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       Brezino lubje hočm' rezat, noben me ne ne bo ustavu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Evo nas! 
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UVODNIK 
 

Dragi bralci, drage bralke! 
 
Pa jo imamo! Spet je izšla nova 
številka Mravljinčka - MMMMMM.  
 
Končno boste na račun prišli tisti, ki 
naravnost obožujete dolge in 
poglobljene članke (verjetno bralci 
že veste, kdo so navadno avtorji 
tovrstnih člankov, če pa ne, pa vam 
bo to jasno takoj, ko boste prelistali 
Mravljinčka).  
 
To številko sestavljajo poročila z akcij 
(GG race, Zimovanje), nekaj člankov 
o veščinah oz. spretnostih (delo z 
lesom, vrisovanje, signalizacija), 
največ člankov pa je v ospredje 
postavilo luč! Zakaj je temu tako, naj 
vsaj za nekaj strani ostane 
skrivnost… Tudi vodi so bili pridni (oz. 
so bili pridni njihovi vodniki), saj se je 
nabralo tudi nekaj prispevkov 
mlajših članov.  
 
Za konec pa še pregled akcij in pa 
seveda pesem, ki je zaznamovala 
letošnje Zimovanje in napoveduje 
letošnjo Evrovizijo… 
 
Upam, da vam bo všeč! 
 

Rebeka Gregorc,  
      urednica 

 

 

 

 

Mravljinček je glasilo tabornikov rodu Črnega 

mrava iz Ljubljane.  

Glavna urednica: 

Rebeka Gregorc 

Izhajanje:  

Mravljinček izide, ko se nabere dovolj 

prispevkov. 

Ta številka je izšla: 2.4.2016. 

Št. 2/2015-2016 

 

Naslov uredništva: 

Rod Črnega mrava 

Perčeva ulica 22 

1000 Ljubljana 

»Za Mravljinčka« 

 

E pošta: 

taborniki@crnimrav.si 

Prispevki v Mravljinčku izražajo mnenja avtorjev. 

Predlogi in mnenja so vedno dobrodošla. 

Rod Črnega mrava deluje v Mostah že od leta 

1952. Še vedno učimo tehniko življenja v naravi in 

med ljudmi ter močno verjamemo v pomembnost 

svojega početja. Ponosni smo, da je naš rod med 

najstarejšimi v Sloveniji.  

 

 

mailto:taborniki@crnimrav.si
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SEMI RESNA TEMA: ALI SO PREIZKUSI ZA BODOČE VODNIKE DOBRI ZA VSE 

NAS TABORNIKE? SEVEDA, ZAKAJ PA NE! 
 

Poslušamo fiktivni pogovor (ki bi bil seveda lahko brez problema tudi resničen) med 
starejšimi taborniki. "Ufff, ko sem bil jaz mlad smo mi taborniki vse znali in še sedaj 
znamo vse!" Tako je, starejši taborniki res poznajo veliko stvari o taborništvu... ampak 
ali resnično znajo vse? Ali poznate simboliko ZTS znaka in taborniške zakone? Ali znate 
osnove topografije? Kakšno je vaše znanje prve pomoči? Mogoče Morse in semafor, 
hmm? 
 

Odgovore na zgoraj našteta vprašanja in še mnogo drugih lahko vsak posameznik s 
pomočjo tega Mravljinčka poišče pri sebi. Namreč, po letošnjih vodniških tečajih so se 
pri ZTSu in/ali MZTju odločili, da bodoče vodnike postavijo pred preizkus. In kako 
zanimiv preizkus, poln zanimivih tem, je to! 
Kot boste videli, je osnovnih znanj kar veliko in prepričan sem, da so naši bodoči vodniki 
pripravljeni nanje! :) 
 
Ste pripravljeni? Tri, štiri, zmaj!! :) 
 
Taborništvo in organizacija (gradivo: Tabornikov priročnik): 

a) Zna našteti taborniške zakone (vrstni red ni nujen) ter jih zna razložiti. 
b) Zna zapeti himno ZTS. 
c) Pozna strukturo organizacije in vanjo umestiti posamezne organizacijske enote. 

Pozna strukturo odločanja v rodu in ZTS. 
d) Pozna osnovna dejstva iz zgodovine taborništva (svetovnega in slovenskega). 
e) Pozna kroj (oznake) in rutke (barve in pripadajoče starostne skupine). 
f) Pozna znak ZTS in zna razložiti njegovo simboliko. 

 
Orientacija in topografija (gradivo: Orientacija in topografija in V naravo ali Tabornikov priročnik): 

a) Pozna in zna uporabiti potne znake (vsaj osnovnih 5: hodi v tej smeri, ne po tej poti, 

pismo v tej smeri, žvižgaj na tem mestu, bodi oprezen). 
b) Zna s pomočjo kompasa orientirati karto. 
c) Na terenu zna s pomočjo karte in kompasa poiskati KT. 
d) (Pre)pozna osnovne topo znake  
e) Zna razložiti osnovne topo pojme  
f) Zna narisati skico terena in ve, kaj je njena vsebina. Pozna razliko med skico in 

krokijem. 
g) Zna vrisati točke na karto (naloge tipa azimut/razdalja, razdalja/razdalja, azimut/azimut, 

opis poti, zahodno/zahodneje, koordinate). 
h) Zna prehoditi minsko polje (merjenje in hoja po azimutu). 

 
Pionirstvo in ŽVN (Gradivo: Vozli in pionirski objekti): 

a) Zna postaviti bivak iz dveh šotork.  
b) Zna postaviti šotor Savica.  

http://stencas.taborniki.si/wp-content/uploads/2014/06/tp-vozli-objekti.pdf
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c) Zna izdelati vzporedno in križno vezavo in ju praktično uporabi (npr. trinog za 
kuhanje).  

d) Praktično prikaže poznavanje izdelave vozlov: kavbojski, vrzni (tudi vpleteni), 
ambulantni, mrtvi, napenjalni, osmica, ribiški, skrajševalni.  

e) Pripravi ognjišče in ogenj. Prižge ogenj, ki gori najmanj 3 minute. Zna postaviti 
piramido in našteti še vsaj tri oblike drugih ognjišč. Pozna pravila varne priprave 
ognjišča.  

