematikah, razširjanje pogleda na svet. V 
družbi smo se zvečer sprostili in noro plesali ob 
brezalkoholnem pivu. Roverway je žal bil zaključen, 
a nepozabni trenutki in nova spoznanja so se 
vsem varno zaklenila globoko v skavtsko srce.
 
 Vsem skavtom želimo, da bi se med 
skavtsko potjo udeležili vsaj enega mednarodnega 
tabora, saj so izkušnje res nepozabljive in 
obogatijo skavtski duh.
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“Letos smo moj klan in jaz prvič šli skupaj na 
Roverway, bila je res lepa izkušnja, spoznala 
sem veliko novih skavtov, kultur, iger, plesov. 
Bolje sem spoznala tudi nekatere člane 
mojega klana.
Doživela sem res lepe trenutke in poskusila 
nove stvari.” 

"Sodelovanje na Roverwayu je bilo 
zame zelo pomembna izkušnja, ker sem 
razumela, kako deluje skavtizem po svetu. 
Čeprav je bila programsko naša pot precej 
pomanjkljiva, so bile dejavnosti na skupnem 
delu zelo pestre in raznolike. Pomagale so 
nam razumeti, kako pomembno vlogo ima 
posameznik v odvisnosti do sebe, okolja, 
družbe in narave."  

"Izkušnja se mi je zdela zelo zanimiva in 
vredna pohvale. Spoznal sem nove ljudi, 
kulture in navade iz različnih držav. Skupina 
je delovala složno in v njej smo se dobro 
ujeli. Vredno ponovitve."

Nepremagljia vidra

Vodilna zabra

Delavni lev
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»Prvič v svojem življenju sem spoznala 
toliko skavtov iz različnih držav. Različne 
kulture, barve polti, jeziki, misli so se 
pozitivno prepletale med njimi in ena 
sama skupna nit nas je povezovala ... 
obljuba skavtov, katero smo tudi vsi 
skupaj ponovili v svojem maternem 
jeziku.«

Daljnovidni delfin

Nasmejana zebra

“Ta Roverway, kljub mnogim problemom 
kot jedača in organizacija sama, je bil 
po mojem mnenju lepa izkušnja. Rad bi 
povedal še, da sem užival dva tedna v 
dobri družbi.”
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Goriški roverji in popotnice smo se v petek, 
4. avgusta, podali na romanje, ki ga je 
pripravila mladinska pastorala goriške 

nadškofije. Skupaj smo prehodili 118 kilometrov 
dolgo pot, ki je potekala od Kobarida do Ogleja 
po krajih, ki so bili nekoč vojna prizorišča. Preko 
Poti miru in Romee strate smo šli tudi mimo 
Vrha Sv. Mihaela, Martinščine in spomenika 
posvečenega žrtvam prve svetovne vojne v 
Sredipolju. Cilj romanja je bil namreč tudi 
razmišljanje ob 100-letnici konca prve svetovne 
vojne. Prespali smo po raznih gostoljubnih 
župniščih, med drugimi tudi na Sveti Gori in v 
Štandrežu, dokler nismo dospeli do Ogleja. Od 
tam smo se potem z avtobusom odpravili v Rim 
na sobotno srečanje s papežem Frančiškom, 
kjer je bilo prisotnih kar sedemdeset tisoč 
mladih iz celotne Italije. Papežev govor se je 
s tematikami ljubezni, sanj mladih, svobode, 
življenja in poroke dotaknil src vseh navzočih, 
ki so tako kot mi prehodili bolj ali manj dolge 

