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UVODNIK 
 
Drage bralke in bralci, 
 
piše se četrtek pozno zvečer, kar morda odraža neorganiziranost (ali 
morda preobremenjenost, ha?) urednika Mravljinčka. Čez točno 60 ur se 
bo začela odvijati Čajanka 2018.   
 
Čajanka, ki bo v marsikaterem pogledu posebna. Že drugič v zgodovini 
društva se bo sicer odvijala v Kulturnem domu Črnuče ampak pristop, ki je 
bil v letošnjem letu izbran, je unikaten. Že dolgo časa nismo spreminjali 
samega programa in koncepta Čajanke, določene vsebine ostajajo iste, 
ostale se spreminjajo, digitalizirajo. Ravno pred neka dnevi sem prebiral 
elektronsko pošto o tem ali društva v zadostni meri izkoriščamo digitalne 
kanale, ki jih nudi tehnologija. Ali jih? 
Vrjamem, da so določena društva ostala "za časom" vendar težko to trdim 
za naš Rod. Koliko Rodov uporablja Kahoot? Koliko rodov je v zadnjih letih 
spremenilo spletne strani z najnovejšimi tehnologijami? Kolikorat beremo 
o tem, da so društva odvisna od matičnih zvez odvisna od tehnologij, ki jim 
jih zagotavlja zveza? Morda malce za razmislek... 
 
Da pa ne zaidem preveč v digitalizacijo, vas vse, drage bralke in bralci, 
vabim k branju letošnjega decembrskega Mravljinčka v katerem so člani in 
članice Rodu strnile spomine iz obstoječega taborniškega leta, spomina na 
Tabor Klivnik 2018, starešinske novičke ter dodali kanček vpogleda izven 
dogajanja Rodu. Tokrat žal ni prisotne redne rubrike Anži kuha, za katero 
pa verjamem, da se bo na Rodoboju vrnila v vsem svojem sijaju. 
 
Ne bojte se vzeti v roke odličnega peciva, ki so ga pripravili starši in člani 
Rodu, skodelice domačega čaja in kave (ok, kava je verjetno Barcaffe) ter 
uživajte v branju enega in edinega taborniškega glasila Rodu Črnega 
mrava. 
 

Starešina rodu 
Anže Zaletel - Miško 
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NOVICE IZ MRAVLJIŠČA 
 
Tokratne novice iz Mravljišča so kronološko urejene zato, da si lahko 
bralec smiselno predstavlja dogajanje v Rodu.  Novice se sicer navezjejo na 
celoten Rod vendar so (skoraj) edini avtorji prispevkov iz voda Ubijalske 
pikapolonice. Za to se jim zahvaljujem in mislim, da si zaslužijo velik 
MMMM. 
 
UVODNI IZLET: POHOD NA BREZO 
 
20. 9. 2018: Zjutraj smo se dobili pod Brezo. Po še kar dolgi poti smo prispeli gor. 
Takoj je začelo rositi. Po uvodnem zboru smo šli v skupine in si poskušali pripraviti 
kosilo. Rosenje se je spremenilo v močan dež. Nekaterim je uspelo zakuriti ogenj, 
nekaterim pa ne, zato smo kosilo skuhali kar v koči. Kosilo je bilo super. Potem smo 
pomili posodo. Na poti dol nas je ujela megla a to nas ni oviralo. Videli smo tudi 15 
močeradov. Bilo je zelo zanimivo. Ko je zapihal veter, so nam kostanji popadali na 
glave, kar je zelo bolelo. 
 

Vid in Karlo 
 
OGLED FILMA GAJIN SVET 
 
19. 10.2018: V petek smo šli v kolosej gledat film Gajin svet. V filmu je 
igrala Larina sošolka. Film je trajal 1 uro in pol. Z nami je šla tudi Lina in na 
koncu nas je bilo 8. Film pripoveduje o punci Gaji, ki je bila zelo pogumna. 
Pomagala je svojemu prijatelju Maticu iz vsakdanjih težav. Njena sestra 
Teja je zabredla v težave na internetu in Gaja je bila velika rešiteljica. 
Nama je bil film zelo všeč. 
 

Pija in Brina 
 
FOTOORIENTACIJA 2018 
 
Dobili smo se 20. 10. 2018 pred lutkovnim gledališčem. Luka in Nika sta si 
šla prej kupit burek. Na progi so bile težke in lahke naloge. Vsak izmed nas 
je vodil delček poti. Na delavnicah smo zidali stolpe, iskali podkve, vozljali 
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in oponašali kipe. Naloge smo kmalu rešili in hitro je bilo konec. Najboljši 
je bil Luka, ki je ves čas žongliral z mandarinami in s tem privabljal poglede 
azijskih turistov. Na koncu so se z njim celo slikali.  
 

Leja in Pika, Ubijalske pikapolonice 
 
NADCIKLIRNE JELKE NA MLADINSKI POSTAJI MOSTE 
 
Tudi v letošnjem letu je Rod Črnega mrava (posebno naš Marino) 
sodeloval pri akciji nadciklirnih jelk, kjer so obiskovalci delavnice lahko 
zgradili svojo božično-novoletno jelko iz odsluženih lesenih palet. Akciji 
smo se pridružili tudi najstarejši vodi Ninđa Unicorni... pa Tia in Štekerji z 
Zmešanimi. Mislim, da nam je kar nekaj članom uspelo sestaviti svojo jelko 
(moja na primer že krasi dnevno sobo). 
Več utrinkov iz akcije pa na spodnjih fotografijah, ki jih je prispevala Lara 
aka Rogljiček. 
 