Prva pomoč (gradivo: V naravo ali Tabornikov priročnik): 
a) Zna postaviti nezavestnega v stabilni bočni položaj (položaj za nezavestnega). 
b) Prikaže imobilizacijo roke/noge. 
c) Simulira ustavljanje različnih krvavitev. 
d) Zna oskrbeti male opekline (ob ognjišču). 
e) Ve, kako ravnati v primeru epilepsije. 
f) Ve, kako ravnati v primeru pika čebele/ose, ožuljenosti, oskrbi manjših ran in 

odrgnin. 
 
Razno (gradivo: V naravo ali Tabornikov priročnik): 

a) Zna sprejeti in oddati sporočilo s pomočjo Morsejeve abecede ali semaforja. 
b) Zna pripraviti nahrbtnik za večdnevni pohod. 

 

Rahlo razočaran, pisec članka ugotovi, da ni tako über tabornik kot si je zamišljal 
(hahaha). Vendar nič ne de! Vsega se da naučiti. 
 
Verjetno ste nekateri podobno razočarani, ker vsega še ne poznate, spet drugi srečni, 
ker ste pridobljena znanja že osvojili in jih uporabljate. Oboji imate pred seboj eno res 
super nalogo! :) 
Tisti, ki znanj še nimate se lahko z njim seznanjate in tisti, ki ga že imate lahko znanje 
izkazujete in predajate mlajšim članom.  
 
Pridobljeno znanje je potrebno stalno obnavljati in ga dopolnjevati, zato menim da bi, 
vsakdo vsaj nekajkrat v svojem taborniškem življenju moral iti čez podoben preizkus 
(pa četudi samo v svojih mislih), kot ga opravljajo naši bodoči vodniki. 
 

Miško 

GG RACE - ZGODBE IZ OZAZDJA 
 

Letos smo se Črni mravi udeležili tradicionalnega tekmovanja GG Race, ki je potekalo 
na OŠ Zalog v Ljubljani. In ufff, kako posebno je to tekmovanje bilo. Za vse je bilo prvič! 
Ok, spet sem se malo zagovoril. Za nekatere Štekerje so bile to že tretje Race, medtem 
ko so bili mlajši GG-ji iz voda Šljive in moja malenkost res prvič na takšnem tekmovanju. 
Verjetno se sprašujete, zakaj tako star model še nikoli ni bil na GG Racah? Hmm, 
verjetno zato, ker jih takrat še ni bilo. Ali me pa vodnik ni nikoli peljal? What's your 
argument mr. Rok the STARAšina? 

http://stencas.taborniki.si/wp-content/uploads/2014/06/tp-v-naravo.pdf
http://stencas.taborniki.si/wp-content/uploads/2014/06/tp-v-naravo.pdf
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Skratka, pustimo pretekle frustracije v preteklosti in se posvetimo sedanjosti. GG Race 
je orientacijsko tekmovanje, namenjeno izključno GG-jem, in sicer mlajšim in starejšim 
GG vodom. Sestavljeno je iz dveh dni, in sicer se je v petek reševalo topoteste in 
vrisovalo, v soboto pa se je tekmovalo na terenu. Z bolj preprostimi besedami: imeli 
smo orientacijo. 
 
Ker pa v tem prispevku ne bom govoril o tem, kaj se je dogajalo v ospredju, se bom 
posvetil dogajanju v ozadju, muahahaha. Spletke, laži, prevare... na žalost moram vse 
"gossip girls" razočarati ker se nič od tega ni dogajalo. 
 

V petek zvečer so namreč organizatorji poskrbeli za večerno igro imenovano... hmm, 
recimo ji kar večerna igra. Vsi udeleženci smo hodili od ene postaje do druge in 
opravljali različne naloge, ene bolj zabavne, druge malo manj. Narediti 10 podaj z žogo, 
ne da ti žogo prestrežejo, pač ni najboljša ideja. Mogoče zato, ker je noč… In 20 ljudi na 
kupu… Ampak pustimo malenkosti. 
 
Naloge na ostalih postajah so bile zabavne, predvsem lovljenje ribic, lovljenje jabolk v 
vrču napolnjenim z vodo, kraja zastavice, napolitanka, petje Katjuše ter risanje na hrbet 
so bile zabavne in kolikor sem uspel razbrati iz odzivov naših članov, smo se vsi imeli 
zelo fino. Na koncu je sledila še ogromna količina šmorna, ki nas je vse lepo uspaval in 
pripravil za sobotni, tekmovalni dan. 
 

Ker sam nisem bil prisoten naslednji dan na orientaciji, lahko samo sporočim, da je naša 
ekipa starejših GG-jev v sestavi Meta, Tia, Lara, Lan, Neli, Žiga in Dino osvojila odlično 
9. mesto od 22 nastopajočih ekip, medtem ko so mlajši GG-ji iz voda Šljiv osvojili zelo 
dobri 16. in 19. mesto. Ko sem izvedel za rezultate, sem bil zelo ponosen na vse naše 
člane. Le tako naprej Šljive, Zmešani in Štekerji! :) 
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Miško 

ZIMOVANJE 2016 – UVOD, JEDRO in ZAKLJUČEK 
 

V času zimskih počitnic smo se Mravi odpravili na zimovanje, in sicer smo letos zimovali 
v Ašičevem domu. Za veliko večino se je akcija začela 13.2., ko smo zjutraj klepetali na 
Dolgem mostu in potem odšli na avtobus, za peščico ljudi (za vodstvo zimovanja), pa 
so se priprave začele že na začetku šolskega leta – na posvetu… 
 
Ko smo jeseni razmišljali, katere akcije bomo organizirali v okviru rodu, smo se razdelili 
v manjše skupine, v katerih smo vsaj okvirno poskušali razdelati posamezno akcijo – 
določili smo datume, vodje akcij, približen program itn. V skupini za zimovanje smo 
možgane napenjale Dita, Veronika in Rebeka.  
In tako se je začelo… Določanje datumov nam je šlo hitro od rok, hitro smo si razdelile 
tudi funkcije, zataknilo pa se je že pri določanju lokacije. Imele smo sicer kar nekaj idej, 
a z vsako idejo tudi določene pripombe in vprašanja. Lokacijo smo zato začasno pustile 
ob strani in se posvetile programu.  
 