romarske poti miru. V kraju Circo massimo so 
občinstvo pred papeževim prihodom spremljali 
zvoki znane glasbene skupine The sun, nakar sta 
na večernem koncertu nastopila med drugimi 
tudi italijanski rapper Clementino in italijanski 
kantavtor Alex Britti. Po glasbeni kulisi v Circu 
massimu so nato v nočnih urah po rimskih 
cerkvah potekale razne pobude, kot na primer 
prireditev po sledeh slikarja Caravaggia ali 
srečanje z žrtvami terorizma. V nedeljo, 12. 
avgusta, smo se odpravili na Trg svetega Petra, 
kjer je potekala sveta maša, nakar smo se z 
avtobusom vrnili v Gorico. Poleg naših skavtov 
sta se na pot odpravila tudi dva italijanska 
klana AGESCI-ja, klan iz Ločnika in drugi člani 
mladinske pastorale. Srečanje s skavti iz 
italijanske strani Gorice je bilo po mojem mnenju 
bistvenega pomena, saj so se ustvarile močne 
prijateljske vezi, ki bodo lahko v prihodnosti 
obrodile mnogo sadov za goriško realnost.

Vestni modras
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Sobota, 11. avgusta 2018. Na tisoče mladih, 
neskončno svetilk usmerjenih v nebo. Kakor da 
bi s to gesto želeli povedati vesolju: “Mi smo tu”. 
Mladi glas, ki prepeva v noči ob priložnosti sinode 
mladih v Rimu. Circus maximus poln drugačnih 
obrazov, ljudi iz vseh koncev sveta, a vsi z istim 
ciljem. “Jesus Christ, you are my life” – pravijo. 
Kako opisati vse občutke, ki so nas v tistem 
trenutku preplavili.
Noč med 11. in 12. avgustom je bila le vrhunec 
desetdnevne izkušnje, ki smo jo klanovci goriškega 
stega doživeli v družbi drugih goriških klanov in 
župnijskih skupin. 
“Il turista pretende, il pellegrino accetta e 
ringrazia” / “Turist zahteva, romar sprejema in 
se zahvaljuje” – to je bil moto, ki je vodil našo 
skupino iz Gorice in okolice. Odnosi v tej skupini 
so se dan za dnem krepili in lahko povem, da sem 
spoznal veliko dobrih ljudi, s katerimi bi zelo rad 
obdržal stike. Toliko več pa je spominov, nasmehov 
in pogovorov, ki bi jih nikakor ne želel pozabiti.

Pot do Kobarida prevozili,
se do cerkve napotili,
tam uradno romanje začeli
in do Kozjaka zleteli.

Na Sočo smo zavili,
z obljubo se potopili,
po cesti se potili
in v skupini govorili.

Ko smo ustavljeni bili,
fant z avtom pridrvi,
se pred steber postavi,
"c’è sempre un modo" izjavi.

Del stebra odstrani,
misli, da visok več ni,
z avtom se zažene
in ga spodaj zadene.

Steber nazaj na mesto da,
pod avto pogleda,
v rikverc se zakadi
in vonj po travi pusti.

Pot po gozdu se povzpne
in vsi težijo že,
ko mi zavremo
in v Tolmin dospemo.

Na dvorišču se tuširamo
in večerjo guštiramo,
psalm je treba molit
in še se skupaj pogovorit.

Misleči gams 

Navihana sova



35



36



37

Pot predstavlja enega izmed temeljev skavtizma, 
predvsem pa klana. Pot je izkušnja hoje, pri 
kateri s sabo nosiš vse potrebno in zapustiš 
vsakdanje življenje, polno ugodij, ki so lahko 
večkrat omejujoča za osebno rast in razvoj. Hoja 
omogoči spoznanje samega sebe, bližnjega ter 
lastnih potencialov in te nauči biti radodaren. Vse 
to smo doživeli letos na romanju, kljub temu da je 
bila letošnja izkušnja poti posebna. Na pot se ni 
opravil le naš klan, temveč velika skupina mladih, 
med katerimi so bili tudi tisti, ki s skavtizmom niso 

Vztrajna fazanka

nikoli imeli opravka. Menim, da so slednji prvič 
resnično spoznali, kaj pomeni pot in vsakodnevna 
hoja v vseh svojih odtenkih. Verjetno so prav oni od 
te izkušnje največ odnesli. 
Sama sem od te izkušnje tudi nekaj odnesla, saj 
sem razumela, kaj pomeni biti član tako velike 
skupine ljudi in kako je težko, da ta dobro deluje. 
Hoja mi je omogočila srečanja z različnimi ljudmi z 
drugačnimi pogledi na življenje in sklenjanje novih 
prijateljskih vezi. Najbolj pa je pripomogla k temu, 
da sem poglobila in ojačila stare.
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Roverji VKB klana smo se letos odločili za 
nekoliko drugačen potovalni tabor: odpravili 
smo se raziskovat Bosno in Hercegovino. 

