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Bohkov kot: 4
Na poti skozi življenje roko podamo različnim ljudem. Preberite si, kaj nas je 
letos naučila Luč miru iz Betlehema.

KotičeK strica simčija: 6
Lahka, težka in še težja vprašanja, ki se vam porajajo. Le kdo je tokrat spraševal 
našo starešino?

PlamenčeK PriPoveduje: 7
Začetek, izgubljanje po logaških gozdovih, nabiranje papirja in še kaj bi se 
našlo v tokratnji rubriki Plamenček pripoveduje.

Podvigi: 13
Kaj vse se lahko naučite od svojih soskavtov? Vam uspe kak tak podvig, kot je 
njim?

malo za šalo: 17
Kaj je vašim voditeljem  in vam prineslo smeh na obraz od začetka skavtskega 
leta? Skupaj z nami se nasmejte.

Kaj ste reKli: 19
Kaj vam vaši soskavti želijo ob božiču, si lahko prebrete v Kaj ste rekli.

za male sive celice: 20
Le hitro po sledeh užitnih rastlin, da boste svoje znanje razširili in poglobili.

Predstavljamo vam: 22
Lačnega svizca in naša skavtska imena.

striP: 28
Prigode in dolgodivščine kravice Milke.
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UVODNIK

skavtskega življenja in je njegovo mesto glavnega urednika moral zasesti 
nekdo drug. Ta čast je pripadla meni. Tako bom sedaj jaz tista, ki vas bo 
ob rokih klicala in od vas hotela veliko in še več. :P Seveda pa bo Luka na 
nas in naše slovnične napake še vedno skrbno pazil, za kar se mu iz srca 
zahvaljujemo.
Drugi, morda pomembnejši razlog pa je naša tako težko pričakovana 20. 
obletnica. Ob tako visokem jubileju se seveda spodobi, da kot smo na 
prehodih naše staro oblačilo zamenjali mi skavti, zamenjamo oblačilo 
tudi našemu glasilu. V preteklih mesecih smo zato pridno delali  in sedaj 
lahko berete nov, prenovljen in še vedno čisto vaš Plamenček.

Sladkosneda lisica, glavna urednica

Uspelo nam je! 

Pred nami je nov, čisto »frišen« Plamenček. Ne 
diši le po sveži tiskarski barvi in novem papirju 
ampak je na in v njem marsikaj drugače. 
Zakaj? 
Kot ste gotovo že slišali se je naš dolgoletni 
glavni urednik Luka poslovil od aktivnega 

Plamenček je glasilo stega Breznica 1, enote Združenja slovenskih katoliških skavtinj 
in skavtov.

letnik 20, številka 1, december 2012

glavni urednik: 
Sladkosneda lisica;

tehnična urednika: 
Ustvarjalno prikupna košuta in Domiselni svizec;

uredniki posameznih rubrik: 
Zgovorna cvergla, Iskrena mravlja, Radovedna pižmovka, Prebrisano zabavna 
mravlja, Iznajdljiva mravlja, Dobrovoljna pižmovka, Vzdržljivi gams, Skrbna čebela, 
Ana Čop, Katja Mezek;

uredniki za veje: 
Flegmatična želva, Vzdržljiivig, Razposejeni mrjasec, Zabavna vidra.
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luč miru iz BetleHema ...
... tako kot sonce SVETi ZA VSE (to je počela lani, pa velja tudi za letos), 
ko se Z ROKO  V ROKI učimo sodelovati z vsemi in resnično prinašati mir, 
ki ga simbolizira tudi plamen Luči miru iz Betlehema.

Letošnja akcija je torej spodbuda, da bi skušali poiskati načine, da lahko 
sodelujemo drug z drugim pri sami akciji kot tudi v vsakdanjem življenju. 
K temu nas spodbuja geslo akcije Z ROKO V ROKI, letošnja poslanica ... 

tudi ti iščeš nekoga, ki bi ti delal družbo. 
osamljenost siromaši, srečanje in sloga pa bogatita 

in delata ljudi boljše, ustvarjalnejše ... srečnejše.
samo s skupnimi močmi 
in ko – kljub različnosti – 

gledaš z drugimi v isto smer,
lahko delaš svet lepši, svetlejši in bolj človeški.

tudi ta luč bo gorela in razsvetlila svet, 
ko boš odprl svojo roko in jo podaril. 

ne skrivaj je, ne skrivaj se, stopi v korak s človekom, 
ki ga srečaš. 

srečnejši in bogatejši bomo takrat,
ko bomo po svetu stopali

z roKo v roKi.
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BOHKOV KOT

in seveda tudi plakat (razlago plakata si lahko preberete na spletni strani 
LMB 2012).

