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Mravljinček je glasilo tabornikov 
rodu Črnega mrava iz Ljubljane. 
 
Glavni urednik: 
Anže Zaletel - Miško 
 
Vir slik: 
Lasten vir, Freepik, Pinterest 
 
Izhajanje: 
Mravljinček izide, ko se nabere 
zadostno število prispevkov. 
Ta številka je izšla: 08.04.2018 
Št. 2/2017-2018 
 
Naslov uredništva: 
Rod Črnega mrava 
Perčeva ulica 22 
1000 Ljubljana 
“Za Mravljinčka” 
 
E-pošta: 
taborniki@crnimrav.si 
 
Prispevki v Mravljinčku izražajo 
mnenje 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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Uvodnik 
 
Drage bralke in bralci, 
 
drugi Mravljinček taborniškega 
leta 2017/18 izhaja ob 
praznovanju 66. rojstnega dne 
rodu Črnega mrava. Že 66 let 
izvajamo taborniško dejavnost za 
vse starostne generacije in učimo 
tehnike življenja v naravi in z 
naravo. 66. leto obstoja rodu za 
marsikoga pomeni, oziroma bo 
pomenilo, novo poglavje v 
procesu lastnega taborniškega 
udejstvovanja in razvoja. 
 
V tokratnem Mravljinčku vas 
vabim k branju in gledanju 
različnih vsebin, od aktualnega 
dogajanja v rodu do pregleda 
dela vodov in vrnitve kuharske 
kolumne Anži kuha (ki je verjetno 
povod za to, da se podobno 
pisanje o hrani pojavlja tudi v 
reviji Tabor hmm). Lastno 
mnenje o Anžijevi kuhi si boste 
pa lahko ustvarili kar danes, ko 
nas bo gostil s pravim 
taborniškim z golažem.  
 
Seveda ne manjka tudi več 
poročil o Zimovanju 2018 ter 
novička o letošnjem Taboru ob 
jezeru Klivnik, ki se bo odvijal v 
mesecu juliju 2018. 

 
 
 
 
Želim vam obilo užitkov ob 
branju enega in edinega 
taborniškega glasila Rodu Črnega 
mrava. 
 

Starešina rodu 
Anže Zaletel - Miško 
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Novice iz Mravljišča 
 
Vodov izlet na Brezo 
 

V petek, 23. 3. 2018 smo se 
Ubijalske pikapolonice in 
Zvočniki odpravili na 
dogodivščino na Janče. Naša 
dogodivščina se je začela odvijati 
že v Sostrem, ko smo izgubili 
skrivnostno linijo 26. 
Medtem ko smo vodnice 
uporabljale svoje super moči in 
veze na LPP, so naši člani v topli 
gostilni pili čaj in se zabavali po 
svoje (nihče ne bo nikoli vedel, 
kaj je bilo tako smešnega). Ko 
smo končno uspele priklicati 
skrivnostno linijo 26, smo 
izvedele, da gre le-ta v napačno 
smer in se bomo dalj časa peljali 
kot smo upali.  
Med vožnjo so nekateri spali, 
drugi so peli, tretji pa strmeli 
skozi okno in gledali v temno 
noč, ki nas je obdajala. Na postaji 
Lanišče smo izstopili in se peš 
odpravili na krajši nočni sprehod 
do Breze. V Brezi nas je pričakala 
Taja, ki je pridno naredila večerjo 
in zakurila peč, da smo se vsi 
hitro odtajali. 
Naslednje jutro smo imeli vodi 
program posebej, okoli enajstih 
pa so nas prišli obiskati tudi 
Mito, David in Anja Novljan (Rod  

 
 