4. avgusta smo se v zgodnjih večernih urah 
odpeljali do Kopra, kjer smo se vkrcali na avtobus. 
14-urna nočna vožnja do Sarajeva ni bila najbolj 
prijetna: klima na bosanskem avtobusu je nudila 
le dve možni temperaturi – sibirsko ali saharsko, 
polovica sedežev se ni mogla nagniti nazaj, poleg 
tega pa se je šoferju zdela dobra ideja, da je 
ob treh ponoči prižgal radio z glasbo. Da niti ne 
govorimo o mejnih prehodih, ki so se pojavili ravno 
v trenutku, ko je nekaterim uspelo zadremati.
Ne glede na vse pa je 5. avgusta okrog 9.00 zjutraj 
vseh 14 klanovcev vključno z obema voditeljema, 
Matio in Ivanom, srečno prispelo v bosansko 
prestolnico: popolnoma neprespani, toda živi, 
zdravi in pripravljeni na 8-dnevni potovalni tabor.

Prvi sprehod po mestu: hitra, bolj teku podobna 
hoja do sarajevske katedrale, kjer je že začela 
sv. maša. Po maši nas je tamkajšnji župnik lepo 
sprejel, nam predstavil katedralo, versko skupnost 
v Sarajevu in bil pripravljen odgovarjati na naša 
vprašanja. 
Spoznavanje mesta smo nadaljevali v spremstvu 
domačina Edina, ki nam je predstavil glavne 
znamenitosti Sarajeva. Za kosilo pa smo prvič 
okusili nekaj, o čemer smo sanjali že med potjo v 
avtobusu: burek! 
Popoldne smo si ogledali ostanek predora, ki je 
med vojno ob razpadu Jugoslavije predstavljal 
edini izhod iz obkoljenega mesta. Tako smo se 
tudi srečali s temo, ki smo jo izbrali kot vezno 
nit tabora: odločili smo se, da se bomo poglobili 
v zgodovino Bosne in Hercegovine, odkrivali 
razloge za grozljivo vojno, ki se je še spomnijo 
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ljudje, le nekaj let starejši od nas. Hoteli smo čim 
bolje spoznati ta zanimiva območja, kjer sobivajo 
različni ljudje in različne religije, ter ugotoviti, če so 
trenja, ki so bila v preteklosti prisotna zaradi teh 
razlik, še vedno močno občutena.
Naslednji dan, 6. avgusta, smo se že zjutraj 
poslovili od Sarajeva in se z avtobusom odpeljali 
do Konjica, od tam pa naprej s kombijem do 
Boračkega jezera, kjer imajo skavti iz Zenice svoje 
stalno poletno središče. Tam naj bi taborili dva 
dni. Kljub začetnemu šoku, ko smo ugotovili, da 
imamo v šotorih postelje, smo se v taboru lepo 
znašli. Skupaj z lokalnimi skavti smo z vodnimi 
igrami kljubovali vročini, zvečer pa smo se še bolj 
povezali ob druženju pri ognju.
7. avgusta smo se v spremstvu simpatičnega 
vodiča Edina podali na pohod v kanjon Rakitnice, 
glavnega pritoka prvega dela reke Neretve. Kljub 
naporni hoji, predvsem zaradi vročine, smo uživali 
ob razgledih na prelepo naravo. Ko smo prišli do 
brega reke, pa nas je razočaral pogled na kupe 