Za trop LMB je bil seveda največji izziv sodelovanje med štirimi sodelujočimi 
organizacijami, ki sodelujemo v akciji Luč miru iz Betlehema (Združenje 
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zveza bratovščin odraslih 
katoliških skavtinj in skavtov, Zveza tabornikov Slovenije in Slovenska 
zamejska skavtska organizacija). Skušali smo biti zgled sodelovanja in ga 
prenesti navzen. Koliko nam je uspelo, veste vi, ki akcijo spremljate od 
zunaj.

Vsekakor pa je bilo že samo razmišljanje o sodelovanju in načrti, 
prilagajanje ... proces, skozi katerega smo se veliko naučili in ki traja že 
malo manj kot 22 let, pa še ni zaključen ...

Za zaključek še misel bl. Janeza  XXIII, ki je modrost dobrega sodelovanja, 
naj iščemo stvari, ki nas združujejo in ne ločujejo, in svetopisemski 
odlomek, ki ga lahko preberete v razmislek: 1Kor 12,12–25.

Skrbna čebela

naloga zate:
četrti skavtski zakon nas uči, da je skavt prijatelj vsakomur in vsem 
skavtom brat oziroma sestra. v stegu poišči osebo, za katero meniš, 
da je ne poznaš dobro. skupaj se odpravita na sankanje, drsanje 
ali kako drugo zimsko radost in se bolje spoznajta. Pri dejavnosti 
se fotografirajta in fotografijo pošljita na tina.sranc@gmail.com. 
najizvirnejšo fotografijo čaka nagrada.
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en lep pozdrav, skavti!

moje ime je simeon ali kar po domače, stric 
simči. Že odkar pomnim, sem skavt. to mi 
pomeni veliko in mi je v čast, saj iz skavtstva 
lahko dobiš toliko dobrih stvari, ki se jih 
težko pridobi kje drugje.  sem že kar precej 
v letih, za mano je lepo, s preizkusi začinjeno 
življenje. vsak ta preizkus mi je prinesel kako 
novo izkušnjo, iz katere sem se vedno lahko 
kaj koristnega naučil. 
Ker ste vi še tako mladi in naivni, sem vam 
tu na razpolago, da vam pomagam pri vaših 
težavah in tegobah, ki vas morijo v teh 
najstniških letih. zato je v skavtski sobi plakat, 
na katerega napišite svoje vprašanje. lahko 
je kakršnokoli, v zvezi s skavti, življenjem, 
ljubeznijo …
ta teden se je nekomu od vas že porajalo 
težko vprašanje, na katerega sam ni našel 
odgovora:

Kako osmisliti življenje?
Nikar ne hiti, saj si še mlad. Najbolj važno je, da si 
v krogu ljudi, ki te imajo radi, da počenjaš stvari, ki 
jih imaš rad, da si iskren in pošten, ter predvsem 
vesel in vedoželjen. Ko boš počel te stvari, na katere 
boš ponosen, boš tudi sam srečen in skozi življenje 
jih boš nabral veliko. Potem pa, ko boš enkrat star in 
zarjavel kakor jaz, boš pogledal nazaj in se spomnil teh 
lepih trenutkov in sam pri sebi spoznal smisel svojega 
življenja. Zaupaj mi, jaz imam zmeraj prav.

Tvoj stric Simči
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PLAMENČEK PRIPOVEDUJE

Letošnje skavtsko leto se je zame pričelo malo drugače! 
Kot prvo sem se ravno privajala na prvo službo, potem 
je prišlo pa še tako, da sem zamenjala vejo. No, pa naj 
vam zaupam, kako se je vse začelo …
Bil je zopet nek petkov večer in voditelji smo imeli 
srečanje. Na dnevnem redu je bil tudi pogovor o 
vodenju vej in na koncu smo se odločili, da vse skupaj 
malo premešamo. Jaz sem tako prišla v vejo VV.

Letošnje prehode sem torej začela kot četovodkinja in 
jih zaključila kot novi človek oziroma bolje kot nova Kača Kaja. Skozi 
program smo se prelevili v nove ljudi in to še posebej zaznamovali s tem, 
ko smo oblekli čisto nove majice stega Pod svobodnim soncem. Tekom 
dneva se je vsaka veja poslovila od najstarejših članov in medse sprejela 
novince. Obenem smo veje zamenjali tudi nekateri voditelji. 
Ob zaključnem slavnostnem kvadratu smo se skupaj poslovili od 
dolgoletnega urednika Plamenčka, Modrega rakuna. Po glasni »VOGI« 
smo se skupaj odpravili novim dogodivščinam naproti.

O vzdušju pa sigurno pove več fotografiija!
Srečna kanja

PreHodi 2012
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jaKec 3X5

No, končno smo dočakali Jakca 
2012. :) Ob zgodnjih jutranjih urah 
smo 20. oktobra mladi skavtski 
navdušenci zasedli tri avtomobile 
in se odpravili proti Logatcu. 
Ko smo prišli v Logatec, smo se 
prijavili in se razpakirali. 