Anže Zaletel - Miško 
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VODI 
 
PREDSTAVITEV VODA UBIJALSKE PIKAPOLONICE 
 
Luka Saje je članek začel nekako takole: 
"Smo traktor s prikolico na kateri je krava, ki ima na prikolici avtomat za 
smokije, v katerem so arašidi in malo glutena in teli smokiji te fuuuul 
odžejajo. Traktor šofira kmet brez ene noge, ki jo je snedla krava, ker ji je 
zmanjkalo smokijev itd." 
 
To je stopnja kulskosti našega voda na lestvici od 1 do traktor. Kar pomeni 
da smo več kot traktor. Kar je res kul! Na sestankih pa delamo vozle, 
gremo ven, se pogovarjamo, če je pa lep dan pa gremo ven in postavljamo 
bivak. Radi tudi jemo (in krademo) burek. Ne krademo ga iz trgovine 
ampak tistega, ki ga Filip prinese na sestanek. Najboljša stvar, ki jo 
počnemo je, da lepimo carske listke na drevo počutja. Mojstrovino lahko 
vidite v sobici na Proletarski. Na splošno radi upoštevamo pravila (na 
vratih sobice piše ¨ne kadimo¨ in mi tega ne počnemo), jemo burek, se 
igramo sardine, jezimo Laro (ampak ne preveč). Ko bomo veliki taborniki 
bomo taborovodje, vodniki in kuharji. Brina bo blagajničarka, mogoče je v 
sorodu z Jano.  
 

Luka S. in Lara 
 
ŠTEKERJI Z ZMEŠANIMI 
 
Ker slika pove več kot 1000 besed in ker smo kljub temu leto starejši kot v 
prejšnji taborniški sezoni, smo se Štekerji z Zmešanimi ponovno odločili, da 
se predstavimo. Baje smo samo še letos s takšnim imenom, ker naslednje 
leto postanemo Vod Črnog mrava (interna fora, haha). 
Portrete je narisala super-talentirana članica Maša. Kljub temu povem že 
na tem mestu, da kakšen član ni narisan, in je vod dejansko večji kot 7 
oseb. 
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Anže Zaletel - Miško 
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POGLED NAZAJ - TABOR 2018 
 
V letošnjem letu žal ni bilo izdane poletne edicije našega glasila zato je 
prava priložnost, da kakšen spominček na Tabor Klivnik 2018 obudimo v 
zimskih mesecih. Če pomislimo malce drugače... samo še polovica leta je 
pred nami in že bomo ponovno uživali v gozdovih in neokrnjeni naravi 
Klivnika.  
 
PESMI IN VICI NAŠEGA DAVIDA 
 
Zastava plava,  
je igrava,  
vedno se igra,  
ko vetrček pihlja. 
 
Ogn'ček 0gn'ček 
vedno gori, 
dokler ga  
dež ne pogasi.  
  David Škufca in Maja Premrl  
 
Maja, Taja  
že nagaja,  
ko vetrček pihlja 
pa nikoli ne nagaja.  
  David Škufca  
 
SLONI ( vici med nevihto) 
 
Zakaj imajo sloni rdeče oči? Zato, da se lažje skrijejo med češnje.  
Ali si že kdaj vdel slona med češnjami? Ne! Zato, ker se tako dobro skrijejo.  
Zakaj imajo krokodili ploščate gobce? Zato, ker gredo ob 12.00 počivat pod 
drevesa. Takrat sloni skačejo iz dreves.  
 

David Škufca 
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SPOMIN NA KONAČARSTVO 
 
Kako je potekalo konačarstvo? Jah, dokaj uspešno, vse stoji. Poleg veliko 
vode, je bilo tudi veliko dobre hrane (hvala Kiwi) in tatarske omake. Bilo je 
krščenega nekaj orodja in sicer vse 3 različno velike macole: Mojmir, 
Tvojmir in Našmir. Krščena je bila tudi lopata sralka, kliči ga Aleandro (ja 
notri se skriva Andro, mogoče ma kej veze z njim). Porabili smo 
predvideno število žebljev, jedilnica je ozka in dolga, ognjišče med dežjem 
postane blaten jacuzzi. Mel smo se fajn, rada vs mam.  
 

Rogljiček  
 
TRGOVINA…  
 
Stopim iz avta, grem v trgovino v vseh možnih seznamih. Naberem jabolka, 
mleko, zelenjave in podobne stvari za 57 ljudi. Pridem do hladilnikov. Na 
enem izmed seznamov piše tofu. Dimljen tofu. Iščem tofu med siri, med 
mlekom. Iščem med mesom in celo med jajci. Tofuja nikjer. Morda bo pa v 
Šparu. Stopim do svojega vozička z vsemi stvarmi za 57 ljudi. Pride do 
mene gospa, v rokah držeč sir. Me gleda. Jaz njo. Pogledam njen sir. Ona 
mene vso in se od mojega smradu malce umakne. Klesik gospe. Še vedno 
gledam njen sir. Ona prime za moj voziček. Gospa? Dvignem obrvi in 
pogledam izpod očal. Ona odloži sir v moj voziček. Skoraj že nekam rečem, 
ko opazim, da moj voziček sameva na drugem koncu Hoferja… 
 

Katka, the ekonom 
 
POHOD 2018  
 
Prvi dan:  
Okej pa začnimo? Prvi dan smo se vsi udeleženci pohoda sestanili pri 
železniški postaji Ljubljana. Vsi opremljeni s težkim nahrbtniki, zaspani 
odpravili v Koper, kjer bomo začeli naš pohod. Pot z vlakom je bila zelo 
zabavna. Naš vod je bil v svojem kupeju. Ko pa smo prispeli v Koper smo šli 
v trgovino kjer smo kupili skupno hrano. Razdelili smo si vso skupno 
opremo in začeli hoditi. Hodili smo v največji vročini. Bilo je utrujajoče. Ko 
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smo prišli do vasi imenovano Dekani, smo imeli daljši počitek. Šli smo tudi 
v trgovino. Kupili smo nekaj hrane in si nabrali energije za naprej. Priznam 
pa, da smo se prvi dan kar veliko ustavljali :/. Ko pa smo prišli do Črnega 
Kala smo imeli za prehoditi samo še en hrib. Spali smo na gradu. Z njega 
smo videli prelep sončni zahod. Nekateri smo spali v ruševinah gradu 
nekateri pa kar v gozdu. Jaz sem spala kar pod milim nebom. Bilo je 
prečudovito.  
 