smeti, odvrženih na obalo. Ker si skavti želimo 
pustiti svet lepši, kot smo ga prejeli, smo si zavihali 
rokave in pobrali toliko smeti, kolikor smo jih mogli, 
da je bila obala ob našem odhodu vsaj malo bolj 
čista. 
Reko, ki smo jo med pohodom lahko občudovali 
tudi z visokega in jo tako videli v vsej njeni lepoti, 
smo pobliže spoznali dan kasneje, ko smo se 
po njej spustili z rafti. S tem izletom se je tudi 
končalo naše bivanje na Boračkem jezeru; še pred 
raftingom smo se morali posloviti od vseh novih 
bosanskih prijateljev s tabora. Nekajurna pot po 
reki je bila zanimiva in ne preveč naporna, saj 
so nam nudili dovolj dolgo pavzo za kosilo, med 
katero so nas pogostili z odličnim mesom na žaru. 
Popoldne je bil na vrsti še ogled Titovega bunkerja, 
vojnega objekta, v katerega bi se v primeru 
atomskega napada zatekel Tito z najožjimi 
sodelavci. Nato pa smo odhiteli na avtobus, ki nas 
je iz Konjica odpeljal v Jablanico, kjer so nas že 
pričakovali tamkajšnji skavti, ki so nas pospremili 
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do svojega sedeža, kjer smo prenočili.
V Jablanici smo si naslednji dan ogledali muzej 
bitke na Neretvi iz 2. svetovne vojne, jablaniški 
skavti pa so nam razkazali mestece in nas 
odpeljali na kopanje k bližnjemu jezeru. Na plaži 
nas je spet čakalo neprijetno presenečenje – 
ogromna količina smeti! Zato smo tudi tokrat 
improvizirali čistilno akcijo, ki je bila sicer bolj 
simbolična (čeprav smo napolnili okrog 15 vrečk, 
je bilo ob našem odhodu še vedno vse polno 
smeti), a nam je kljub temu dala zadoščenje, 
predvsem zato, ker se nam je pridružilo nekaj 
domačinov, ko so videli, kaj počnemo. 
Zvečer so nas naši novi skavtski prijatelji prepričali, 
da gremo na kratek večerni sprehod. Pohod, ki naj 
bi trajal le 20 minut, je bil v resnici nekoliko daljši, 
kar pa nas niti ne bi motilo, če bi bili obveščeni, da 
bomo potrebovali svetilke, saj smo kar naenkrat 
zavili s ceste in se v temi povzpeli do razgledne 
točke. Ob razgledu na razsvetljeno dolino smo vsi 
končno dojeli, da se je bilo vredno malo potruditi.
Mislili smo, da je bilo dogodivščin dovolj za eno 
samo noč – vendar smo se motili. Ko smo se 
nič hudega sluteči sprehajali po Jablanici nazaj 
do skavtskega sedeža, je mimo pridrvel kombi z 
odprtimi zadnjimi vrati … in iz njega je priletelo vsaj 
dvajset zabojev, polnih malin. Ti so podrli eno od 
klanovk, ki se je v hipu znašla na tleh. Na srečo je 
bila cesta nastlana z več kilogrami mehkih malin, 
ki so ublažile padec in poskrbele, da je bilo več 
klanovcev sicer oškropljenih z rdečo barvo, vendar 