 
 
podkovani krap). Mito je 
Zvočnike naučil saditi solato, 
David in Anja pa sta večino časa 
kuhala na ognju (ves čas je dišalo 
božansko), David pa je mene 
naučil tudi sekati drva. Ta dva sta 
tudi poskrbela, da smo si sami 
naredili sladico v žerjavici 
(najslajša sladica eveer). Vsi trije 
pa so nas pozno popoldne 
zapustili. 
Po kosilu so imeli člani lov na 
lisico, ki je trajal kar dve uri, vsi 
pa smo se zelo zabavali (Nika pa 
je tudi delno zmrznila). Zvečer so 
imeli člani v zgornjem nadstropju 
modno revijo in talente, kasneje 
pa so se z vodniki igrali tudi Dixit 
v temi. 
Ponoči se je ura premaknila, zato 
smo vsi trdno še spali, ko se je 
prva budilka oglasila. Po zajtrku 
smo začeli pospravljati Brezo in 
jo dokončno pospravili po kosilu, 
nato pa smo se peš odpravili 
proti Lazam do vlaka. V Ljubljano 
smo prišli izmučeni in polni novih 
zgodb. 
 
Nekaj utrinkov z akcije: 
 



 
 

  
 

  
 

 

Igranje švedskega šaha 

Priprava lesa  za 

kuhanje na odprtem 

ognju (več pa v  aprilski 

reviji Tabor) 

Ni ga čez jutranje 

razmigavanje 
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Momo 
  

Članici Ubijalskih 

pikapolonic v akciji. 

Priprava lesa  za 

kuhanje na odprtem 

ognju pt. 2 

Tako zgleda, ko se naši 

MČji lotijo postavljanja 

bivaka. Popolna 

eleganca! 



 
 

Vod Zmešanih s Štekerji se 
predstavi… 
 
… oziroma natančneje, se 
predstavi skozi vodnikove oči. 
Vendar preden se lotim 
predstavitve najstarejšega voda 
še krajši uvod v vod. Vod 
Zmešenih in Štekerjev (Zmešanih 
Štekerjev?) je začel v svojem 
jedru delovati že pred mnogo leti 
kot dva starostno mešana MČ, 
GG in PP voda. V letošnjem letu 
me je, vodnika, doletela čast, da 
skupaj vodim najstarejši vod, ki 
ga skupaj tvori okoli 15 članov v 
starosti od 1. letnika gimnazije 
do 3. letnika srednje poklicne 
šole (Lole, kaj si že ti?), kar se 
lahko pretvori od 15. do 18. leta. 
Seveda je vsakemu vodniku 
jasno, da 15 ljudi pa že ne more 
biti vod, ki ga vodi ena oseba, 
zato smo sestanke omejili na 
max. 7 ljudi, ki se preko posebnih 
obrazcev prijavljajo na sestanke 
in akcije… to je seveda relativno 
beden hec, dejstvo pa je, da na 
sestanke prihaja nekje do 7 
članov v razmerju 1:7 Zmešanih 
in 6:7 Štekerjev. Kljub manjšemu 
procentu udeležbe menim, da se 
imamo fantastično in, kot 
vodnika, me sredini sestanki 
navdajajo z dobro voljo in 
pozitivo. 

 
 