Drugi dan: 
Zadovoljno, s polnimi trebuhi kruha in čokoladnega namaza, smo hodili po 
žgočem soncu. Naš CILJ je bila Prešnica. Čez nekaj ur hoje smo hodili po 
velikem sončnem travniku. Malo smo se izgubili, a smo se hitro najdli. 
Hodili smo proti Kozini, saj je bila tam trgovina in sladoled. Pospešili smo 
tempo. Kmalu smo vsi utrujeni prišli do trgovine. Nekateri so odšli v 
trgovino in si kupili kar so hoteli. Kupili smo tudi skupno hrano in si jo 
razdelili. Kasneje smo se sladkali s sladoledom. S sladoledom v rokah smo 
hodili proti Prešnici. Ko smo prispeli do Veronikine hiše, nas je na mizi 
pričakala velika in sladka lubenica. Ko smo se spočili smo si začeli 
postavljati bivake in kuhati večerjo. Sredi noči je bila nevihta, zato smo se 
vsi premaknili noter. (HVALA VERONIKA!). vstali smo ob 3:30.  
 
Tretji dan:  
Začeli smo hoditi na Slavnik! Ampak bilo je vredno sončnega vzhoda. Na 
poti do Slavnika pa smo imeli zajtrk. Hodili smo po gozdni poti.  
 

Lina 
 
TB NA TABOR 2018 ALI #TBT 
 
Zgodba o #TBT je sestavljena iz več delov in sicer #TBT ni bil opravljen v 
poletnih mesecih (drugače se pač ne bi imenoval TBT, ane?) ampak 4 
mesece kasneje na Proletarski, relativno daleč stran od lepot neokrnjene 
narave, ki jo ponuja Klivnik s svojo okolico. Kljub momentarnemu odmiku v 
spokojnost divjine, se vračam nazaj z nadaljevanjem zgodbe. Torej, vod 
Štekerjev z Zmešanimi sedi na Proletarski 4 mesece kasneje in obuja 
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spomine na tabor.  In kako je najlažje obujati spomine na tabor, kot preko 
družnega Q&A-ja? 
Takole se je začelo... 
 
Torej vod Štekerjev z Zmešanimi, kateri je vaš prvi spomin na Tabor 
2018? 
Maša: kopanje v lužni, sredi tabora, z Niko. 
Meta: Veronika. Jambor. Blato. 
Tia: tatarska omaka. 
Polona: delanje latrine in kopanje latrine. Skratka latrina. 
Lara: spanje na Majinem turbotu med zvonjenjem budilke. 
Andrej: blato. 
Miško: podiranje dreves, izguba moči, Maksim Mišica & Coach K. 
Vsi: dež je bil SKOS! 
 
Kateri je bil vaš najljubši objekt na taboru? 
Polona: latrina, kuhna in jedilnica. 
Lara: kuhna in jedilnica. 
Maša: mize in klopi in Nika. 
Meta: un most oziroma oba mosta. 
Tia: unicorn na mejnem kamnu iz potoka. 
Andrej: kuhna in jedilnica. 
Miško: prvi jambor. 
Vsi: blato. 
 
Najljubši član vodstva na taboru? 
Polona: Veksi. 
Lara: js. 
Tia: Meta. 
Maša: vsi po vrsti. 
Andrej: vsi v koloni. 
Meta: Polona. 
Miško: vsi v zboru. 
 
Najlepši šotor? 
Polona: od Beki. 
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Meta: Tango mango in Flamingo. 
Maša: Lole in Maša = Flamingo. 
Tia: Tango mango. 
Andrej: Tango mango. 
Lara: moj pa od Nike. 
Miško: prvi z leve strani kroga. 
 
Najljubša jed na taboru? 
Lara: makaronova solata. 
Tia: šmorn. 
Meta: neki mi ni bilo všeč, ker je bilo zažgano. 
Polona: vse. 
Maša: grejs oz. graes. 
Andrej: neki užitnega. 
Miško: piščanec iz konačarstva na Lahinji. 
 
Na tem mestu je padel Metin komentar: "Dej a lahko neki smešnega 
vprašaš Miško?" Nisem se dal... 
 
Največji izziv na taboru? 
Polona: biti tajnik. 
Lara: vodenje konačarstva in konačarstvo samo. 
Maša: nisem dobila lunce za stražo. (komentar Miško: "Polona, zakaj ne?") 
Tia: narediti "smooth" sedež od latrine. 
Andrej: zapreti šotor. 
Meta: eeeeeeeeeeeiiiiiiiiiuuuuuummmmmmmmm (težave z govorom). 
Čistit šotor. 
Miško: ne razmišljati o tem kako bo potekal tabor brez mene hmm. 
 
Kljub temu je bil Metin komentar na koncu semi upoštevan. Tako se je po 
2 tednih, pri pripravi nadciklirnih jelk nadaljevajo (kot lahko opazite se 
nam je med začetkom in koncem pridružil novi član...). In lahko bi rekli, da 
se je res nadaljevalo s posebnimi vprašanji, ki so jih Maša, Lole in Polona 
(ok, Polona je prispevala mogoče 1/3 vprašanja) sestavili na Šport & 
Špasno soboto na Gimnazji Moste. 
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Kdo je bil začetnik Ben 10-a? 
Meta: Veronika. 
Lara: Filip PČ. 
Andrej: *Andrej skomigne z rameni* 
Maša: Jaka. 
Lole: Jaka. 
Tia: *Tia je zamahnila z roko* 
Polona: Jaka. 
Miško: Cartoon network? 
 