se nihče ni poškodoval. 
Če bi se kaj takega zgodilo v Italiji (bolj težko, pa 
vendar), bi se ljudje najbrž začeli smejati, izvlekli bi 
žepne telefone in fotografirali prizor. A tamkajšnji 
ljudje so drugačni: komaj so videli, da je nekdo 
na tleh, se je nabralo nekaj deset ljudi iz bližnjih 
barov, ki so ponujali kozarce vode in spraševali, 
če je vse v redu. Ko so videli, da se ni zgodilo nič 
hudega, pa so začeli kar s tal pobirati maline, ki 
niso bile preveč zmečkane, in jih jesti; nekateri so 
si celo prinesli posode in jih spravili za domov.
Po začetnem šoku (navsezadnje smo bili priča 
prometni nesreči) smo se tej dogodivščini iz 
srca nasmejali in se je s smehom spominjali vse 
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preostale dni tabora. 
Naslednji dan smo se odpravili v še zadnjo 
destinacijo BiH-a: Mostar, mesto, ki je bilo med 
vojno razdeljeno na dvoje: na muslimansko in 
krščansko stran reke. Po cesti smo se predstavili 
domačinom in jih spraševali, kakšna je situacija 
v mestu sedaj, ko je od vojne minilo več kot 
desetletje. Presenetilo nas je, da je bila večina 
ljudi z veseljem pripravljena govoriti o tem, in 
marsikdo je povedal, da sedaj v mestu živijo vsi 
skupaj, prehod čez most je nekaj vsakdanjega 
in čisto normalno je imeti prijatelje ali družino 
z druge strani. Slišali smo sicer tudi drugo plat 
zgodbe: nekateri starejši meščani še niso mogli 
pozabiti grozot, ki so jih doživeli med vojno, pa tudi 
med mlajšimi se najde take, ki gojijo zamere svojih 
staršev in dedkov in niso preveč odprti za stik z 
nasprotno stranjo.
V Mostarju smo tudi obiskali muzej o vojni na 
Balkanu in genocidih, ki so se zgodili v tistem času 
(med temi je najbolj znan genocid v Srebrenici).
Po koncu bivanja v Mostarju, ki se je, kot se za 
zadnjo noč tabora spodobi, zaključilo z veselim 
druženjem in veliko količino palačink, smo v 
nedeljo, 12. avgusta, pot nadaljevali na Hrvaško: 
iz Mostarja smo s poslednjim burekom v rokah 
štartali že zelo zgodaj zjutraj. Ustavili smo se v 
Splitu, kjer smo si ogledali mesto in se osvežili v 
morju, nato pa nas je spet čakal nočni avtobus, 
ki nas je v zelo zgodnjih jutranjih urah pripeljal 
do Trsta. Tu smo zaključili s programom, nato pa 

smo noviciatovke, ki so na taboru postale pravi 
del skupnosti, z obredom še uradno sprejeli v 
klan. Še en nepozaben tabor smo seveda zaključili 
s Pesmijo slovesa, ob kateri so tekle solze … 
mogoče zaradi neprespanosti, mogoče pa zato, 
ker je tabor kot vsako leto prehitro minil.

Zasanjana panda
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Od 24. julija do 1. avgusta so nas obiskali 
člani in vodstvo klana Dejavu iz Reggio 
Kalabrije. Obiskali so Trst in našo okolico 

v sklopu potovalnega tabora. Prvič sta se srečala 
z njimi Neža in Matia prvi dan, ko so si na kratko 
ogledali mesto. 25. julija smo jih klanovci VKB 
klana pospremili na osmico, kjer so lahko poskusili 
nekaj naših tipičnih jedi. Po večerji so nas povabili 
v Kulturni dom, kjer so se nam predstavili s 
prizorčkom o svojem klanu. Pripravili so nam hitri 
tečaj o njihovem dialektu, ki smo ga vsi dobro 
opravili. Okusili smo tudi njihovo tipično jed 
“nduja”, ki je bila za nekatere dobra, za druge pa 
absolutno prepikantna.
V naslednjih dneh so obiskali še Nabrežino in 
Opčine, nato pa so se nastanili v naših skavtskih 
prostorih na Padričah, kjer so tudi opravili 
tridnevno aktivno služenje. Mi smo se jim vsak 
dan pridružili v manjših skupinah in jim pomagali. 
Z njihovo pomočjo smo dokončali prenovo oken 
prednjega dela stavbe in uredili travnik za stavbo, 
na katerem lahko sedaj stojijo še 4 šotori več. 
Zadnji dan smo preživeli vsi skupaj na Padričah, 
kjer smo ob glasbi in plesu naredili marsikaj 
koristnega. Zvečer smo drug drugemu pripravili 
tipično večerjo, po večerji pa smo imeli prvi taborni 
ogenj na tem sedežu. Naslednji dan smo se zjutraj 
poslovili in del našega klana je Kalabrijce tudi 
pospremil zvečer na železniško postajo, kjer smo 
si obljubili, da se bomo kmalu spet videli.