 
Predstavitev članov je 
popolnoma naključna in ne izraža 
razvrstitve po starosti in/ali 
priljubljenosti posameznega 
člana. 
Lole - vodnik voda Ninđa 
unicornov… pa Tia je posebna 
cvetlica, ki popestri prav vsak 
začetek sestanek. Namreč 
pripada mu uvodnih 5 minut 
sestanka in nato, ga ni več videti. 
Dejansko ga ni več videti, ker gre 
domov. 
Teja - obvlada karate gibe in 
Aljaža “owna” v PubG-ju in CSju. 
Maša - ima v bistvu najdaljše lase 
od vseh čeprav to ne zgleda. 
Zjutraj na busu polepša mojo 
vožnjo. Prav tako najbolj 
upošteva vodnika. 
Dino - v letošnjem letu sva bila 
skupaj na propagandni akciji na 
Mostah. Priznam, da nisem 
pričakoval, da bo porutkal karate 
mojstra. 
Meta - desna roka Don Rebeke, 
pozitiven sonček in najboljša 
plesalka voda. Taborniški 
spomin, rezljanje žlic (s kakšno 
dodatno ureznino), vezanje in 
morse… obvlada vse. 
Andrej - če bi bilo taborništvo en 
velik meme, bi bil Andrej njegov 
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starešina. Drugi po vrsti v 
upoštevanju vodnika. 
Lara - verjetno kar najbolj 
aktivna članica voda… kaj voda, 
rodu. Hiperaktivna, 
hiperproduktivna, obožujem 
tvoje zapiske in izjavo “Po 
načelništvu se lahko taborniško 
upokojiš in prevzameš tajništvo”. 
Polona - je tretja po vrsti, ki 
nekako najbolj upošteva vodnika. 
Sardina nikoli več ne bo. Ker 
skrivanje pred vrati pač ni 
skrivanje. 
Tia - na letošnjem vodniškem 
preizkusu je dosegla najvišji 
score. F*** yeah, to Tia. 
#veryproud 
Nika K. - dejansko je vodnica 
Zvočnikov obiskala tudi en naš 
skupni sestanek letos in na njem 
govorila o puloverjih, odvečnih 
vrečah in ploščatih kuhalnicah. Ji 
je pa vseeno uspelo poiskati 
“štil” za prapor hmm. 
Katja - razmišljanje izven 
standardnih družbenih okvirjev 
je zanjo mala malica. Škoda le, da 
so termini sestankov v tako 

poznih urah. In da živi 100 km iz 
Ljubljane. 
Bruno - nagrada za najbolj 
random člana letošnjega leta, ki 
pride in ga ni. In potem spet 
pride kar naenkrat. Vsakokrat, ko 
ga je rod potreboval je prišel 
pomagat. Je kot rodov Batman. 
Neli - veselim se vsega njenega 
bodočega dela na letošnjem 
taboru. Biti gospodar in 
pomočnica vodnice ni lahek 
zalogaj. 
Jurij - ha, letos ga še nisem ravno 
videl pri tabornikih. Upam, da se 
vseeno vidimo kaj na taboru. 
Rebeka T. - ali Instagram zvezda. 
V bistvu je ne poznam, enkrat je 
ponesreči prišla na sestanek. 
 
Tako vodnik vidi svoj vod v 
letošnjem letu. Če sem iskren vse 
člane izredno cenim in sem 
ponosen na to v kakšne 
odgovorne mlade osebe se 
razvijajo. 
 

Anže Zaletel - Miško

  



 
 

Zimovanje 2018 
 
Pisalo se leto 2018, hkrati pa tudi 
leto 1972. 
V času zimskih počitnic smo se 
odpravili na zimovanje v 
Zapotok, kjer smo upali na veliko 
zabave in nove dogodivščine. 
Vodniki smo pridno ponavljali 
vozle s člani, imeli smo nekaj 
delavnic, predvsem pa smo 
veliko in dobro jedli. Tudi letos 
smo imeli prisege, na katerih 
smo sodelovale Momo, Polona in 
Maša. Vsaka je imela zabavne, a 
hkrati zahtevne naloge, vse pa 
smo dobile svojo rutko. Vsem pa 
bo najbolj ostal v spominu 
zaključni večer, ko sta Elsa in 
Anna (Lole in Veronika) govorila 
šale in opletala s svojimi lasmi. 
Sočasno pa se je med vodstvom 
pletla čisto druga zgodba, in sicer 
sta nas Beki in Lole popeljala v 
leto 1972. Izvedeli smo, da je bil 
umorjen vaški pijanec Lojze, nad 
čemer smo bili vsi šokirani, 
prizadevna policista Janez in 
Marjeta pa sva takoj začela urno 
pregledovati dokaze in iskati 
morilca. Med pregledovanjem in 
teoretiziranjem o možnem 
morilcu, je na žalost umrlo še  
 