Kaj te je motiviralo, da si prišel/-la na tabor? 
Meta: ker je Tabor kul in vedno grem. 
Lara: ti. 
Andrej: ker je tabor, I guess? 
Maša: vsi moji sotaborniki.  
Lole: zastonj počitnice z delom. 
Tia: brez tabora bi bilo moje poletje prazno. 
Polona: da bom tajnik. 
Miško: podiranje sušic. 
 
Ali imaš dovolj dežja? 
Meta: Jaaaaa. 
Lara: Zaradi dežja sem se naučila brati oblake. 
Andrej: rajš bi sneg. 
Maša: jaz bi sneg. 
Lole: do 2034. 
Tia: dežja ja, nemščine pa še bolj. 
Polona: Ja, mam dost dežja. 
Miško: Ne vem kakšen dež se omenja... ko sem prišel jaz, je bilo sonce. 
 
Ob omembi tega vprašanja in Larinem odgovoru je padel tudi komentar 
Tie: "Lara, tebi je ta dež opral možgane." 
 
Ali bi bil moj cimer v naslednjem letu? (Vprašanje je postavila Maša) 
Vsi v en glas: seveda, jaaaaa, natürlich...* 
* seveda in natürlich je seveda isto 
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Ali se ti zdijo jarki okoli kuhinje dovolj globoki? 
Meta: nobena globina jarkov ne bi pomagala. 
Lara: boljše, če bi se igrali drugačnosti 
Andrej: Noooope. 
Maša: naši jarki so bili kot plitvo morje. 
Lole: kaj se mi zdi dovolj globoko? 
Tia: glede na moje blatne nogice... Ne. 
Polona: Pa ja, vredu. Ni poplavl... 
Miško: a smo mel jarke? 
 
Kateri je bil najbolj "Luka line" na taboru? 
Meta: ker Luka? 
Lara: pač... Balkan... 
Andrej: kaaaaj? 
Maša: ooo mi Bičkovci tega ne delamo. 
Lole: ja. 
Tia: in vse tiho je bilo. 
Polona: Luka line? 
Miško: nekaj v povezavi s Hrvaško. 
 
Kateri je bil najbolj zapet komad na taboru? 
Meta:  banana. 
Lara: banana. 
Andrej: tista... 
Maša: banana. 
Lole: dež naj pada. 
Tia: kaj? 
Polona:  Ben 10. 
Miško: dviga plamen se iz ognja. 
 
Ne vem zakaj, morda zaradi izmučenosti pri izdelavi nadciklirnih jelk, 
vdihavanja Mekola ali lesnega prahu, ampak pri naslednjih odgovorih je šlo 
nekaj hudo narobe... 
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Ocenite kako visoko so letele iskre pri zaključnem ognju? 
Meta: 42. 
Lara: pa tko, 3 Taje. 
Andrej: 1,5 jambor. 
Maša: 2 prvotna jambora. 
Lole: premal. 
Tia: zmaj. 
Polona: čez drevesa. 
Miško: ne tako visoko kot leta 2004. 
 
Kaj meniš o Bobiju? 
Meta: bogi, najprej je umrl, zdej pa še smrdi. 
Lara: ima sick kosti. 
Andrej: kaaaaj? 
Maša: men je bila bolj všeč Tajina miniaturna navdušenost. 
Lole: premal. 
Tia: js še kar hočem una rebrca. 
Polona: ful kul, čist ludo. 
Miško: kdo je Bobi? 
 
Kakšna ti je bila temperatura vode? 
Meta:  premalo! 
Lara: veliko manj kokr jst. 
Andrej: topla. 
Maša: odvisno kje si šel vanjo... 
Lole: premal. 
Tia: to ti je padl iz zvezka. 
Polona: za kanček premrzla. 
Miško: v bistvu kar osvežujoča. 
 
Ali je bilo lažje zakopati organske odpadke kot na prejšnjih taborih? 
Meta: težko povem iz osebnih izkušenj. 
Lara: korenine so, tolk da ne. 
Andrej:  ... 
Maša: *nasmeh* 
Lole: premal. 
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Tia: kamen... Ker lahko. 
Polona: ja, ne vem. Mogoče ja, mogoče ne. 
Miško: a organske odpadke je kao težko zakopat? 
 
Med samim #TBT intervjujem je padlo še nekaj naključnih komentarjev, ki 
so si zaslužili mesto v Mravljinčku in spominjajo na Tabor 2018: 
- Meta: a ni tko Tabor 2017 iz prejšnjega življenja? 
- Maša: Polona me je vrgla iz šotora! 
- Lara: vsakič ko slišim komad "Samo jako" se spomnim Lukata. 
- Maša: začne razlagati o tem kako bi član David s sončno krmo pošprical 
sonce... 
 
Upam, da ste v skupinskem intervjuju Štekerjev z Zmešanimi uživali. Če 
hočeš pa tudi sam oziroma sama podoživeti #TBT pa odgovori na vsa 
zastavljena vprašanja!** 
 
** odgovarjanje na vprašanja lahko pripelje do najbolj znane bolezni tabornikov 
"taborotožja". Za to bolezensko stanje Miško ne odgovarja. 