gostovanje
klana dejavu 

Poprčkasta srna
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Taborjenja so si med seboj podobna, isti 
objekti na taboru, izleti, umivanje v mrzli 
reki, proga preživetja, obroki v menažkah, 

orientacijski tek, spanje v šotoru, taborni ogenj ... 
vendar se vsako taborjenje razlikuje, razlikujejo 
se obrazi, s katerimi deliš izkušnje in spomine, 
razlikujejo se občutki, ki jih boš za vedno nosil v 
sebi.
Ko naša himna prvič zadoni v jasi sredi gozda, ko 
prvič vsi skupaj zapojemo Našo pesem, takrat se 
uradno začne naše taborjenje. Ta čuten trenutek 
predstavlja začetek nečesa, česar ne bomo nikoli 

pozabili. S pesmijo se je začelo tudi letošnje 
taborjenje 16. julija 2018 v Cerknici. Letos se nas 
je zbralo približno sedemdeset, iz Trsta in Gorice, 
vseh starosti, od najmanjšega MČ-ja (medvedki 
in čebelice 8–11 let) do najstarejše grče (nad 24. 
letom). 
Taborjenje v Sloveniji nam omogoča spoznavanje 
njenih lepot, zato se vsako leto odpravimo na izlet 
v okolico tabornega prostora. Ker smo pred štirimi 
leti že taborili v Cerknici, so se letošnji izleti malce 
razlikovali. Najmlajši so si ogledali Škocjanske 
jame ter se povzpeli na bližnji hrib Slivnico, starejši 
pa so si ogledali Križno jamo ter se povzpeli na 
Snežnik. Vsi pa smo obiskali partizansko bolnico 
v Zalesju in spoznali delček zelo pomembnega 
poglavja naše zgodovine.
Razen izletov se naše taborjenje odvija na 
tabornem prostoru. Letos smo bili še posebno 
športni, saj smo organizirali turnir v raznih športnih 
disciplinah: odbojka, scoutball, balincanje, 
roverway, nogomet. Zadnji dan smo tekmovali tudi 
v progi preživetja, ki predstavlja vrhunec naših 
športnih aktivnosti na taborjenju.
Vsako leto povabimo kakega gosta. Letos so 
nas na primer obiskale novinarke Primorskega 
dnevnika, s pomočjo katerih so najmlajši taboreči 

Imate tudi vi prijatelje, ki preživljajo poletje na 
taboru - a s taborniki? Veseli smo, da tokrat 
gostimo članek nam sorodne organizacije in tako 
odkrijemo, kako pravzaprav potekajo njihovi tabori.

»ENKRAT LETNO TABOR 
PRIREDIMO IN DVA 
TEDNA POD ŠOTORI 

PREŽIVIMO ...«
sestra Želja

TABOR 
RMV
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uredili dve strani za časopis, v sklopu projekta, 
ki nam ga je ponudila Zveza vojnih invalidov iz 
Trsta, pa smo se naučili novih partizanskih pesmi 
ter prisluhnili predavanju o pomenu pesmi v 
narodnoosvobodilnem boju. Vsako leto nas kdo 
obišče in nas kaj novega nauči; v prejšnjih letih 
so nas obiskali lovci, ribiči, vitezi, vsako leto nas 
obišče kak starejši oz. neaktivni član tabornikov, ki 
z nami deli svoje taborniško znanje.
Vrhunec vsakega taborjenja je slavnostni ogenj, ko 
se novi čani krstijo in dobijo taborniško ime. Na ta 
ogenj se pripravljamo ves dan. Naberemo veliko 
količino dračja in drvi, novi člani opravljajo prvi 
izpit in, ko sonce zaide, se vsi oblečemo v kroj in 
se v tišini odpravimo k ognjišču. Ko taborovodja da 
znak, se dežurni odpravijo k ognju in ga prižgejo. 
Skupaj zapojemo himno in nestrpno čakamo 
na krst novih članov. Letos je bilo novokrščenih 
trinajst, trinajst novih nasmejanih obrazov, ki so od 
tega trenutka dalje pravi taborniki.
Na slavnostnem ognju se zgodi še nekaj 
pomembnega – menjava rut oziroma prestop 
v starejšo starostno kategorijo. In kar je najbolj 
pomembno od vsega, pri tabornem ognju pojemo 
in se zabavamo. Trenutki ob ognju, slavnostnem 
ali ne, so najbolj dragoceni in nam grejejo srce.
Po slavnostnem ognju so vse dogaja hitro, zadnji 
dnevi minejo tako hitro, da smo že doma, ko 
se zares zavemo, da je taborjenja konec. Pred 
koncem taborjenja je red GG-jev (gozdovnike in 
gozdovnice 11–16 let) čakala še pomembna in 
zabavna izkušnja – bivakiranje. Letos smo združili 
orientacijski pohod in bivakiranje, GG-ji so morali s 
pomočjo zemljevida in preko raznih kontrolnih točk 
priti do določenega prostora, kjer so si postavili 