Nato je sledil štart skupine 
IV (bili smo prvi na štartu). 
Dobili smo zemljevid in čip 
ter jo mahnili na pot. Na poti moram reči, da je bilo izjemno zabavno 
in zanimivo. Ko smo nekoliko utrujeni pritekli na cilj, smo se samo 
preoblekli in sledile so delavnice. Po delavnicah so sledili še testi. Nato je 
bila okusna večerja, nato pa…. večerni žur (ni bil do jutranjih ur, saj so 

PP-jevci morali že ob 21h na pot).  Po 
žuru smo se umirili in odšli spat, kjer 
smo zanimivo vsi skoraj takoj zaspali. 

Ko smo se zjutraj zbudili, smo odšli na 
zajtrk, nato pa še pospravili. Sledila je 
sveta maša in na koncu … rezultati! 
Skupina IV se je odlično odrezala – 
bili smo tretji, kar pa nam brez Roka 
in Gašperja ne bi uspelo. Tudi ostale 
ekipe Breznice 1 so se odlično 
odrezale, seveda pa vsi komaj 
čakamo naslednjega Jakca. :)

Razigrana pižmovka
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Hvala za ves vaš PaPir!

vsem, ki ste na jesensko papirno akcijo prinesli star papir, se 
iskreno zahvaljujemo.

Zbrali smo 220 kg kartona in 4,86 ton papirja.

Naprošamo vas, da papir še vedno zbirate, 
saj bomo spomladi izvedli novo papirno 
akcijo. Saj veste, kamen na kamen palača, 
papir na papir  tone papirja. Če komu 
zmanjka prostora, ga lahko tudi prej pripelje 
v skavtsko skladišče. 
Še enkrat hvala in še na mnogo ton papirja!

Vzdržljivi gams

sodeluj oB oBliKovanju našiH 

noviH stegovsKiH Puloverjev!
Še vedno lahko sodeluješ pri izbiri barve in oblikovanju stegovskega 
puloverja. 
Na Facebooku in naši spletni strani se nahaja povezava do ankete, kjer 
lahko izraziš svoje predloge.

Tisti, ki bo predlagal najboljši in izbrani dizajn dobi pulover zastonj! 
Zato hitro v akcijo!
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Koliko krstov? 

Koliko vodov? 

Koliko delavnic? 

Koliko pohodov? 

Koliko zabave? 

Sladkosneda lisica

jesenovanje čete tulečiH 
Kojotov v  številKaH

Poveži vprašanja z dejanskimi številkami. ali uganeš vse prav?

Datum? 

Koliko ur?   

Koliko noči? 

Koliko voditeljev? 

Koliko klanovcev na služenju? 

Koliko novih veščin? 

10.11.2012- 11.11.2012

29

1 

3

2

14

5
5

7 1

Error
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tomBola

Klan Dobrovoljna zaska je iskal 
način, kako pustiti pečat na tej 
okrogli Zemljici. Padla je ideja, da 
organiziramo dobrodelno tombolo 
za pomoč družini,  ki so jo letošnje 
poplave hudo prizadele.
Začelo se je zbiranje dobitkov iz vseh 
strani neba. Dobitki so v župnjišče kar 

deževali in kmalu nas je začelo skrbeti,  
da bo prišlo premalo ljudi za tako 
veliko količino dobitkov. Po tako lepo 
organizirani maši in po parih spodbudnih 
besedah smo brez težav napolnili dvorano. 
Vsi so uživali ob črtanju številk, še bolj 
pa smo bili veseli Urbana Tomana,  ki je 
popestril program z svojo frajtonarico.
 
zbrali smo več kot 1000 €,  ki jih bomo 
osebno izročili družini. Res smo lahko 
ponosni nase, kajti to je bil projekt, ki 
je resnično pokazal pravi skavtski duh 
v brezniški župniji in hkrati, da je med  
mladimi velik potencial za prihodnost 
stega Pod svobodnim soncem.
 
Hvala vsem, ki ste prispevali tako ali 
drugače k uspešno izvedeni tomboli. 
Brez vas bi bilo to nemogoče!

Neustavljivi volk 
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PODVIGI

sneg, 
sovraŽniK ali Prijatelj?