 
Anže Zaletel - Miško 

+ Štekerji z Zmešanimi 
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ROD ČRNEGA MRAVA V HRIBIH 
 
ROJSTVO POHOTNE SEKCIJE1 
 
Nekega običajnega jesenskega večera je padla ideja. Padla je tako kot pada 
dež, nepričakovano in s 45 odstotno verjetnostjo. Dve fejst babi, kot jima 
nekateri radi pravijo, sta si zaželeli hribov, dogodivščin, musklfibra in 
prešvicanih riti. Vse te radosti sta želeli deliti s svojimi sotaborniki, ker vsi 
vemo da so taborniki najboljša družba. Ker sva bolj pohotnici začetnici, sva 
se tega lotili precej amatersko. Izbrali sva datum, tabornike obvestili o 
najini enkratni ideji in upali da bo luštn'. Najino poznavanje geografije 
Slovenije in hribčkov je bolj ali manj skopo, zato sva se za nasvete obrnili 
na strica Googla in teto Hribi.net. Dneve in noči sva kontemplirali, računali, 
tehtali in preračunavali. Nisva želeli biti preveč mainstream hipsterski 
mestni dekleti, zato Velika planina, Slavnik in Nanos niso prišli v poštev za 
naša škripajoča kolena in mlahave riti. Nato pa je sledilo razsvetljenje. 
Slapovi. Kamniški vrh. Nama sicer neznan vrh, ampak nama je teta 
hribi.net povedala, da do vrha vodijo več ali manj lahke neoznačene poti. 
To je pritegnilo najino pozornost, »neoznačene poti« pa so v nama vzbudili 
prijeten občutek pohotniškega vznemirjenja. Ponosno sva obvestili 
interesente, ki so bili skoraj tako pohotniško vznemirjeni kot midve. Prišel 
je dan, sobota 3. novembra. Zbrali smo se pred Perčevo, ob zelo 
racionalno premišljeni, humani uri – 9.30. Organizatorki sva bili seveda 
»fashionably late«, ampak začuda tokrat ne po lastni krivdi. Ob 9.38 nas je 
bilo okroglih 10, vseh starosti – od rosnih 16 do resnih 35. Po kratkem 
klepetu in toplih objemih smo odrinili na pot. V Kamniku smo se seveda 
ustavili na kavi, po nekajurnem plesanju ob zvokih DJ Kište, smo je bili vsi 
več kot potrebni. No nekateri so se odločili za dozo vroče čokolade. Ob 
Davidovi domačinski navigaciji smo le prispeli do vznožja, sončni žarki so 
nas pobožali, ob zvokih žuborečega potočka nam je pelo srce. Pred 
začetkom smo se še enkrat prešteli – Nika, Veronika, Miško, Maja, David, 
Vanja, Lara, Lovro, Beki, Mojca. Torej še vedno vsi na broju. Naprtali smo si 

                                                           
1
 Pohotna ali pohodna, what's the difference? Če obe besedi hitro prebereš se 

slišita isto. In v tem kontekstu jo lahko razumemo kot obuditev sekcije RČM, ki 
osvaja slovenske vrhove. 
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nahrbtnike, zavihali rokave, pljunili v roke in strumno zakorakali v 
neznano. Po prvih parih metrih nas je čakala že prva ovira, na prvi pogled 
nekoliko nepremagljiva za kratkonoge osebke. David in Miško sta se prva 
opogumila in preskočila deroč potok, nato smo se opogumili tudi ostali in 
ga suhi premagali. Ko smo vedro nadaljevali pot, nas je za vogalom čakal 
še en, širši potok ki nam je povzročal malo več težav, kar pa ni ustavilo 
našega pohotnega duha. Veronika žal ni ostala suha. Domačin David je 
prevzel vodenje poti, kajti nama z Veroniko to ni šlo najbolje od rok ali 
bolje rečeno, od nog. Sonce nas je še vedno spremljalo, vzdušje je bilo 
razposajeno in v duhu heckanja. Ob slapu je sledil fotošuting intermezzo - 
nastajanje novih profilk in lepih spominov. V prijetnem tempu smo 
sopihali, malo stokali in vlažili usta z vodo. Čas je hitro tekel, hitreje kot 
smo mi hodili, pot nam je tekel v potočkih, vzdušje je bilo še vedno na 
vrhuncu. Pomalicali smo ob pogledu na križanega Kristusa v mističnem 
gozdu, ki ga je objela ne tako zelo gosta megla. Kmalu smo jo premagali, 
vendar nam je vztrajno sledila – kdo bo prej obupal? Sledilo je nekaj 
zdrsov, spotikov in padcev, ampak nas tudi to ni ustavilo. Osvojili smo vrh, 
kjer nas je čakal prečudovit pogled na morje oblakov pod nami. Zleknili 
smo se na trato, naredili nekaj fotografij za instagram in fejstbuk ter 
preprosto uživali v toplih sončnih žarkih ob zvokih narave. Tega, da smo 
prekmalu oznanili nek vrh za Kamniški vrh, raje ne bi omenjala. Vse 
zahvale Domačinu Davidu in Google zemljevidu. Po okrepčanju z malico in 
striptizu, smo se z navdušenjem odpravili v dolino. Do takrat nas je že ujela 
megla in nam oteževala vidljivost, ampak to ni ustavilo mene in Miškota 
pred tekanjem in poskakovanjem navzdol. Bolečine v kolenih in heckanje 
je zaznamovalo tudi pot navdzol. Vedri in dobrovoljni smo se vrnili k 
avtomobilom, se napakirali in rahlo utrujeni odrinili proti Ljubljani. Vmes 
smo naredili postanek v Kamniku, v kavarni Veronika kjer smo se 
posladkali in izstopali v množici urejenih civiliziranih ljudi. Imeli smo se 
čudovito, bilo je kratko in slatko… Z Veroniko sva bili predvsem navdušeni 
nad veliko udeležbo, dobro voljo – ta je najbolja in uspešnim rojstvom 
pohotne sekcije.  
 

Za Mravljinčka spesnila Nika (Tivi) 
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Slika 1: Starašina dela stretching oz. brez sramu razkazuje svoje bele 

nogavice. 
Lara in Tivi sta ponosni ker sta samostojno in brez zdrsev ali padcev 

premagali potok. 
  