bivak, začasno prenočišče, za eno noč.
Ko zadnjič prižgemo ogenj v tišini, razumemo, da 
nas čaka le odhod domov. Pred odhodom domov 
pa bo vedno še zadnjič zadonela naša himna in bo 
po jamboru navzdol zdrsela naša zastava. Takrat 
je taborjenja res konec in tako se je tudi letos, 26. 
julija 2018, naše taborjenje zaključilo. Na oblačen 
četrtek smo s solznimi očmi stopili na avtobus in 
globoko v nas premišljali, kako lepo smo preživeli 
ta čas v družbi naših prijateljev, naše taborniške 
družine. 
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V petek, 6. julija, smo se pripravniki SZSO srečali na sedežu 
goriških skavtov, da bi se med sabo bolje spoznali in skupaj 
razmišljali o nadaljevanju skavtske poti. Na sedežu sta nas 

pričakovala poverjenika za pripravnike, Očarljvi leopard in Vestna vidra. 
Po začetni spoznavni igri sta nas porazdelila po dvojicah: vsak par je 
moral s pomočjo dobljenih vprašanj razmišljati o lastni osebni rasti in 
skavtski poti. Po dvojicah smo se pogovarjali na temo danih vprašanj 
in odšli na pot do goriškega grada, kjer je vsak predstavil ostalim svoje 
triletne življenjske načrte. Zanimivo je bilo, da smo na večino vprašanj 
odgovarjali precej različno, ko pa sta Paolo in Jadranka vprašala, zakaj 
smo prišli na srečanje, smo se strinjali, da smo prišli zaradi občutka 
odgovornosti. To je bil povod za zanimivo razmišljanje o občutku 
odgovornosti. Prav ta občutek nam večkrat pomaga pri premoščanju 
težav ali pa pri premagovanju lenobe. Odgovornost, ki jo kot voditelji 
imamo do skupine, nam pomaga pri vodenju in organiziranju skavtskih 
dejavnosti. Nenazadnje se odgovornost veže na prvi skavtski zakon 
(skavt si šteje v čast, da si pridobi zaupanje) tako, da se zaradi 
zaupanja, ki nam ga dajejo starši in ostali voditelji, čutimo odgovorne 
za skupino, v kateri delamo. Ob tem pa smo se pogovorili tudi o tem, 
koliko se pravzaprav ukvarjamo s skavtskimi dejavnostmi zaradi čuta 
odgovornosti, koliko pa zaradi notranje sreče in veselja, ki ga delimo z 
drugimi. Srečanje smo zaključili s skupinsko sliko in z občutkom večje 
povezanosti.

PRIPRAVNIKI

JULIJSKO SREČANJE 
PRIPRAVNIKOV 
SZSO

Mogočni delfin
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NAVODILA ZA TEKMOVANJE PIŠEMO ZA JAMBOR!