Bivakirnje, 30. oktober 2012

V zgodnjih jutranjih urah nas je 
prebudila želja po naravi, avanturi, 
pustolovščini.  Prec smo se slišali in 
porodila se je (še ena) ideja, da bi 
ponoči zaspali v objemu mraza in 
narave. 
Tekom dopoldneva smo se odpravili 
v bližnje sveže zasnežene gozdove 
in po pljučih se nam je valil vonj 

dima. Bolj ko ura je na temo kazala, bolj so bivaki rasli iz tal. Takrat 
sta naš (neskavtski prijatelj) Matic O. 
in Urban Ž. naredila skoraj usodno 
napako. Čez bivak sta si naložila sneg, 
ki naj bi jima služil kot izolacijska 
plast. Vendar je bila noč premalo 
mrzla in sneg se je izkazal za vse prej 
kot izolator. Sredi mrzle noči se je 
začel topiti in močiti spalne vreče. Kot 
nam je znano, nobena mokra stvar ni 
dober izolator, kar nam v mrazu poslabša situacijo. Tako sta bila prisiljena 

sredi noči odstraniti streho in s tem 
glavni del bivaka, ki naj bi ju ščitil 
pred padajočim snegom iz drevja in 
seveda zunanjim mrazom, zjutraj je 
bilo namreč –6 °C. 
Nasprotno pa je bivak Jakoba T. (ki 
je zaradi slabega počutja in kasneje 
izbljuvane vsebine želodca moral 
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zapustiti lokacijo bivakiranja) in Matica L. suh in topel, saj sta ga gradila 
v čistem nasprotju Urbana Ž. in Matica O. Njun bivak je bil pokrit zgolj z 
debelo plastjo smrekovih vej, brez snega, zato sta bila tudi tekom dneva 
tarče posmeha, češ da bo noč za njiju prehuda.

naučili smo se: bivaka nikoli ne pokrivamo s snegom, če je zunanja 
temperatura višja od –10 °C(!); sneg je idealni vodni vir, saj je tudi tam, 
kjer potoka ni.

Več si lahko ogledate na YouTubu: Bivakiranje, 30. October

…nudimo inštrukcije preživetja in življenja v naravi na kakovostni ravni 
Evropskega Certifikata ISO-34/6NSF.

Lačni svizec, Ambiciozni medved, 
Ognjeviti svizec in Smuk-Smuk skirca Oblak
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PODVIGI

ne zasPite za Pečjo!

Štirim fantom iz cele Slovenije je 
bilo dovolj poležavnja doma pred 
televizorjem in računalnikom. Uporabili 
smo sodobno tehnologijo in se domenili, 
da se poenotimo z naravo. Dobili smo 
se v Celju in se v prtljažniku polnega 
avtomobila skavtov odpeljali v Mozirje. 
Tam smo na voljo dobili ogrevano hišo s 
kuhinjo, tušem, krušno pečjo ... A smo se 
še vedno raje odločili, da prenočimo v mrzlem zasneženem gozdu. Ogenj 
smo poskusili prižgati z lokom, a ker smo še premalo izkušeni in ker je 
preveč deževalo, nam to žal ni uspelo. Postavili smo soliden bivak, greli 
pa smo se s s kresilom prižganim ognjem. Vse to se sliši dokaj preprosto. 
A kaj, ko se nismo dovolj pripravili in smo v gozd prišli s polomljeno 

sekiro in  samo eno čelko. Sprejeli smo izziv 
in noč preživeli stisnjeni drug ob drugega, le 
tako nas ni zeblo. Zjutraj smo se začudili, saj 
smo spali dobrih 7 ur,  kar je za take razmere 
solidna količina spanca. 

Nagovor  mladim  skavtom: Fantje in 
dekleta! Pojdite v svet in spoznajte nove 
prijatelje, doživite veliko lepega, spopadajte 
se z izzivi, pa če boste še tolikokrat izgubili 
bitko z življenjem. Povem vam, obžalovali 
ne boste, obžalovali bodo tisti, ki so zaspali 
doma za pečjo!

Neustavljivi volk
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zavijanje BoŽičniH daril 
Po sKavtsKo!

Želite narediti nekaj zdravega za naravo in iščete ideje za zavijanje daril? 
Obrnili ste na pravo stran Plamenčka. V tem članku vam bomo pokazale, 
kako zaviti božično darilo in hkrati reciklirati. Vsak lahko tudi v božiču 
spravi 6. skavtski zakon: »Skavt spoštuje naravo in vidi v njej božje delo.« 
Iz papirja v dejanje!! ;)

Kaj PotreBujemo? Škarje, lepilni trak, časopisni papir in razno 
uporabljeno embalažo (škatla za jajca, vrečka čipsa, vreča za moko, 
škatlica čaja …) vse, kar se ti zdi uporabno.

KaKo? Najprej darilo (v našem primeru je to knjiga) zavijemo v časopisni 
papir, tako kot bi zavijali z ovojnim papirjem. Nato v roke vzamemo prvo 
embalažo, ki jo zagledamo, in začnemo uporabljati domišljijo. Gledamo 
in tuhtamo …, vse dokler se nam ne posveti. Brž vzamemo v roke škarje 
in izrežemo želeni motiv (če zavijaš darilo za božič, naj bodo motivi 
božični npr. jaslice, smreka, zvezda severnica …). Prilepimo ga na mesto, 
ki se nam zdi najprimernejše, in nadaljujemo z naslednjo embalažo. To 
počnemo, dokler nismo z izdelkom popolnoma zadovoljni. In walla! 
Zavili ste darilo in pri tem reciklirali!