Do novembra sva z Dito pregledovali različne koče in iskali informacije – dokler se tega 
temeljito ne lotiš, v bistvu ne pričakuješ, da je po Sloveniji tako veliko koč… Skratka, na 
produktivnem sestanku pri Diti doma (ob čaju in piškotih), sva svoj izbor skrčili na šest 
obetavnih koč. Seveda pa ni vse tako preprosto, sicer bi se takšne akcije organizirale 
veliko hitreje. Sedaj je bilo treba ugotoviti, kakšna bo udeležba na zimovanju (haha, ja 
novembra itak že vsi vemo, kakšna bo udeležba po vodih…). No ja, v bistvu realno sliko 
dobiš šele s prijavami, torej takrat, ko že najameš kočo, prevoz, izračunaš informativno 
ceno itn. Z Dito sva se zato odločili, da pogledava, kakšna je bila udeležba na zimovanjih 
v prejšnjih treh letih in se odločali v skladu s tem.  
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No, če sem prej omenila, da imamo po Sloveniji ogromno koč, pa na žalost nimamo 
tako veliko železniških tirov. Če je bila izbrana koča popolna za naše standarde (je 
dovolj velika, je v okolici dovolj prostora za izvajanje dejavnosti, stroški najema niso 
visoki), se je na karti znašla daleč v osrčju Koroške, ali v Kočevskem rogu ali pa nekje na 
Pohorju, skratka nekje, kamor ne vozijo vlaki oz. medkrajevni avtobusi ne ustavljajo 
dovolj blizu. Možna rešitev bi bila najem avtobusa, zato sva se z vprašanji obrnili na 
rodovo upravo, kjer sva dobili koristne usmeritve in nekaj dobrih nasvetov. Odločitev 
je padla: zimovanje 2016 bo na Kovku nad Ajdovščino. 
 
No, ja… Takoj pri prijavah je bilo jasno, da se glede na število prijavljenih to ne bo izšlo 
in sledil je plan B. Končno sva lahko izkoristili svoje znanje o prostih kočah in zimovanje 
se je preselilo v Vnanje Gorice. Tokrat pa zares. Ko smo končno dorekli vse starešinske 
stvari, se je ekipa lahko bolj konkretno lotila programa. Decembra smo imeli prvi 
sestanek, januarja drugega, tik pred zimovanjem pa smo urejali še  zadnje podrobnosti. 
Nato pa se je začelo zares. 
 
Prvi dan zimovanja se je začel po pričakovanjih – ujeli smo avtobus in uspešno prišli do 
lokacije. Za začetek smo izkoristili sneg v okolici doma in začeli z igrami na snegu. Sledila 
je namestitev, ogled hiše in določanje hišnih pravil, nato pa smo imeli kosilo. Po kosilu 
so imeli člani nekaj prostega časa, vodstvo pa je imelo sestanek. Popoldne je sledila 
kraja zastave, vmes je bila večerja, potem pa smo imeli prisege. Zvečer, ko so člani odšli 
spat in je vodstvo zaključilo z večernim sestankom, pa se je zgodilo nekaj 
nepričakovanega – zgodil se je umor! (No, ne zares… Začela se je igra za vodstvo, ki je 
temeljila na družabni igri Cluedo). S tem pretresljivim dogodkom se je tudi vodstvo 
odpravilo spat – oz., bi se odpravilo spat, če ne bi spali v predsobi, kjer se je luč na 
senzor vklopila vsakič, ko se je karkoli premaknilo (ko se je Taja pretegnila, ko je šel kdo 
na WC, ko se je nekdo obrnil v spalki…), tako da nismo prav veliko spali. 
 

Zjutraj naj bi imelo vodstvo sestanek in po njem zapelo budnico zimujočim, a kaj, ko so 
bili člani budni že malo pred šesto zjutraj. To je seveda podžgalo že tako zafrustrirano 
Veroniko, ki je odločno zahtevala, da se luči na senzor znebimo na najbolj krut možen 
način, seveda smo se ostali strinjali, da se moramo tega zla odkrižati, vsak je predstavil 
svoj predlog (vsak bolj radikalen od naslednjega), dokler Bruno ni rešil težave. Ene 
težave smo se odkrižali in smo se verjetno tudi zato lažje vživeli v valentinovo vzdušje. 
Po zajtrku so se zimujoči razdelili v tri skupine in odšli na delavnice – na eni delavnici se 
je peklo piškote, na drugi so se zimujoči igrali igre, na tretji pa iz naravnih materialov 
poskusili upodobiti RČM, MZT in ZTS. 
 
Po delavnicah smo imeli kosilo, za sladico pa smo imeli piškote (res so bili dobri!). 
Sledila je orientacija, kjer so se Štekerji in Zmešani prelevili v vodnike (mlajšim članom 
so predstavili osnove orientacije), nato pa so člani še preizkusili svoje znanje prve 
pomoči (po hiši so se skrivali ranjenci – eni bolj prepričljivi od drugih). Člani so morali 
nato še dokazati, kaj so se naučili, saj je sledila orientacija s pomočjo opisa poti. Po 
orientaciji so vodniki prevzeli svoje člane in z njimi preživeli čas do večerje – eni so delali 
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cofke (cofki so pač vedno popularni), drugi so šli na sprehod, tretji so delali sveče). Po 
večerji smo se vsi zimujoči odpravili na daljši nočni sprehod po okolici, za konec pa smo 
poiskali še zvezdo Severnico.  
 