Draga krdela, čete in klani!
Spet štarta tekmovanje prispevkov kronike skavtskih dogodkov z naslovom
PIŠEMO ZA JAMBOR! Tekmujejo posamezne enote: Krdelo Rdeče rože, Krdelo Črnih tačk, Krdelo
Sambhur, Četa Gorica, Četa Kraškega stega, Četa Trst, Klan Gorica, VKB klan, Klan Lpu P’čase.
Tekmovanje vključuje tako prispevke v rubrikah namenjenim osebni rasti posamezne veje, kot
prispevkom kronike, ki bodo objavljeni v rubriki Časovnica.
Rubrike namenje osebni rasti so sledeče:
uLOVIMO PLENE!: objavljajo volčiči, ki bodo z Akelo, Balujem, Bagheero ali Kačo Kaa ulovili 
plen,
ki predvideva končni pisni izdelek, risbico ali fotografijo. Vsak prispevek krdelu prinese eno
točko.
uPODVIGI!: objavljamo pisne izdelke osebnih podvigov ali podvigov voda. Vsak prispevek četi
prinese eno točko.
uKORAKI NA POTI: objavljamo misli in ideje, ki se rojevajo ob pomembnejših korakih na 
klanovski
poti. Vsak prispevek klanu prinese eno točko.
Pravila za prispevke v Časovnici so prilagojena potrebam vsake veje, tako da lahko volčiči pre- 
magajo klanovce: ;)

.VOLČIČI IN VOLKULJICE: prispevajo novice v dolžini maksimalno 600 znakov v katerih morajo
odgovoriti na vprašanja KDO, KDAJ, KJE, KAKO, ZAKAJ. Obvezno morajo priložiti tudi fotografijo
ali risbico. Novice so lahko rezultat skupinskega dela. Če so originalni izdelki napisani ročno,
prosimo voditelje, da jih pretipkajo.

.IV: prispevajo novice v dolžini maksimalno 1500 znakov, v katerih odgovorijo na vprašanja
KDO, KDAJ, KJE, KAKO, ZAKAJ ter podrobneje opišejo program/dogajanje. K novici obvezno
priložijo fotografijo z opisom/didaskalijo in avtorjem slike. Novice podpisujemo s skavtskim in
neskavtskim imenom. Novic ne smejo prispevati vedno isti pisci.

.RP: prispevajo članke v dolžini 3000 znakov v katerih poleg podatkov prisotnih v poročilih
napišejo tudi kratek komentar, misel o dogodku/programu. Članku obvezno priložijo fotografijo
z didaskalijo/opisom in avtorjem. Avtorji se podpisujejo s skavtskim in neskavtskim imenom.
Novic ne smejo prispevati vedno isti pisci.
Vsak prispevek posamezni enoti prinese eno točko.
Zmagovalno enoto ob koncu leta, ko bomo v končni seštevek točk vključili tudi točke iz druge
številke Jambora, čaka posebna nagrada!

📷 Za ljubitelje fotografije je za vas na voljo SLIKAMO ZA JAMBOR!
Večkrat ena slika lahko pove več kot članek!
Tematika je zelo splošna: SKAVTIZEM! Karkoli za vas to pomeni, jo skušajte opisati potom slike.
Pošljite na naš mail podpisano s naslovom. Naj ima 300 dpi. Če želite da bo vaša slika za 
naslovnico, pa vpoštevajte NAVPIČEN FORMAT!!! 

   PRAVILNIK--
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DRAGA SESTRA, DRAGI BRAT.
Nisi več aktiven/na skavt/inja, a bi rad/a vseeno bral/a Jambor?
Piši nam na jambor.szso@gmail.com ali pokliči na telefonsko 
številko 3480841705.
BP!
Uredništvo

VOLKULJICI NIKA IN ALEXIA STA NAREDILI 
BIVAK S PRIJATELJICO AURORO !!!!!

ROK ZA ODDAJO 
PRISPEVKOV

za naslednjo številko je
6. JANUAR 2019!

Podpisane članke in 
fotografije pošljite na

jambor.szso@gmail.com!
PREJELI

SMO
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