 
Slika 2: strokovni posvet o izbiri najbolj optimalne in prijazne poti. 
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Slika 7: malicanje od strani. 

  

 
Slika 3: Veronika za kamero: »dejte se delasti da ste ful utrujeni«. 
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Slika 4: stolpična kompozicija udeležencev, ki amatersko 

pozirajo pred slapom. 
 

 
Slika 6: striptiz in malicanje na tapravem vrhu. 



22 
 

  

 
Slika 5: Počitek na vrhu oz. 200m pred vrhom. 

 

 
Slika 8: ljubezen v planinah, pa čokolada seveda. 
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NAKLJUČNO (I)ZBRANI ČLANKI POVEZANI Z NAŠIM RODOM 
 
Za tokratno izdajo Mravljinčka smo prejeli nekaj naključno spisanih in 
pripravljenih stvari, ki si po mnenju urednika zaslužijo svojo sekcijo. Se 
strinjate? Upam, da se. 
 
SAMO-ROG 
 

 
 

Avtor neznan - mogoče Lovro, mogoče Ninđa Unicorni... pa Tia 
 
TA ŠALA SE TI JE RES POSREČILA! 
 
Pisalo se je leto 2018. Bil je spokojen petkov večer, ko je Burilov (Gorilov) 
povedal najboljšo šalo na svetu (beri s sarkazmom): [Please insert the bad 
joke here] in to začel govoriti vsem prisotnim.  
Za odgovor je dobil le: "Ta šala se ti je ful posrečila". Ker še vedno ni 
odnehal je Lole privlekel svoj ne tako inteligenten telefon na plano in 
posnel vse prisotne, kako s sarkazmom povedo: "Ta šala se ti je res 
posrečila". Nato si je Lole ta posnetek nastavil za zvonenje budilke in tako 
se ta zgodba konča.  
(Med govorjenjem šale ni bilo poškodovano nobeno živo bitje) 
 

Lovro 
 
OSEBNA IZPOVED 
 
Piše se četrtk popoldne. Stojim na mrazu in čakam. In čakam. Zmrzujejo mi 
prsti, zmrzujejo mi dlani, zmrzuje mi telo. Lačna sem, v želodcu mi kruli, a 
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jaz še zmeraj čakam. Vse okoli mene se premika samo jaz stojim. Tu sm že 
dolgo časa in izgleda, da še nekaj časa bom a mi je vseeno, voham 
božanjski vonj. To so čevapi, ki bi morali biti v mojemu želodcu, a še 
zmeraj niso. Zakaj, se sprašuješ, ker mojega čevap partnerja še zmeraj 
nikjer ni. Ali zamuja ali nekje zmrzuje nevem, samo upam da se kmalu 
prikaže drugače še njega pojem! 
 

Polona 
 
SIROVANJE 2018 
 
Na tradicionalni drugi akciji imenovani Sirovanje 2.0 je nastala spodaj 
zapisana zbirka pesmi imenovana "Pesmi o siru". Znate povezati imena 
psevdonime s pravimi imeni v Rodu? 
 
Pesmi o siru 
 
Nihče ne prekaša takšne maščobe, 
nihče ne dosega takšne sladkobe, 
viskozen, mazljiv in rahlo mlečen, 
mascarone je sebi najbolj všečen. 
    Mascarpone 
 
Mehki mascarpone v sladice rad potone 
če sladice ni na voljo, 
mascarpone se ne uklone 
grumpy Gauda spravi ga v dobro voljo. 
    Mozzarela 
 
Maskarpone, 
tako dober da krpa ozone. 
pozna ga vsak slaščičar, 
ki vrjame v tiramisujev dar. 
 
Ko imaš slab dan 
in ti ne paše sir poteptan, 
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zajemi z žlico maskarpone 
in preženi sirne mone. 
  Grumpy Gauda 
 
Oh, brez laktozni brie! 
ko vidim te se kar kadi! 
s toastom ali v omleti, 
od Brieja smo vsi zadeti! 
  Marljiva mozzarela 
 
Sir Kovakrtača, 
mar je prenizka tvoja plača ?  
kakorkoli se že svet obrača, 
sir se vedno k tebi vrača. 
 
Marljiva mozzarela 
ko po pici vse se vlače 
zmanjka mi preljube sreče 
sir želodec mi obrača 
reši me, oj sirkova krtača! 
  Sir Kovakrtača 
 
Oh, ti dragi sir spoštljivi 
ves plesnjivi in smrdljivi 
moram te še nasoliti, 
da nauš šou prehitr zgnit. 
  Sir kovakrtača 
 
Sej nevm a bi raj kefir 
al bi rajš beli sir 
a naj jem sam stracciatello 
al bi rajši mocarelo? 
  Sir kovakrtača 
 
Sem kot polnomasen si 
se pozna mi rd mam pir 
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  Sir kovakrtača 
 
Tristo kosmatih sirov si mislim  
tekmovanjaa sirlimpisak so se začela 
kako naj zmagam se sprašujem  
ko najboljši sir je mocarela. 
   Energetični edamec 
 
Grumpy Gauda včasih res je tečna, 
a ko rab it, je ful resna. 
kadar življenje ne gre ji po načrtu, 
se zaradi obupanosti začne valjati po hrbtu. 
A na koncu se vse razreši, 
življenje se ji posreči. 
   Brezlaktozni Brie 
 

Zapise pesmi je zbral Lole 
  



3 

STAREŠINSKE NOVIČKE 2018 
 
Tokratne starešinske novičke bodo malce drugačne kot prejšnje (kot, da se 
kdo spomne kakšne so bile prejšnje, haha?). Z vidika starešinstva je bilo 
potrebno predvsem zagotoviti pravno-formalno delovanje rodu, zbiranje 
vpisnih listov (hvala GDPR!), pobiranje članarin, urejanje n-tih mailing list 
(hvala GDPR x2!), popisovanja procesov in še kakšna stvar bi se našla. Tako 
kot v rubriki opisovanja novic iz Mravljišča, tudi starešinske novičke sledijo 
logičnemu kronološkemu zapisu. 
 