Tretji dan je bil namenjen predvsem zunanjim dejavnostim, le da nam je tokrat 
ponagajal dež – mlajši GG-ji so tako vseeno postavljali bivak iz naravnih materialov, 
MČ-ji smo poskusili zakuriti ogenj. Vsi smo kar dolgo vztrajali pri svojem delu, ampak 
smo na koncu vseeno morali priznati premoč vremenu in se vrniti na toplo. Preostali 
čas do kosila smo tako izkoristili za ponavljanje vozlov, igranje kitare (na ta dan smo 
imeli namreč v povprečju kar tri kitariste – ja, na zimovanju smo imeli 3 kitare). 
Popoldne smo se zimujoči pripravljali na družabni večer – vodi so pripravljali točke, 
vodstvo pa zmenkarije. Sledilo je še malo igranja kitare (no ja, igrali smo jo še pozno v 
noč, le število poslušalcev se je zmanjševalo ).  
 
Zadnji dan smo pospravljali in pisali prispevke za Mravljinčka, za zimujoče pa se je 
zimovanje zaključilo v torek, 16.2., na Dolgem mostu. No, za nas pa še ni bilo konec. Po 
vsaki akciji namreč sledi še analiza, da zanamcem prihranimo odkrivanje tople vode ter 
da se učimo iz svojih napak.  
 

       Rebeka 

O LUČI 

Ko si je bog zamislil: »Naj bo luč«, verjetno ni pomislil, kako bodo ljudje to izrabljali, 

kako bodo ustvarili stvar, ki jim pomaga manj, kot jim škoduje. Škoduje jim seveda 

psihično, je nemoralno ter neposredno vpliva na fizično zdravje. 

Zdaj verjetno vsi veste, o čem govorim (oz. pišem), pišem o lučeh na senzor. Do bližnje 

preteklosti sem mislil, da so te le naravovarstven problem (poraba elektrike pa to), 

ampak zdaj se zavedam, da gre za veliko hujšo in bolj nadležno stvar. Tega se 

posameznik ne zaveda, dokler mu luč sredi noči ne nabija v glavo vsakič, ko se nekdo 

spomni, da gre 'lulat' ali pa se samo malo sprehaja. Tak nočni dogodek vedno 

spremljajo duhoviti komentarji, kot so: »Fentu bom to luč!« in »Pojdi naslednjič v kot!« 

in pa »A lahko zdaj uničim to luč ali pa zdaj takoj?«. 

Zjutraj smo morali združiti moči in neprespane misli, da smo lahko to kreacijo uničili 

brez smrtnih žrtev. Za vse, ki nas bodo nasledili, pa še namig: poskusi žarnico odviti, 

preden jo poliješ z vodo. 

L. P.  

L. P. 
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INTERVJU 

Kako je bilo na Zimovanju? 

- »Kul« (smeh) 

Kaj je bila najboljša stvar, ki ste jo doživeli? 

- »Ko je Primož izjavil: »O! Kaj pa coca-cola in šnops?!«« 

Kaj ste imeli za budnico? 

- »Martinov lulček je kot metuljček…, Z nami Ribič pepe, gre okrog sveta… 

(smeh)« 

Kaj ste se vse naučili? 

- »Postavljati bivak iz naravnih materialov v dežju in merjenje azimuta.« 

Kakšna je bila hrana? 

- »Okusna, le bilo jo je premalo. Vsak je dobil SAMO 4 palačinke.« 

Ali ste imeli kakšno posebno delavnico? 

- »Ja, delali smo sveče.« 

Ali bi izlet (Zimovanje) ponovili? 

- »Da, seveda.« 

Pripravila: Oskar in Urh, 

Vod Šljive 
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'VANJE 2016 

Epilepsija > didgeridoo. 

Cluedo, cluedo, clu-edo… 

       Gospa Petelin, 

                                 BOOM-umor! 

                                MČ-ki > spanje? 

                                 Senzor=umor! 

                            Sovražim senzor!!! 

   Taja kuha. 

 Dobra kuha. 

Taja = srečna, 

Beki = večna. 

Rada imam kavo, 

ima kava rada mene? 

Rižota po tleh, 

Fuj te bodi! 

Ogenj skoraj zagorel, 

člani skoraj ponoreli. 

Mi smo carji. 

Frančišek je tudi car. 
 

          

Škrlatna gospodična 

 

 

Didgeridoo 
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Ena solata, dve solati, tri solate… 

 

 

 Še ena (skoraj) skupinska fotka. 
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LES, LES, LES - ZAKAJ SI TAKO FAJN ZA IZDELOVANJE STVARI? 
 

Ne vem, ali je bilo o izdelavi lesnih izdelkov že kaj zapisanega ampak za to izdajo 
Mravljinčka sem se odločil, da delim nekaj svojih pogledov in izkušenj izdelave lesnih 
izdelkov z vsemi zvestimi bralci RČM-jeve revije. Preden nadaljujem, v rodu imamo kar 
nekaj oseb, ki resnično obvladajo izdelovanje izdelkov iz lesa in, ki bi brez problema 
lahko odprli svoj lesno izdelkarski obrat (upam sicer, da brez izkoriščanja delavcev - 
#poznavanjeaktualnetematike). Skratka, če želite kdaj karkoli izdelati, mislim, da vam 
bodo izdelovalski guruji Mito, Denis, Rok M. in podobni z veseljem pomagali! :) 
 
Torej, česa se je Miško lotil tokrat? Nočem preveč spoilat, ampak lotil sem se nekega 
res hudega izdelka iz lesa o katerem vam zaradi poslovnih skrivnosti (haha!) ne bom 
preveč govoril. Ampak, dal vam bo pa dober vpogled v to, kaj lahko vse naredimo samo 
z lesom in človeško domišljijo. Ter seveda nožem in brusnim papirjem. 
 
Kadarkoli izdelujete izdelke iz lesa, vedno uporabljajte orodje varno in na takšen način, 
da ne boste poškodovali sebe ali drugih oseb okoli vas! 
 
Načel sem že prvi del, ki si ga morate pri izdelovanju kakršnegakoli lesnega izdelka 
zadati.  
In to je: morate si zamisliti kaj boste naredili in se tega tudi pravilno lotili. 
 