 
 
nekaj ljudi (nekdo tudi po 
nesreči), kar nama je tudi otežilo 
delo. Čisto na koncu, ko sva že 
vedeli skoraj vse, sta morilca (ja, 
bila sta dva) zahrbtno umorila 
tudi glavnega preiskovalca 
Janeza in ostala sem sama, da 
razkrinkam morilca. Ker je Janez 
svoje delo odlično opravil, sem 
morilca lahko razkrinkala in ju 
aretirala ter poslala v zapor za 
vse večne čase. 
P. S. vsem, ki še niste poskusili, 
priporočam plavanje v snegu. 
Žabica ne deluje, kravel pa je kar 
učinkovit. ;) 
 

 
 

Momo 
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Pesem o snegu 
 
Sneg pada in še pada 
nikoli se ne konča. 
Tabornikom že nagaja, 
saj ne pusti snežnega raja. 
 
Sneg je tok zlo prhek 
da snežak ne oživi. 
Raje se sesuva v prah 
In še ogenj nam gasi. 
 
Pesem si zapojte na melodijo 
taborniške himne Dviga plamen 
se iz ognja.  
Pesem sta napisali Maša in 
Polona za eno od nalog za 
prisege. 
 

Maša in Polona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zimovanje skozi oči Pije in Brine 
 
Jon je z ledenko dol sklatil ledeno 
svečo, ki je bila dolga približno 1 
m. Lara je bila naj vodnica. 
Veronika je bila naj starešina. 
 
Pesem od skupine 4 4 je bila 
takšna: 
 
Danes zjutraj sem se zbudil 
In v želvo se zaljubil. 
Imela je zeleno glavo 
In super manekensko postavo. 
 
Vsi so jo občudovali 
in za njo so se metali. 
Ker vsi si jo imeli radi,  
So kosilo ji podali. 
 

Pija in Brina 
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Zimovanje skozi oči zimovodje 
 
V četrtek smo po vseh 
kolobocijah s prevozom in 
pluženjem prispeli na cilj. Kot 
običajno smo se najprej udobno 
namestili in razvili svoje spalke, ki 
so od tabora ležale v svojih 
vrečah na dnu omare. Pred 
kosilom smo se šli še znamenito 
igrico Lovro, Veronika, David, 
Bor, a tokrat ni bilo v tem 
vrstnem redu. Po odličnem kosilu 
smo se z MČ-ji odpravili na 
sprehod po bližnji okolici. Bilo je 
veliko snega pod nogami, okrog 
nog in na glavi, veliko kričanja: 
"Pazi tuš", nekaj snega se je 
znašlo tudi za vratovi. Ko smo se 
vrnili, smo se še malo valjali po 
snegu, začeli smo delati 
sneženega mačka, malo smo 
kepali Loleta, malo Laro. Toliko 
snega nas je utrudilo, zato smo 
šli noter ponavljat vozle. Ta čas je 
5 GG-jev postavilo in zakurilo 
ogenj v snegu. Tega še 
marsikateri PP ne bi znali. Zvečer 
so sledile prisege. Prisegli sta PP-
jki Maša in Polona ter RR-jka 
Momo. Bilo je nekaj žaganja, 
nekaj vezanja, veliko valjanja po 
snegu in nekaj kepanja. Izmučeni 
od celega dneva smo popadali v 
postelje. V zgornjih nadstropjih 
se je odvijala modna revija in  

 
 
taktično premišljeno odganjanje 
smrdljivcev. 
 