Pozivamo vas, da svoje ideje delite tudi 
z nami. zavijte božična darila in pošljite 
sliko na e-mail: lucijacop98@gmail.com.  
vaše slike bodo objavljene tudi na naši 
popularni spletni strani! me bomo izbrale 
najboljše zavito darilo in nagradile 
ustvarjalca. veselo na delo!!

Prebrisano zabavna mravlja, 
Radovedna pižmovka, Iznajdljiva mravlja
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MALO ZA ŠALO

sindikalc
Na klanovskem srečanju predstavlja 
voditelj elemente načrtovanja 
po skavtski rutici (kot priprava 
na projekt). No, in na koncu tudi 
poudari, kako pomembno je, da 
po vsakem projektu oziroma stvari, 
ki jo načrtuješ, narediš preverbo, 
kjer izpostaviš dobre in slabe stvari. 
Skratka, da je preverba obvezni 
element, ki jo je treba izvesti. 
Potem se pa oglasi skavt Gašper: 
“Razen če nimaš sindikalnega 
izleta”.

nopp priprav-
lja srečanja

Na vsakem srečanju dva predstavita 
eno veščino. Jakob in Matic sta 
imela temo bivakiranje. Po parih 
smo postavljali bivake. 
Za preizkus, koliko je bivak 
kvaliteten, naj bi ga polili z vedrom 
vode. Ker smo se pritožili, da se 
dež tudi ne ulije kot slap izpod 
neba, sta potem naluknjala pokrov, 
drugače bi dobili le podrtije in ne 
bivakov.

Ko si česa ne 
želiš, to dobiš!
Naša stegovodkinja Barbara 
se je izkazala za zelo priročno 
pomočnico pri razvrščanju dobitkov 
pri naši stegovski tomboli. Skupaj 
s popotniki in popotnicami so 
pakirali dobitke.
»Vsakdo ima pač svoj okus in meni 
okrasni kipci ravno niso všeč – 
ker imam raje praktična darila,« 
je komentirala ob kombiniranju, 
ko je med dobitki naletela na en 
tak kičast kipec. Med dobitki se 
je našel še električni aparat – nov, 
ampak starejši letnik.  »Smo delali 
kombinacije kaj skupaj zapakirati in 
sem dala to skupaj – malo za šalo;) 
... To ni tolažilna nagrada, ampak 
se lahko le zjokaš, če jo zadaneš.« 
»In potem sem res zadela tisti kipec 
– drugo polovico je na srečo zadel 
nekdo drug.«
Nauk te zgodbe je: Ne kombiniraj 
dobitkov, ob katerih bi se zjokal, ker 
ga še prehitro lahko dobiš sam:D Še 
sreča zate, kajne?
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Korupcija 
mišota sigurno 

ne bo pokvarila!
Na tomboli sem si želela samo en 
dobitek (leseno škatlo za kruh). 
No, ali pa še enega, če bi mi prvega 
slučajno že kdo drug odnesel (lesen 
stolček) :) Pa prideva gor z Janjo 
in gledam posteljnino na lesenem 
stolčku. Janja je bla zainteresirana 
za posteljnino, pa sem rekla: “Dej ti 
reč za posteljnino, js bom pa stolček 
vzela.” Pa Mišo hladnokrvno vzame 
prvo nagrado v vrsti -  likalnik – in 
ga da Janji. Potem pa neusmiljeno 
vzame še drugo nagrado – stekleno 
posodo za led – in jo izroči meni ... 
Jej jej... Te igre na srečo so pa res 
naporne:):) Če kdo rabi to posodo, 
naj me kontaktira. Podarim pa še 
čepico s šiltom in majico s kratkimi 
rokavi:):) Drugače je bilo pa 
neizmerno zabavno:) Pa bravo, 
Mišo, korupcija te zagotovo ne bo 
pokvarila:)!

Pašteta in 
vikikrema

Aleš in štiri punce smo pospravljali 
skladišče. Vsak se je lotil dela, ki mu 

najbolj leži im mu gre dobro od 
rok. Tako se je zgodilo, da se je Aleš 
z vso vnemo lotil arhiva, ki se ga 
ostali kar malo otepamo, Barbara, 
Tina, Monika in jaz pa smo se lotile 
sortiranja odpadkov in popravila 
orodja.

Fascikel za fasciklom je prihajal 
urejen izpod Aleševih rok, sekira 
za sekiro je prihajala kot nova in še 
nabrušena izpoda dekliških rok... 
Monika nas je vmes zapustila, naši 
želodci pa so se začeli oglašati, kajti 
bližal se je čas kosila :).