Če izdelujete manjši izdelek predlagam, da si v svoji glavi dobro zamislite končno 
podobo ter potek izdelave izdelka. Kadar se lotite česa bolj kompleksnega si je 
potrebno plan zapisati ter izdelek (vsaj okvirno) izrisati. V primeru, da izdelujete znano 
stvar (npr. pomanjšano verzijo Eifflovega stolpa) je dobro, da si zapišete in preračunate 
mere ter razmerja na tak način, da bo znana stvar na koncu proporcionalna. 
 

Po tem, ko si zamislite kaj boste počeli se odločite za izbiro ustreznega materiala. 
Predlagam, da uporabite mehkejši les, ker se ga da lepše oblikovati. 
 

Ko imate idejo in material se lahko lotite izdelave svojega izdelka na način, kot ste si ga 
zamislili na začetku. Če delate z nožem, pazite, da se ne urežete. 
 
Verjetno se vam bo nekje na sredini izdelave izdelka zdelo, da izdelujete nekaj, kar niti 
malo ni podobno vaši originalni ideji. Ja, tudi to se lahko zgodi, ampak ne obupajte! Z 
brusnim papirjem se da marsikatero nepravilnost odpraviti, ha! :) Tudi, če ste izdelek 
popolnoma lepo izrezali, ga na koncu vseeno tudi malo pobrusite, ker s tem povečate 
možnost obstoja izdelku. 

Ko zaključite z brušenjem in izdelavo vašega lesnega izdelka, ga je potrebno ustrezno 
zaščititi s premazom za les. Pustite ga nekaj dni stati na zračnem prostoru in voila! Vaš 
izdelek je pripravljen za ponosno razkazovanje širnemu svetu :) 
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Kot sem omenil že na začetku sem se tudi sam lotil izdelave nekega izdelka. In daleč 
največji izziv mi je predstavljalo to, kako bi lahko v leseno polkroglo izdolbel dovolj 
globoko jamico, da bi lahko notri nekaj spravil. Na voljo nisem imel kakšnih velikih 
tehnoloških pridobitev ampak samo nož, dleto in kladivo. Imate že kakšne ideje? 
Tudi sam sem nekaj časa tuhtal kaj naj naredim in na koncu sem se odločil, da bom 
jamico oblikoval s pomočjo žerjavice. Postopek je mogoče opravljati le zunaj - saj veste: 
Varnost je na prvem mestu!:)   
 
Torej, v polkroglo sem najprej zarisal krog do koder sem želel, da se žerjavica širi. Nato 
sem z nožem naredil manjšo luknjo in vanjo (zelo previdno) stresel kos žerjavice in začel 
narahlo pihati. V roku nekaj minut se je iz lesa kar dobro kadilo in v dobrih petih 
minutah je bila vdolbina narejena in pripravljena za dodatno obdelavo. Z žlico sem nato 
ven postrgal ostanke zoglenelega lesa ter vse temeljito pobrusil. 
 
Končni rezultat? Zelo lepo oblikovana vdolbina, ki popolnoma služi svojemu namenu. 
Več pa na slikicah :) 

Oblikovanje jamice s pomočjo žerjavice (ha, rima se) 
 

 
 

Ko izdelujete izdelke iz lesa se ne pustite 
omejevati. Pustite vaši domišljiji prosto 
pot in verjemite, da vam bo na koncu 
uspelo narediti izdelek na katerega boste 
lahko ponosni in ga brez problema dali 
vašim staršem, simpatiji, prijateljem ali 
vodniku (hint hint Štekerji). 
 

Miško
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VRISOVANJE 
 

Letos je v marcu RMT organiziral dve delavnici vrisovanja – temeljna in nadaljevalna, 
kjer smo udeleženci najprej ponovili osnovne naloge, kot so npr. vrisovanje točk s 
pomočjo podane razdalje in azimuta, s pomočjo koordinat, s pomočjo podanih dveh 
kotov, točke na nasprotni strani Zemlje itn., na nadaljevalni pa smo reševali težje 
naloge (npr. uvedba novega koordinatnega sistema).  

Verjetno se vrisovanje ne zdi vsem enako pomembno, je pa vedno med zahtevanimi 
znanji na raznih tekmovanjih, zato je spodaj podana naloga in razložen postopek, kako 
pridemo do rešitve (mogoče bo pa nekomu prišlo prav).  

Reševali smo nalogo, ki so jo ekipe reševale na NOT-u 2008 v Postojni, in sicer je bilo 
navodilo sledeče: KT 36 leži 61525m zahodneje od srednjega meridiana 5. cone, od 
ekvatorja pa je oddaljen 5075,775km.  

Naloga je verjetno komu čisto lahka, verjetno pa je koga reševanje te naloge čisto 
minilo. No, če si v spomin prikličemo zemljevid Zemlje, ki je visel na tabli ali na kakšni 
steni pri geografiji, se hitro spomnimo, da Zemljo lahko razdelimo na poldnevnike, kraje 
pa lahko ločimo tudi glede na oddaljenost od ekvatorja (t.i. toplotni pasovi). Torej, 
naloga od nas ne zahteva nič drugega, kot to, da izračunamo, kje KT 36 leži glede na 
londonski poldnevnik in glede na ekvator.   

1. Imamo podatek, da KT leži nekaj 61,525km zahodneje od srednjega meridiana 5. 
cone 
2. Celotna Slovenija leži med 5000 in 6000km oddaljenosti od ekvatorja. 
3. Vrednosti koordinate X naraščajo proti severu (predstavljajo oddaljenost od 
ekvatorja), vrednosti koordinate Y pa naraščajo proti vzhodu (predstavljajo 
oddaljenost od srednjega poldnevnika cone). 