Petek se je začel z ocenjevanjem 
ležišč ter z jutranjo aerobiko z 
Loletom in Polono. Zajtrk nam je 
vlil novih moči in tako smo lahko 
začeli s popoldanskim 
programom. Delavnice čajevanja, 
sveč in šivanje signalnih zastavic, 
saj nam teh primanjkuje. No, ne 
več. Hvala bogu poškodb ni bilo 
;). Popoldne je sledilo veliko 
kričanja, povijanja in nezavestnih 
položajev. GG-ji so za MČ-je 
pripravili krizno popoldne! Za 
piko na i je sledilo še oživljanje 
lutke, ki jo je prinesel Tado. 
Obiski so se kar vrstili. Poleg 
Tadota so prišli še Anži, Miško, 
Jaka, Maja in Taja. sledila je 
najcarskejša večerna dejavnost: 
PANTOMOMA VEČER! Bilo je 
napeto, bilo je precej kričanja in 
veliiiko smejanja. Tokrat smo 
pozabili na smrdljivce in spali 
malo bolj mirno. 
 
V soboto dopoldne je sledilo 
malo več dejavnosti na prostem. 
Dopoldne so se MČ-ji podali na 
lov na leva. Spet se je veliko 
snega znašlo v čevljih. Vse 
skupine so ujele leva, zato smo 
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lahko šli na toplp. Pri GG-jih je 
bila zgodba malo drugačna. Spet 
so se preizkusili v kurjenju ognja, 
a tokrat so na njem celo kuhali. 
Kaj so skuhali? To vprašajte njih, 
jaz samo vem, da je bilo odlično. 
Popoldne je sledila štafeta 
vozlov. 4 mešane ekipe z vrvjo v 
rokah. Pomerili so se v 
hitrostnem in skupinskem 
vozlanju, pantomimi vozlov in 
marsičem. Po malici smo se 
pripravljali na zaključni večer. Le-
ta je potekal v duhu Ane in Else. 
Veliko je bilo opletanja z lasmi in 
smejanja drug drugemu. 
Medvedki so plesali, čebelice so 
hotele repete. GG-ji so pripravili 
rap battle med vodstvom in 
člani. Tu je nekaj mojih najljubših 
verzov, ki sem si jih uspela 
zapomnit: 
"Vsak dan k zjutri ustanm mam 
filing  
Kt da vš suženj postanem." 
 
"Vi vodstvo skos mislte, da ste 
glava, 
a brez ns članov, sploh ne bi blo 
Črnega mrava!" 
 
Na zadnji dan smo tok pucali, da 
smo se znucali. Veliko smo 
pometali, brisali, iskali in  jokali, 

ker je zadnji dan. Po zadnjem 
kosilu smo šli ven in se igrali 
igrice, dokler ni prišel avtobus. 
Jon je s strehe sklatil velikansko 
ledeno svečo, ki smo jo še 
dodatno zlomili, preden smo jo 
uspeli slikat. Seveda smo vmes 
pošteno zmrzovali, a misel na 
tako krasno zimovanje nas je 
pogrela. 
 
Ura je 7.33 in začenja se 8. 
sestanek za vodstvo. Prisotni: 
Veronika, Momo, Beki, Lole, Tia, 
Meta, Maša, Polona in Lara ter 
Tivi, Andro in Katka v kuhinji. 
Sestanek se bo pričel po pisku. 
PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP! Ja, to je 
moja najljubša ekipa ljudi, ki jo 
lahko vodim skozi celotno 
zimovanje. Res bi se vam rada 
zahvalila. Ker ste mi polepšali te 
4 dni v mojem življenju do te 
mere, da sem jokala še cel mesec 
(malo tudi zaradi prehlada). 
Hvala ker ste bili moja najljubša 
ekipa in da ste me pitali z 
medom in čajem ;). Hvala 
najboljši kuharski ekipi za tako 
odlične obroke, zaradi katerih 
sem lažje preživela dan.  
 
Hvala vam, bodte kjut! <3 
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Lara Oražem 
  

PANTOMOMA večer na 

Zimovanju 2018. 

Oživljanje lutke in 

učenje prve pomoči 

je lahko res zabavno 

če te poučuje Tado. 