Ker smo bili pridni sem stopila do 
vsakega posebej in ga povprašala, 
kaj bi za kosilo – kaj mesnega ali 
kaj lahkega npr. vikikremo ali kaj 
takega. Punce so brez pomišljanja 
izbrale močno delavsko mesno 
kosilo, Aleš pa vikikremo, kar je pri 
kosilu povzročalo nemalo smeha na 
račun težaških delavcev nežnejšega 
spola in papirologov močnejšega 
spola :). Pa da se razumemo – vsak 
je opravil velik zalogaj dela!
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Spoštovani soskavti in soskavtinje!
V novem leti vam želim veliko 
sreče, radosti ter veselja. Naj se vas 
skrbi izognejo ter živite skavtski 
način življenja na polno!

Lačni svizec

Našim skavtkom želim, da bi to 
leto dobili čim manj žuljev, da bi 
ukradli čim več zastav, da nobena 
hrenovka ne bi padla v ogenj, 
da bi bili makaroni še v 47446., 
ko jih jejo, enako dobri, da bi bil 
nahrbtnik čim lažji ter da bi ubogali 
voditelje. Predvsem to.

Akela

Dragi brezniški skavti in skavtinje! 
Božič ni samo postavljanje jaslic, 
peka božičnih dobrot in šole prosti 
dan. Božič je čas, ko se umirimo v 
srcu, večer preživimo z družino in 
ko nas preplavi božična skrivnost. 
Je tisti posebno čas v letu, ki ga vsi 
nestrpno pričakujemo. 
Ko se počasi začne poslavljati 
od nas, nam naproti že hiti 
novo leto. Z novoletnimi 
zaobljubami, samozavestjo in 

iskrivo radovednostjo, kaj nam 
bodo prinesli prihajajoči dnevi, 
zakorakamo v novo leto ob družbi 
najbližjih. 

Dragi skavti in skavtinje, želim 
vam, da doživite božični čas v vsej 
svoji polnosti, novoletno noč pa 
izkoristite za lepe nove spomine, ki 
vas bodo spremljali in navdajali z 
optimizmom skozi leto 2013!

Marljiva žolna

Vsem skavtinjam & skavtom želim, 
da bi našli svojo srečo in ljubezen, 
ki jo iščete, in da bi jo imeli vedno s 
seboj; tako bi jo lahko podarili tudi 
tistim, ki jo potrebujejo.

Naj vam zadnja decembrska 
noč odnese vse slabe skavtske 
dogodivščine, ki jih želite pozabiti, 
in naj vam prvo januarsko jutro 
prinese dve besedi: bodite srečni!

Lepih in smešnih skavtskih trenutkov 
ne pozabi,
vse ostale pa zavrzi, saj v novem 
letu bodo novi.

Razigrano zasanjana mvravlja

ob prihajajočem božiču in novem letu vam soskavti želijo:
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KriŽ KraŽ

Rastline so del naše prehrane. Če se znajdemo v naravi lahko najdemo tudi 
marsikakšno dijvo rastlino, ki je užitna. Res pa je, da jo moramo dobro 
poznati in da je ne naberemo na onesnaženih tleh. Pri večini so užitni 
mladi deli rastlin, pri nekaterih pa cvetovi , listi, korenina, plodovi...
Imajo močnejši okous kot gojena zelenjava in mogoče, dokler se ga ne 
navadimo, nam ne bo všeč. Prav tako ne rastejo v ogromnih količinah in 
jih potrebujemo precej več, kot zelenjave, da se najemo. Naj sploh ne 
bi nabrali veike količine rastlin, da jih ne izropamo vseh. Ponavadi so le 
specialni dodatek. 
Pred vami je križanka v kateri poiščite čim več imen zelenjave in divjih 
užitnih rastlin. Potem jih lahko poiščete pe v knjigi ali na internetu in 
pogledate, kateri deli so užitni. 

Veliko uspeha!

Besede: BREZA, MARJETICA, BOROVNICE, ŽELOD, 
HREN, MOKOVEC, TRTA, SADEŽ, VIJOLICA, ČEŠMIN, 
REGRAT, ŽIR, RAKITOVEC, KAPUCINKE, KISLICA, 
MAK, RMAN, KOPRIVA, ZVEZDICA, ČEMAŽ,  TRN, 
DRNULJA, KLICA, PLOD, LIST, JAGODA, DREN, 
HMELJ, SMREKA, KREŠA, GOBA, OREH, REPICA, 
LISTEK, ČEŠNJI, LIPA, META, KROMPIR, JABOLKO, 
POR, RIBEZ, KOLERABA, GRAH, PENUŠA, LISIČKE, 
SOLATA, BELUŠ, KOREN, KAKI, KORENČEK, 
MALINA, LAN, BUČA, DEŽNIKARICA, ROBIDA, 
KUTINA, BRIN, OVES, BOB, VRTNICA, LESKA, ŠIPEK, 
DROBNJAK, OLIVA
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Skrbna čebela
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Kdo te je navdušil, da si postal 
skavt?
Hmm ... To je pa zelo zanimivo 
vprašanje. Če ti po pravici povem, 
se ne spomnim čisto dobro, vendar 
bi rekel, da sta to bila moja babica 
ter Florjan Svetina.