Sedaj moramo le še na karti poiskati koordinato y. Ker naša točka leži zahodno od 
srednjega meridiana, vemo, da bomo morali od 500km odšteti 61,525km (od 500km 
odštejemo zato, ker imajo vse točke na srednjem poldnevniku vrednost ordinate 
y=500000m – za bolj podrobno obrazložitev, bralcu priporočam, da si razlago prebere 
v taborniškem priročniku Orientacija in topografija). Skratka, dobimo rezultat 
438,475km. Podobno storimo tudi za podatek o oddaljenosti od ekvatorja (od 
5075,775 odštejemo 5000km in dobimo rezultat 75,775).  
 

Torej, naša točka (KT 36) ima koordinate y=438,475 in x=075,775.  Torej, vse kar 
moramo sedaj storiti je, da poiščemo kvadrant, ki ima oznaki 438 in 075 (poiščite na 
karti).  
  
Za konec moramo še izračunati, kje znotraj kvadranta se točka nahaja. Vemo, da se 
bomo morali od oznake 075 pomakniti še 775m proti severu (torej, teh 775m moramo 
pretvoriti v skladu z našim merilom 1:25000, iz česar sledi, da se bomo morali 
premakniti za 3,1cm po karti navzgor). Vemo tudi, da se bomo morali premakniti tudi 
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od oznake 438 v desno, in sicer 475m (če to pretvorimo v merilo je to 1,9cm). In sedaj 
moramo to še vrisati (tam, kjer se naši dve premici sekata, leži naša točka).  

Upam, da je vsaj večini uspelo priti do konca tega članka in da ste bralci uspeli slediti 
toku misli. Za tiste, ki bi želeli preveriti znanje, pa so vse naloge in karte na voljo v arhivu 
NOT-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Rebeka 

MORSEJEVA ABECEDA 
 

Morsejeva abeceda je metoda za kodiranje črk in številk s pomočjo dolgih in kratkih 

znakov, ki jih zapišemo kot - in . in se uporablja za prenašanje sporočil. Najbolj 

uporabna je bila v času množične uporabe telegrafa, še danes pa se z njo srečamo 

predvsem v taborniških vrstah in pri radioamaterjih. 

Morsejevo abecedo se najlaže naučimo, če črke razporedimo v skupine. 

1. skupina:   2. skupina: 
E . T  -   A  .- U  ..- V  ...- G  --. Y  -.-- F  ..-. 
I  .. M  --   N  -. D  -.. B  -... W  .-- Q  --.- L  .-.. 
S  ... O  --- 
H  ....         
 
 

438 439 440 

076 

075 

3,1cm 
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Številke: 
        1  .----  6  -.... 
3. skupina:   4. skupina:   2  ..---  7  --... 
R  .-. P  .--.   C  -.-. J  .--- Z  --..  3  ...--  8  ---.. 
K  -.- X  -..-       4  ....-  9  ----. 
        5  .....  0  ----- 

Na spodnjem besedilu lahko preizkusiš svoje znanje abecede. Pa srečno! 

...  ..  --.  -.  .-  .-..  ..  --..  .-  -.-.  ..  .---  .- 

...  ..  --.  -.  .-  .-..  ..  --..  .-  -.-.  ..  .---  .- / .--.  ---  --  .  -.  .. / ...  .--.  ---  .-.  .-  

--..   

..-  --  .  ...-  .-  -.  .---  . / --.. / -..  ---  --.  ---  ...-  ---  .-.  .---  .  -.  ..  --  .. / --..  -.  

.-   

-.-  .. / -.  .- / ...-  .  .-.-  .---  --- / -..  .-  .-..  .---  .-  ...-  --- // .--.  ---  --..  -.  .-  --  

--- / ...  .  --  .-  ..-.  ---  .-. / ..  -. / --  ---  .-.  ---  .  .---  .  ...-  --- /  .-  -...  .  -.-.  .  

-..  ---  

// ...  .  --  .-  ..-.  ---  .-.  .---  . / ..-  .--.  ---  .-.  .-  -...  .-..  .---  .-  --  --- / ...  .  -..  

.-  .--- / .--.  .-.  .  -..  ...-  ...  .  -- / --..  .- / -.-. .  ...  -  -.  --- / .. -. / --..  .  .-..  .  -

-..  -.  ..  ...  -.- --- / ...  ..  --.  -.  .-  .-..  ..  --..  .-  -.-.  ..  .---  --- //.--.  .-.  .. / ...  

.  --  .-  ..-.  ---  .-.  .---  ..- / -.. ---  .-..  ---  -.-.  .  -.  .. / .--.  ---  .-..  ---  --..  .-  .---  

.. / ---  -...  .  .... / .-. ---  -.- / .--.  ---  --  .  -.  ..  .---  --- / .--.  ---  ...  .-  --  .  --..  

-.  . / -.-.  .-.  -.-  . / ..  -. / ...  -  .  ...-  ..  .-..  .- // 

//.-..  .  -  .- / .----  ---..  ...--  --... / .---  . / ...  .  ...-  .  .-.  -.  ---  .-  --  .  .-.  ..  ...  

-.-  .. / ...  .-..  ..  -.-  .-  .-. / ..  -. / ..  --..  ..-  --  ..  -  .  .-..  .--- / ...  .-  --  ..-  .  .-

.. / --  ---  .-.  ...  . / ...  .  ...  -  .-  ...-  ..  .-.. / --  ---  .-.  ...  .  .---  .  ...-  --- / .-  -

...  .  -.-.  .  -..  --- //.---  . / --..  .  .-..  --- / ..-  .--.  ---  .-.  .-  -...  -.  .- // ...  .  ...  