 
 

Starešinske novičke 2018 
 
Tokratne starešinske novičke so 
razmeroma kratke. Vidi se, da se 
sezona iz uvodnega, starešinsko 
pestrega dela, seli v bolj umirjen 
del sezone. Ko se programski del 
dela z rodovi veča, starešine 
malce meditiramo in razmišljamo 
o prihodnosti. 
 
Občni zbor, marec 2018 
V začetku marca je bil sklican 2. 
občni zbor taborniškega leta 
2017/18. Tokrat je občni zbor 
zasedal na Brezi, posebnosti 
občnega zbora so predstavljale 
nepričakovan obisk Breze, debela 
snežna odeja ter dolge debate 
pozno v noč. Prav tako smo na 
občnem zboru pregledali 
finančno poslovanje rodu ter 
potrdili finančni načrt za 
prihodnje leto dni. Poleg 
omenjenega smo razrešili 
določene funkcije in izvolili 
novega blagajnika rodu ter člane 
nadzornega odbora. Sporočam 
pa tudi, da smo od marčevskega 
občnega zbora ostali brez uradne  
 
 
 

 
 
funkcije tajnika - iskanje novega 
tajnika se tako začenja. Ena 
velika zahvala Tadotu za vso 
delo, ki ga je v preteklih letih kot 
tajnik opravil. 
 
Starešinstvo MZT, marec 2018 
Starešinstva smo se udeležili 
Beki, David in moja malenkost. 
Izpostavljenih je bilo kar nekaj 
zanimivih tem, pregledali smo 
finančno poslovanje MZT-ja ter 
odprli debato o organizaciji ROT-
a pod okriljem rodov MZT, prav 
tako, smo s strani ZTS-ja prejeli 
informacijo, da bo po dolgih letih 
uslišana želja po bolj 
"profesionalnem" ravnanju s 
podatki o članih rodov, z 
vzpostavitvijo nove baze 
članstev. 
 
Skupščina ZTS, marec 2018 
Tokratne skupščine se žal nisem 
uspel udeležiti. Če ima kdo 
kakšna vprašanja o skupščini ZTS 
se lahko obrne na Beki, Davida in 
Majo. 
 
Anže Zaletel - Miško 
  



 
 

Obvestilo za poletni tabor Klivnik 2018 
 

 
 



 
 

 

Anži kuha 
 
Pozdravljeni v kulinaričnem delu 
Mravljinčka. 
Osredotočili se bomo na 
taborniško klasiko, ki je primerna 
za kosila, večerje, skupine in 
posameznike. Meso se ob 
pravilni pripravi, topi v ustih in s 
tem razvaja naše čutnice, 
seveda, govorim o kraljevskem 
sosedu koruznega zdroba, dame 
in gospodje to je seveda  goveji 
golaž. 
Gre za enostavno jed, ki od nas 
potrebuje le, da si zapomnimo 
dve stvari. Kot bi rekli američani 
low and slow  ali po naše na 
majhnem ognju dolgo časa. To je 
zmagovalna formula pri pripravi, 
zato si prosim vzemite čas, če se 
lotite te jedi, ne bo vam žal. 
Predstavil vam bom osnoven 
recept, kateremu pa lahko 
potem po želji dodajamo še 
različno zelenjavo (korenje, 
gomolj zelene narezan na drobno  
itd.) in začimbe (peteršilj, čili …), 
s katerimi lahko še obogatimo 
okus in naredimo obrok še bolj 
hranilen. 
 