OBČNI ZBOR, SEPTEMBER 2018 
 
Konec septembra je potekal 1. občni zbor taborniškega leta 2018/19. Tudi 
tokrat je občni zbor zasedal na Brezi, kjer se nas je nabralo kar lepo število 
članov (okoli 15+). Na občnem zboru smo predstavniki Rodove uprave 
predstavili svoje delovanje v preteklem letu in vizijo za naprej ter ob debati 
sprejeli določene sklepe, ki jih bo tekom leta izvršila Rodova uprava. S 
ponosom in veseljem delim tudi informacijo, da ima Rod od letošnje jeseni 
novega tajnika/tajnico Laro, ki svoje delo opravlja z odliko. 
 
SLAVNOSTNA SEJA ČS MOSTE, NOVEMBER 2018 
 
V letošnjem letu se članom Rodu Črnega mrava ni uspelo udeležiti 
slavnostne seje zaradi drugih obveznosti, smo bili pa naknadno obveščeni, 
da nam je bila na seji podeljena zahvala za sodelovanje v preteklih letih. 
Zahvalo smo prevzeli decembra na Velikančku. 
 
ŠPORT&ŠPAS, DECEMBER 2018 
 
Tudi letos smo v Rodu Črnega mrava sodelovali z Gimnazijo Moste ter se 
udeležili prireditve Šport&Špas, na prvo decembrsko soboto. Tokrat smo 
se predstavili na bolj oseben način z več pogovora, kot pa prikazovanja 
taborniških veščin. Kljub promociji, sodelovanju učiteljev ter okoliških 
društev, je bila tudi v tem letu udeležba na prireditvi precej slabša od 
planirane. 
 
VELIKANČEK, DECEMBER 2018 
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Velikanček je tudi v letošnjem letu bil z vidika Rodu Črnega mrava uspešen, 
saj smo s ČS Moste ponovno uspešno sodelovali pri postavitvi štabnih 
šotorov ter s tem posredno omogočali izvedbo Velikančka. Po uspešni 
postavitvi in podiranju smo bili deležni pogostitve ter slavnostne predaje 
zahvale za sodelovanje v mandatu 2014-2018. 
 

Anže Zaletel - Miško 
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STROKOVNI ČLANEK 
 
SPLETNA PODOBA RODU ČRNEGA MRAVA 
 
»Ali ste vedeli, da je z današnjim dnem, ko je izšla prva letošnja številka 
Mravljinčka, Rod Črnega mrava iz Ljubljane dobil tudi prenovljeno spletno 
podobo? Hitro odlikajte na www.crnimrav.si in preverite – deluje tudi na 
mobilnih napravah!« 
Ali ste vedeli da povprečni uporabniki na posamezni spletni strani ostanejo 
le 30 sekund? Da zaprejo spletno stran, ko se le-ta ne naloži po petih 
sekundah? Ali, da jo zapustijo, ko iskanih vsebin ne najdejo na prvi strani? 
Prav zaradi omenjenih razlogov, je pomembno, da spletna stran 
predstavlja tudi dobro uporabniško izkušnjo. Kar 65 % ljudi se uči preko 
vizualnega stila učenja. Spletne vsebine s slikovnimi in video materiali 
pritegnejo več obiskovalcev, na straneh ostanejo dlje časa. Dobro spletno 
mesto predstavlja tudi kvalitetna vsebina. 
 

 
  
Naša »stara« spletna stran je po dveh letih in pol bila potrebna prenove 
(morda ste opazili da je v zadnjih nekaj tednih delovala počasi, da je 
vsebina bolj skopa …). Danes ima novo podobno, ki je hitrejša in varnejša, 
ter prijazna mobilnim napravam. Na novičkah o prihajajočih akcijah, s tako 
imenovanim »enim klikom«, lahko vidite datum in vabilo (ter seveda 
povezavo za spletno prijavo) za dogodek ali izlet. Ogledate (in preberete) si 
lahko tudi posodobljen arhiv Mravljinčkov in stripov. Dodali smo pa tudi 
ostale publikacije s strokovno vsebino, kot je na primer Priročnik za nakup 
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nahrbtnika. Prav tako ima novo podobo predstavitev našega taborniškega 
društva. 
 
Ste z novo spletno stranjo zadovoljni? Želite še taborniških vsebin? Vabimo 
vas, da nam posredujete svoje mnenje! Poskenirajte QR kodo ali odklikajte 
na https://www.crnimrav.si/zelim-nekaj-povedati  
  

 
 

Matej Plestenjak - Tado 
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ZANIMIVO BRANJE 
 
V sekciji zanimivo branje predstavljamo dva zanimiva tuja (angleška) 
članka, ki jih je spisal in pripravil Miha Berčič - Berci. Berci se je se strinjal, 
da jih lahko objavimo v tokratni izdaji Mravljinčka. 
 