-  .-  ...-  .-..  .---  .  -.  .- / .---  . / ..  --.. / .--.  ..  -.- / ..  -. / -.-.  .-.  -  ..  -.-. // 

// .--.  .-.  .  -.  .-  ...  .-  --  --- / .---  --- / .-..  .-  ....  -.-  --- / --.. / --..  .-  ...  -  .-  

...-  ..  -.-.  .-  --  .. / .--.  ..  ...  -.-.  .-  .-..  -.-  --- / .-..  ..-  -.-.  .---  --- / --..  .-.  -

.-.  .-  .-..  ---  -- / -  .-.  -.-  .-  -.  .---  .  -- / --..  .-  -.-  .-.  ..  ...-  .-  -.  .---  .  -- / 

..  -. / ---  -..  -.-  .-.  ..  ...-  .-  -.  .---  .  -- / ---  --.  -.  .--- .- / ..  -  -..// 

 

Neli 
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POLHI Z BREZE 
19. in 20.3. smo se Polhi 
odpravili na vodov izlet, in sicer 
smo se odpravili do naše 
taborniške koče. Z izletom smo 
začeli v sončni Ljubljani, kar nam 
je polepšalo čakanje na vlak. 
Vožnja je kar hitro minila, saj 
ima vedno nekdo kakšne 
zanimive zgodbe, ki jih deli z 
ostalimi, tokrat smo se 
predvsem osredotočili na 
videoposnetek Klemna Slakonje 
(Putin Putout) in na pogovor o 
taboru.  
 
No, vožnja z vlakom je hitro 
minila, sam pohod pa ne. Ko 

enkrat zapustiš asfaltno cesto in začneš hoditi po peščeni poti proti Brezi in te člani 
praktično na vsakem ovinku vprašajo, če je še daleč, začneš že sam dvomiti o tem, ali 
je tisti znameniti RČM-jevski most res za naslednjim ovinkom… Končno smo prišli do 
mostu, je bilo sprva težko Polhom zagotoviti, da je prečkanje nenevarno in enostavno 
– še najbolje se je odrezala Neli, ki je dokazovala svoje nadnaravne sposobnosti 
lovljenja ravnotežja (no, vsaj dokler ni nog pomočila v potok… ). No, ko smo enkrat 
prebili led, je bil most glavna atrakcija in praktično vsak je želel dokazati, da vendarle 
zmore hoditi po njem brez večjih težav. No, potoček je bil tako mamljiv, da smo si malo 
podaljšali pavzo s spuščanjem gregorčkov in malico.  
 
Po sproščujoči pavzi pa nas je čakal največji preizkus – vzpon do Breze. Res smo bili 
navdušeni, ko smo po dobrih dveh urah hoje zagledali vetrnico na Brezini strehi. 
Pričakala sta nas Mito in Živa, kasneje pa sta se za nekaj minut oglasila tudi Monika in 
Simon, ki sta pripeljala hrano in lokostrelsko opremo. Mito je z zainteresiranimi sadil 
solato, ostali pa smo pripravili lokostrelsko mesto, da bi opravili nekaj zahtev za veščino 
Lokostrelec 1. Po lokostrelstvu je sledilo kosilo, nato so člani postavljali ognje, medtem 
pa je nastala pesem Ognja ne bo. Sledilo je še petje ob ognju in pa večerja, po večerji 
pa najbolj popularna igra vseh časov (če ni, pa še bo)… SARDINE! Priznam, nekaj časa 
smo potrebovali, da smo vsi dojeli pravila, ampak najboljše smo prihranili za konec 
(zadnja sardina se je skrivala približno 20 minut, preden smo jo odkrili vsi!).   
Naslednji dan smo vstali prej kot je bilo načrtovano, zato smo začeli z jutranjo 
telovadbo - rutkanjem. Sledil je lov na lisico in pa proga preživetja za Neli in Dina. Po 
kosilu je sledilo pospravljanje in večno lovljenje vlaka. Na žalost nas v Ljubljani ni 
pričakalo sončno vreme, smo ga pa zato imeli dovolj na Brezi.  



21 
 

In kaj nas še čaka? Še in še akcij… Upam, da se bomo v tako velikem številu videli tudi 
na Žaboboju, na Feštivalu, na zaključnem izletu, pa tudi na taboru in da bomo do takrat  
izvedli še en vodov izlet. Predvsem pa, da bi si zapomnili zelo pomembno dejstvo, ki 
smo ga na vodovem izletu poskušali dopovedati vodniki (Dino, Neli, Rebeka) – Vžigalice 
ne rastejo na drevesih… 

            Rebeka 

ŠLJIVE 
 

VEŠČINA VRVAR 

Letos smo si vod Šljive izbrali veščino vrvarja. Zanjo smo se odločili zaradi želje, da bi 
zavezali vodnika. 

Polovica nas je na taboru že opravila veščino Uporabnika noža, torej smo se precej 
stvari naučili že tam. Naučili smo se že križno vezavo, ki se lahko uporablja pri izdelavi 
latrine. Tado (Matej) nas je naučil 10 vozlov in to so: ambulantni vozel, vrzni vozel, 
osmica, kavbojski vozel, dvojna osmica, vpleteni vrzni vozel, ribiški vozel, napenjalni 
vozel, lisice in prijateljski vozel. 

Čaka nas še vezava trinožnika, signalnega stolpa in izdelava vrvi iz naravnega materiala. 

Najbolj se veselimo pritrditi Mateja na stol. 

Prepričani smo, da nam bo to koristilo v življenju in pri tabornikih, ker gremo julija peš 
na tabor. 

Pripravile: Sara, Petra in Špela 

Šljive na GG racah 
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ŠTEKERJI  
Mislim, da je primeren čas da tudi sam malo zapišem občutke glede svojega voda in 
kakšno je delo s takšnim vodom kot je vod Štekerji? Je precej na easy. Zakaj? Zato ker 
vse ŠTEKAJO! :) 
 