 
 
 

 
 
 
Sestavine  za dve odrasli osebe 
- goveji bočnik (500g) 
- lovorov list (2) 
- paradižnikova mezga (250ml) 
- majaron (ščepec) 
- čebula (500g) 
- česen (2-3 stroki) 
- paprika v prahu (1 velika žlica) 
- olje/mast (2-3 velike žlice) 
- sol, poper 
 
Priprava: 
Meso narežemo na kocke, 
olupimo čebulo in česen. Ju 
nasekljamo. V mrzel lonec 
dodamo olje, čebulo in meso in 
papriko. Kuhalno ploščo 
prižgemo, in čakamo da se 
sestavine začnejo pražiti. 
Dodamo sol, da čebula spusti 
sokove. Premešamo, da se nam 
ne prime, zmanjšamo ogenj in 
kuhamo to zmes pokrito vsaj 30-
45 minut. Odkrijemo pokrov pri 
temu pazimo, da nas ne opeče 
para, ki butne ven. Drugi korak je 
da dodamo česen, majaron in 
poper, zvečamo ogenj in pražimo 
30-90 sekund oz, dokler ne 
zavohamo močan vonj česna in 
začimb. Takrat prilijemo mezgo 
in po potrebi vodo. Dodamo še 
lovorjeve liste, zmanjšamo ogenj 
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na minimalno nastavitev, da lepo 
počasi vre. Kuhamo še vsaj 1,5-
2h na takem ognju, vmes 
premešamo in gledamo 
konsistenco golaža. Po potrebi 
dodajamo vodo.  
Ko je mučnega čakanja konec 
poskusimo, kar smo skuhali, če 
nam meso lepo razpade v ustih 
brez večjega truda pri žvečenju 
smo nalogo opravili dobro. Če je 
meso še malo žvečljivo, pomeni 
da potrebujemo še malo več časa 
pri kuhanju. 
Postrežemo lahko kot 
samostojno jed, s polento ali 
kruhovimi cmoki. 
 
Dober tek! 
 

Anži 
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Mravljišče prepeva 
 
Bor do bora 
 
C                      G G7 
Bor do bora, jelka z jelko 
                   C 
kakor gora, kakor jeklo 
                 C7   F 
rod do roda, vsi v družini 
          C     G  G7 C  C7 
smo v svobodni domovini. 
 
 F             C 
Sile  močne , sile,sile čvrste 
G      G7     C     C7 
strnjene so v naše vrste 
F            C 
sile močne, sile, sile čvrste 
G     G7   C 
naše vrste so. 
 
C                  G G7 
Šotor dom, narava  mati 
                    C 
oče grom, gozdovi brati 
             C7      F 
od sestra planin na morje 
       C   G    G7  C  C7 
širi, širi se obzorje. 
 
F           C 
Sile močne... 
 
 
 

 
 
 
 
C                  G G7 
Glas severa, juga pesem  
                   C 
tisočera v svet ponese 
             C7    F 
taborno nam geslo pravo 
        C     G    G7 C  C7 
hej, taborniki v naravo! 
 
F          C 
Sile močne... 
 
  



19 
 

 

Vozel izbire 
 
V tokratnem žlahtnem izboru 
vozlov vam predstavljamo vozel 
imenovan Zanka cestnega 
razbojnika oziroma Roparski 
vozel. 
V preteklosti so ga “uporabljali” 
roparji, ki so se iz višjih 
nadstropij spuščali proti tlom. 
Verjetno se to dejansko ni nikoli 
zgodilo in je njegova uporabna 
vrednost v tem, da bi lahko 
privezali konja na ograjo ali čoln 
na pomol. Vozel nam namreč 
omogoča, da z enim koncem vrvi 
vozel zategujemo medtem, ko z 
drugim koncem vozel hitro in 
enostavno odvežemo. 
 

 
vir: Vozli in pionirski objekti (Igor Bizjak 
et. al, 2012)  
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Pregled prihodnjih akcij 
 

Ime akcije: Datum akcije: 
Feštival 21.4.2018 

Gozdovniški izziv (GIZ) 26.4.2018 do 30.4.2018 

Žaboboj 19.5.2018 

Zaključni izlet 16.6.2018 

Poletni tabor Klivnik 7.7.2018 do 18.7.2018 

Roverway na Nizozemskem 20.7.2018 do 3.8.2018 

 
 
 