tvoje počutje na prvem taboru 
pri volčičih?
Na svojem prvem taboru pri 
volčičih, ki se ga spominjam kot 
zelo zanimivega, sem naredil veliko 
odkupnin, saj sem velikokrat pozabil 
kje rutko, zato so bili najpogostejša 
odkupnina počepi. Kar se spomnim, 
sem jih naredil kar precej, samo se 
mi ne pozna (smeh). Imeli smo 

PoBeg lačnega svizca

temo idijanci in prvo jutro je bil 
Florjan napravljen v poglavarja in 
sedel pred tipijem, ki so ga postavili 
čez noč. To je me zelo fasciniralo. 
Postavili smo tudi bivake, vendar 
nismo smeli v njih spati, saj je bilo 
to namenjeno »starejšim« volčičem. 
Tam sem dobil tudi svoje prvo 
indijansko ime: Močni bivol.

Katera je tvoja najljubša jed pri 
skavtih?                                                                                    
Uff ... Najljubša jed? Morala bi 
me vprašati najljubše jedi. Teh je 
kar precej, saj se ve, da se razen 

zažganega gresa ter surovega 
mlečnega riža vedno dobro je na 
skavtih. Če moram kaj izpostaviti, 

Preberite si vse o pobeglem maticu lukanu, ki je sedaj, kot pravi 
sam, pristal že v noviciatu.
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so to jedi, ki sta jih pripravila Rok 
Lužnik ter Urban Žemlja v vodovih 
kuhinjah. Ni ga pa seveda čez twist 
in hrenovko!

opazili smo, da skoraj na 
vsakemu srečanju ali taboru 
nosiš vojaško opremo? zakaj?
Vojaška oprema ter vojska nasploh 
je del mene. To že od malih nog, saj 
imam očeta v vojski in me je vedno 
navduševal, ko mi je nosil domov 
vojaške revije ter kasete za TV. Ko 
sem zrastel in so mi bili očetovi 
škornji in hlače samo malo prevelike, 
se je začela nošnja vojaških oblačil 
skoraj na vseh skavtskih dogodkih 
in srečanjih. Seveda se razume, da 
morajo biti oblačila za zagrizene 
skavte trpežna in poceni, tako da 
mi je oče dal kar veliko opreme: 
od škornjev do nahrbtnika, kape, 
rokavic in tako naprej.

ali si bil vedno tako zagnan skavt?                                                                                                 
Kot vsak, sem imel svoje vzpone 
in padce pri skavtih. V krdelu sem 
tudi želel prenehati s skavti, ker se 
mi je zdelo to brezvezno, vendar 
sem stisnil zobe in prebrodil skozi 
kardelo, četo ter pristal sedaj že v 
noviciatu. Sedaj je skavstvo stvar, ki 
bo v meni ugasnila zadnja.

Povej nam še svojo najhujšo 
lumparijo.
Hahahaha, lumparij je bilo kar 
precej. Ne bi jih našteval, saj 
voditelji vseeno ne vedo za vse. 
Ene izmed večjih so bili razni 
piromanski poizkusi ter hec z 
jabolčnim sokom. Vendar smo se 
ponavadi kesali za svoje traparije 
ter se odkupili. Ko bomo starejši, 
bomo rekli: »Se še spomniš, ko smo 
bili stari 15 let in smo naredili to?« 
No, če povzamem, mi bi lahko te 
spomine obijali kar precej časa.
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ali misliš, da si bil v četi vzoren 
vodnik? 
To bi bilo bolje vprašati člane mojih 
vodov. Jaz osebno mislim, da sem 
bil kar vzoren, vendar zdaleč ne 
popoln. Imam svoje dobre in slabe 
lastnosti.

tvoj najljubši in najbolj 
romantičen dogodek pri 
skavtih.
Najljubši trenutek na skavtih je 
nedvomno vsaka straža oz. kraja 
zastave. Ni ga čez adrenalin, ko 
se zapodiš za nekom v popolni 
temi in se samo sprašuješ, kje se 
boš spotaknil in polomil (smeh). 
Najbolj romantičen trenutek je vsak 
taborni večer: vsi ob ognju, pesmi, 
igre, zabava, smeh,... Kaj si še želiš 
boljšega?