Kdo smo Štekerji?  
Vodnika Miško in Andro, ki ga poznate iz prejšnjega Mravljinčka kot glavnega 
dizajnerja, lastno ustanovljene družbe Andro Design™, in graditelja ognja Apollo. 
Člani voda so večinoma punce in ponavadi en fant iz 8. in 9. razreda. Vod na sestankih 
sestavljajo Lara, Katja, Meta, Teja, Tia, Kaja in še predstavnik fantov, Lan. Imamo pa 
seveda tudi občasne člane Tinkaro, Ulo, Uroša in Leona, ki z občasno udeležbo 
popestrijo dogajanje na sestankih. 
Kot vidite gre za kar velik vod in delo z njimi je lahko zapisano z eno samo besedo: 
totalno kul. Ok, ena beseda je očitno premalo... :) 
Imamo tudi svoj znak, ki bo kmalu krasil turkizno modre (ali zelene hmm?) majice. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Kako potekajo naši sestanki? 
Miško pride, vsi ga poslušajo, zraven malo zehajo in zavijajo z očmi in sestanka je konec 
in vsi čakajo da Andro končno prevzame vodenje sestankov. No, niti ni tako. Dejansko 
se vsak sestanek probamo tudi kaj naučiti in upam, da vsi moji pretirani monologi vsaj 
kdaj padejo na plodna tla.  
Ampak resno, kaj počnemo? S tem, ko se pripravljamo na različne taborniške akcije 
(tako rodove kot MZTjeve), ponavljamo topografijo, vozle, orientacijo, postavljanje 
bivaka, streljanje z lokom, treniramo ročne spretnosti in naš spomin, učimo se 
organizacije akcij in podobno. Jap, je kar pestro. Predvsem se mi zdi pa 
najpomembnejše to, da se povezujemo in smo ena res dobra ekipca mladih ljudi! 
 
Akcije voda? 
Kot sem že omenil Štekerji smo in tudi bomo sodelovali pri kar nekaj akcijah. Od GG 
Jesenovanja, do pomoči pri organizaciji delavnic za MČ Vesela srečanja, okraševanju 
dvorane za Čajanko in Taborniškega Feštivala 2016. Imamo pa kmalu planiran tudi 
samostojni dvodnevni vikend nekje v neznanem. Če nam ga bo le uspelo organizirati... 
:) 
 
Miškov zaključni monolog? 
Ja, dobili ga boste. Ne morem brez njega. Tokrat obljubim da bo dokaj kratek. Oziroma 
bo kar zelo kratek. Biti vodnik voda Štekerji je zakon, ker so vse punce in fant resnično 
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fajn mlade osebe s katerimi se je pravi užitek družiti. Poleg tega imam še pomoč 
mladega vodnika Androta, ki edini dojame moje, ne preveč posrečene, fore. Hvala 
Andro. 
Aja Andro... "dej morva narest en sestanek, da se nekaj zmeniva, ok?" 
 

         Miško 

ZMEŠANI 
 

SIGNALIZACIJA 

 

Signalizacija pomeni  sporazumevanje z dogovorjenimi znaki na večjo daljavo. Poznamo 

semafor in morsejevo abecedo. Semaforje uporabljamo sedaj predvsem za cestno in 

železniško signalizacijo. Pri semaforju določeni položaji obeh rok pomenijo posamezne 

črke in števila. 

Leta 1837 je severnoameriški slikar in izumitelj Samuel Morse sestavil morsejevo 

abecedo. Je zelo  uporabna,  sestavljena je iz pik in črtic. Prenašamo jo lahko z 

zastavicami, piščalko, lučjo, zrcalom, trkanjem, zakrivanjem in odkrivanjem ognja itd. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 Neli 
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LUČI 

 

Luči. 

Tihe, a žive. 

Luči ... vesele.  

In tako nedolžna luč 

gleda dol ljudi 

in mirno brni. 

 

Luči 

nežne, krhke 

luči mirne. 

Vanjo pištola se usmeri. 

»Kje je safety?« Se zasliši. 

BUM! 

 

Luči. 

Brez njih se ne posveti. 

Luči mrtve! 

In ko se pištola sproži, 

se mu posveti. 

 

»Smo ugotovili, da airsoftka ni bila tako 'soft'«. 

 

 

Dino 
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KAJ NAS ŠE ČAKA… 
 

2.4. RODOBOJ Rodovo taborniško tekmovanje in 

praznovanje rojstnega dne. 

sredina aprila ČISTILNA AKCIJA V MOSTAH Vsakoletna čistilna akcija, ki jo organizira ČS 

Moste.  

9. in 10.4. DELOVNA AKCIJA NA BREZI Breza vabi vse delovne roke, da se 

udeležite delovne akcije. 

9. in 10.4. GOTIK Grozljivo orientacijsko tekmovanje in 

kričanje, ki letos poteka v Škofljici.      

http://rdv.rutka.net/gotik/  

23.4. FEŠTIVAL Taborniška akcija, ki je odprta tudi za širšo 

javnost in vsako leto poteka v Tivoliju. 

24.4. URBANI IZZIV Dogodek, ki letos poteka prvič – petčlanske 

PP+ ekipe opravljajo številne naloge po 

Ljubljani. 

http://www.mzt.org/aktivnosti/urbani-

izziv/  

21.5. ŽABOBOJ Taborniško tekmovanje, ki poteka v okolici 

Ljubljane. 

6.7. – 17.7. TABOR Vrhunec taborniške sezone na Klivniku.  

 

 

 

 

http://rdv.rutka.net/gotik/
http://www.mzt.org/aktivnosti/urbani-izziv/
http://www.mzt.org/aktivnosti/urbani-izziv/
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SAMO LJUBEZEN - SESTRE 
 

e        e6 
Srce veliko kakor svet, 
e                    e6 
nasmeh in iskrica v očeh,  
    a  
in beseda, 
    e 
poznaš jo tudi ti. 
 
e                e6 
V življenju mnogo je poti, 
e                             e6 
ne išči sreče kjer je ni, 
    a 
le poslušaj, 
      D7 
kar srce ti govori. 
 

   G        H             e 
Lahko ti podarim samo ljubezen, 
C        E7   a 
eno in edino upanje, 
D   H 
poglej me v oči,  
 e   A 
in lahko si brez skrbi, 
Es         F              G 
vem da isto čutiš tudi ti. 

 
(isti akordi kot v prvih dveh kiticah) 

Poznaš me bolj kot se ti zdi, 
čeprav zatiskaš si oči, 
ko me gledaš,  
vidiš to kar si. 
 
Dolgo časa si iskal, 
kar si mislil da je prav, 
a na koncu, 
le eno boš izbral. 
 
Ref.: 2x (...saj jo v srcu čutiš tudi ti.) 