BEAR AND MAN: On the brown bear trail.. Iški Vintgar gorge in central 
Slovenija 
 
February 21, 2017 
Miha Berčič 
 
In Slovenija wilderness is just a few big steps away from urban capitol or 
major cities. One of wild locations is natural gorge Iški Vintgar. 
At least 3 brown bears (Ursus arctos) are active in Iška gorge and its influx 
streams. The villagers from nearby villages, especially Osredek, learned to 
share their life with largest Slovenian wild animal. The bears frequently 
wander in the vicinity of farms, where they search for ripe fruits, pumpkins 
and other food. Most of the time during night. Sometimes the hunger si 
great if you are a big brown bear – and with the power in paws you are 
not gentle with the tree branches full of delicious fruit. 
In Slovenija brown bear is on protective species list (IUCN Red list). The 
hunting is prohibited – only if the bear presents direct threat to the 
human. 
Up till this year, farmers got state compensation for bear damages. This 
year there is no money available in the compensation funds. So farmers 
will have to magane on their own (e.g. Flashing lights in orchards, leaving 
some food on the outskirts of village for the bears). 
From village Osredek I decended into the gorge and followed the bear 
trail. Not deliberately – the bears also hike on easiest way possible – on 
the human trails. I was happy no to have a close encounter. Saw a fresh 
feces and couple of earth hole – bears love to eat ants. And creased grass, 
where one was having a pleasurable roll. 
Camping in brown bear territory demands some safety precocious: 
– loud talking or noise making (bears will hear you and most of times go 
away before you will see it) 



32 
 

– all-night fire at camp site (animals back from fire (not rhyno :-O) 
– all-night watch 
– urinating around camp (human urine has strong odor, animals don’t like 
it) 
– no food preparing at camp site (special site, at least 500 m away). 
 
OVERCONNECTED DIGITALY AND UNDERCONNECTED PHYSICALLY? 
 
February 17, 2017 
Miha Berčič 
 
Doing what I love with all my passion - spending as much time in Nature as 
possible and share and teach my experience to others - has learned me 
the most important thing, yet. 
  
We all need the connection with mother Nature, ourselves, the physical 
sensation and illusion we call life. And we are so underconnected, that we 
starve and crave for one of the most underrated and overlooked of the 5 
main 3 dimensional reality senses - the TOUCH. 
  
And this underconnectivity, this hunger, emptiness, almost bottomless pit, 
we try to fill out with overconnecting digitally. Won't work, won't do. Not 
in the long shot. 
We don't touch enough even ourselves or most of the time we do it 
routinely, robotically, habitually, not consciously. We don't take time, we 
are not present in the moment. Not focused on what we do. 
  
I have a Facebook account, a LinkedIn account, a All Events in the City 
account, a Gmail account, a Google Drive account, a Skype account, a 
Dropbox account, a Google+ account, a Skillpages account, a Antivirus 
account, a... well list goes on and on. 
Why? 
  
1. Facebook: to boost my homepage and make it no1 on Google. And 
waist a sh*t load doing it. 
2. LinkedIn: can't remember honestly.. sorry O:) 
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3. Gmail: well to get emails.. stay connected (this one is actually useful and 
helps get's some money - thank you very much) 
4. Skype: to call people I cannot visit and stay in touch (Gmail is sometimes 
not enough) 
5. Picasa account: Share pics, so others see what we do on survival courses 
etc etc 
  
And if combine I the time I use to digitally spin my digital world. Wow. Too 
much. 
So I've started to connect more with physical people in last 2 months and 
talk about my passion to them, ask them how they feel, how they feel 
about nature.. and got more positive feedback and feedback at all, than in 
my whole 2 year Facebook career. 
  
No to mention I got new customers and we all felt good, conversating with 
each other. And creating together. 
My verdict: Digital is overrated. Go out, talk to yourself, talk to your 
neighbour, talk to complete strangers. Be adventures! Live and love a 
little. 
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MRAVLJIŠČE PREPEVA 
 
Rattlesnake - Hvala 
 
Gm Gm7 D#   Gm Gm7 Em 
 
Gm      D       Gm     D    
Zadnji žarek zaneti prvo zvezdo 
 D#       F      B 
morje poljubi nebo 
Gm        D        Gm     D    
klif strunjanski odene se v temo 
 D#       F      B 
sliši se pesem valov. 
 
                  D#     F         B 
Zvok kitare  in neskoncni    veceri 
                  D#     F         B 
vonj njenih las mi boža    obraz 
                  D#     F         B  
vse kar kdaj sem ljubil je tik ob 
meni 
                  D#     F         Gm 
ko jutranji ogenj prelije se v dan. 
      
             
Hladen veter zapiha na obalo 
meni je toplo 
kot pomlad ki prežene zimo 
njeno mehko telo. 
 
 
 

 
 
 
 
Zvok kitare... 
      D#     F         B 
      D#     F         B 
      D#     F         B 
      D#     F         Gm 
 
Zvok kitare... 
 
Vse kar kdaj sem ljubil je tik ob 
meni 
vse kar sem želel je utrinek iz 
sanj 
hvala ti za jutro po dolgi temi 
hvala za objem pod svodom 
neba. 
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VOZEL IZBIRE 
 
V tokratnem žlahtnem izboru vozlov vam predstavljamo vozel, ki je dobil 
ime po gasilcih. Tako je, naučili se bomo gasilki vozel oziroma lisice. 
 
Gasilski vozel se uporablja za navezo in spuščanje ljudi pri reševanju iz 
stavbe (požar,…), lahko pa tudi za skrajšanje vrvi. Pri navezavi je ena zanka 
na stegnu, druga pa pod pazduhama – v vozlu sediš, tako kot pri 
dvojnem mrtvem vozlu. Opis vozla je vzet iz priročnika "Vozli in pionirski 
objekti". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vir: Vozli in pionirski objekti (Igor Bizjak et. al, 2012) 
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PREGLED PRIHODNJIH AKCIJ 
 

Ime akcije: Datum akcije: 
Vikend za vodnike 12.1.2019 in 13.1.2019 

Zimovanje RČM 2018 28.2.2019 do 3.3.2019 

GG Race 9.3.2019 in 10.3.2019 

Nočno orientacijsko tekmovanje (NOT) 23.3.2019 in 24.3.2019 

Rodoboj in praznovanje rojsnega dne Rodu 6.4.2019 

Feštival 13.4.2019 

 