Katera veja ti je bila najbolj 
všeč?
Zaenkrat mi je bila najbolj všeč četa. 
Tu sem se kot skavt tudi nekako 
najbolj razvil.

ali pri tebi velja: ‘’enkrat  skavt, 
vedno skavt’’?                                                                         
Zame osebno bo ta misel za vedno 
držala. Skavtstvo je način življenja 
in tega se ne moreš znebiti. Ne 
fizično ne psihično. Meni bodo 
fizično ostale marsikatere opekline 
in brazgotine, psihično pa vsi 
spomini na nore skavtske dni!

za vas sem spraševala,

Zgovorna cvergla     
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steg se Predstavi

v letošnem skavtskem letu ste lahko opazili kar nekaj menjav med 
nami voditelji. nekateri so nas zapustili, nekateri pa so zamenjali 
vejo, naziv itd..

da bo za vas malo lažje vam predstavljamo:

Barbaro Polda,•  skrbno čebelo, stegovodkinjo in noviciatovodjo

Simona Gluharja, • vzdržljivega gamsa, stegovodja, gospodarja in 

četovodjo

marjana lampreta• , duhovnega asistenta stega Breznica 1 in Baluja

Blaža Žemljo,•  razposajenega mrjasca, blagajnika in 

noviciatovodja

Aleša Jekovca, • igrivega rogača, adiministratorja in pomočnika 

klanovodje

Evo Gluhar, • zabavno vidro, klanovodkinjo

Tino Šranc, • sladkosnedo lisico, glavno urednico Plamenčka in 

četovodkinjo

Tajdo Turk Šimac, • vztrajno kanjo, četovodkinjo

Teo Logar, • Flegmatično želvo, voditeljico volkuljic in volčičev, 

Akelo

Anjo Lužnik, • srečno kanjo, voditeljico volkuljic in volčičev, Kačo 

kajo

Moniko Žemlja, • Potrpežljivo kanjo, voditeljico volkuljic in volčičev, 

Mamo Rakšo 

Mirjam Resman, • ustvarjalno prikupno košuto, tehnično urednico 

Plamenčka, gospodarko in projektno voditeljico

Florjana Svetino, • vztrajnega delfina, projektnega voditelja
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Kot pa ste najbrž že opazili, so članki v tokratnem Plamenčku 
podpisani samo s skavtskimi imeni. tako bo tudi naprej, zato vam 
v pomoč prilagamo seznam vseh članov stega, ki so svoje skavtsko 
ime že dobili, seveda s pripisom njihovega skavtskega imena.

četa tulečiH Kojotov
Gašper Anderle - Zagriženi pingvin• 
Uroš Dolžan - Udarni svizec• 
Nejc Kristan - Zabavni svizec• 
David Brelih - Nabriti orel• 
Jernej Leskovar - Neomajni pingvin• 
Štefan Volk - Vestni pingvin• 
Urh Nagode- Iznajdljivi volk• 
Rok Lužnik - Domiselni svizec• 
Matija Legat - Priročni pingvin• 
Jože Petek - Prikupen mrjasec• 
Polona Toman - Radovedna pižmovka• 
Tina Blaznik - Razigrana pižmovka• 
Teja Mezek - Zgovorna cvergla• 
Nina Vavpotič - Živahna žolna• 
Barbara Volk - Pustolovska žolna• 
Jana Žemlja - Požrtvovalna pižmovka• 
Janja Junež - Iskrena mravlja• 
Nika Jamnik- Preudarna pižmovka• 
Kaja Kunšič - Razigrano zasanjana mravlja• 
Nika Zupan - Klepetava kanja• 
Ema Konte - Miroljubna kanja• 
Janja Tavčar - Dobrovoljna pižmovka• 
Lucija Čop - Prebrisano zabavna mravlja• 
Ema Zupan - Iznajdljiva mravlja• 
Karmen Zalokar - Zaljubljena mravlja• 
Neža Brelih - Vztrajna sova• 
Manja Bukovec - Ustrežljiva sova• 
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Klan doBrovoljna zasKa  

Gašper Razinger - Rušilni volk• 
Mišo Lužnik - Pametni volk• 
Ana Leskovar - Marljiva žolna• 
Mojca Žemlja - Preprosta žolna• 
Lucija Zaletel - Skrivnostna žolna• 
Gašper Stojc - Neustavljivi volk• 
Tamara Kreft - Prisrčna mravlja• 
Žan Kreft - Nabriti bober• 
Eva Pongrac  - Zgovorna pižmovka• 
Katja Čop - Skrbna mravlja• 

noviciat  

Jakob Tavčar - Ambiciozni medved• 
Kristijan Bohinec  - Pozabljivi svizec• 
Urban Žemlja - Ognjeviti svizec• 
Peter Kunstelj - Zanesljivi pingvin• 
Matic Lukan - Lačni svizec• 
Urban Koser - Vsestranski svizec• 
Metod Medja  - Vsevedni svizec• 
Katarina Lavtižar - Simpatična pižmovka• 
Pia Čepič - Skrbna pižmovka• 
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