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mailto:taborniki@crnimrav.si


3 
 

UVODNIK 
 
Drage bralke in bralci, 
 
druge izdaje Mravljinčka, v sezoni 2018/19, sem se lotil s prav posebno 
vnemo, ki je nekako sledila spodnjim točkam: 

o Pošlji elektronsko pošto za zbiranje prispevkov za Mravljinčka več 
kot en mesec prej --> narejeno. 

o Pošlji drugo elektronsko pošti za zbiranje prispevkov 2 tedna pred 
rokom --> narejeno. 

o Zberi lastne ideje za Mravljinčka --> narejeno. 
o Sporoči vodnikom, naj pripravijo prispevke s člani --> narejeno 
o Izdelave Mravljinčka se loti 1 teden pred rokom --> pogojno 

narejeno. 
 
... in zakaj je ponovno četrtek pozno zvečer, ko sedim pred računalnikom 
in zaključujem s pripravo Mravljinčka? Hja, dobro vprašanje na katerega 
nimam pametnega odgovora. Vse sem naredil direktno po najboljših 
praksah pisanja prispevkov. In vendar zamujam. 
Prav ležerno se zleknem na stol in razmišljam... zakaj? Zakaj se mi/nam 
dogaja, da gredo priprava Mravljinčka ter priprava akcij velikokrat tako na 
"knap"? Ali smo taborniki res ljudje, ki si ne bi znali splanirati lastnega 
življenja in porabe časa?  
Ponovno pomislim. Ne, mislim, da smo taborniki odlični pri planiranju 
lastnega časa... vzdrževanje dobrih dobrih odnosov s partnerji, družino in 
prijatelji, služba, šola, matura, šport, sprehajanje psa, glasbena šola in 
učenje plesa. Ampak kje leži potem problem? Pomislim še tretjič in se 
spomnim govora starešine ZTS, Jerneja Stritiha, na letošnji Skupščini ZTS. 
Morda smo res v zadnjih letih postali taborniki (pre)veliki perfekcionisti. 
Vsaka stran mora biti popolna, vsaka beseda mora imeti globlji pomen, 
vsaka slika mora sporočiti ne 1000 ampak 2000 besed... vsaka akcija mora 
biti boljše zastavljena kot predhodnja, od vsake akcije morajo člani odnesti 
čim več znanja in poleg tega še osebno zrasti. Zakaj se ne zadovoljimo več 
s preprostostjo in napakami? Tudi v preprostih stvar ljudje lahko uživamo, 
prav tako se iz lastnih napak največ naučimo. 
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Vsi, ki berete ta zapis. Bodite preprosti, delajte napake, uživajte življenje in 
stvari se bodo prav lepo sestavile. 
 
Da pa ne bom ponovno preveč plaval v lastnih mislih, vas lepo vabim k 
branju druge izdaje glasila Rodu Črnega mrava, Mravljinčka, v taborniškem 
letu 2018/19. Pred nami in vami je predstavljenih 30 strani dogajanja v 
rodu in povezavi z njim, kakšna res luštna slika iz akcij, pesem, ki jo pojemo 
na pri tabornikih, kar trije prav posebni kuharski recepti, opis vozla 
prijateljstva ter ostale zanimivosti. 
 
Tako kot lepo vreme, dobra družba, golaž in torta, naj vam tekne tudi 
branje Mravljinčka. 
 

Starešina rodu Črnega mrava 
Anže Zaletel - Miško 
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NOVICE IZ MRAVLJIŠČA 
 
Novice iz Mravljišča v tokratni izdaji Mravljinča niso ravno kronološko 
urejene, kažejo pa katere aktivnosti se v rodu dogajajo, izvajajo in kaj člani 
počnemo. Ponovno so se s prispevki najbolj izkazali v vodu Ubijalskih 
pikapolonic, tako, da če bi uporabljal Štekersko-Zmešano tabelo 
NAGRADjevanja, bi dobili ziher vsaj 5 plusokov. 
 
VODOV IZLET UBIJALSKIH PIKAPOLONIC 
 
Eno soboto ob 6.00 smo bili na glavni železniški postaji v Ljubljani. 
Namenjeni na Bled smo se peljali 1 uro in pol ampak nas je vlak peljal eno 
postajo več. Potem smo počakali na vlak, ki pelje v drugo smer in izstopili 
na postaji Blejsko jezero. Med čakanjem smo se igrali. Ko smo prišli na 
Bled smo šli do jezera. Tam je bil velik kos ledu. Potem smo šli po potki do 
Kampa Bled, tam smo se drsali po cesti. Zavili smo mimo glamping šotorov 
in šli po gozdu do razgledne točke. Tam je bil lep razgled in malo smo 
pomalicali. Šli smo še na drugo stran jezera v slaščičarno Zima in pojedli 
kremšnito, pa še kaj. Tako se je naš izlet zaključil. 
 

Brina in Leja, Ubijalske pikapolonice 
 
KAKO IZLET VIDI VODNICA... 
 
Ja, imeli smo vodov izlet. Veliko stvari je šlo narobe. Mislim, da se je 
vsakemu že kdaj pripetilo, da ga voznik na avtobusni postaji ni sprejel gor 
ali pa da vam ni ustavil ko ste želeli izstopiti. Nam se je nekaj podobnega 
zgodilo na vlaku na Bled. Sprevodnik je dobro vedel, da ima na vlaku 8 
tabornikov ampak vrata se nekako niso hotela odpreti. Z Rebeko sva se 
spogledali in ugotovili, da je čas za vodovo avanturo. Zanesljivi stric gugl 
nam je povedal, da je iz Bohinjske Bele približno uro in pol hoda do jezera, 
vozni red pa, da imamo čez pol ure vlak v drugo smer. Odločili smo se da 
se bomo igrali, klicali  vlak in se stepli s sprevodnikom, če bo treba. Stepst 
se ni bilo treba in uspešno smo prišli na sončni Bled. Zapletov kar ni 
manjkalo. Hoteli smo se povzpeti na razgledno točko, Ojstrico, ampak nas 
ne-točna navodila niso pripeljala prav. Odločili smo se za azimutanje (hoja 
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počez, kamor ti kompas pokaže), le da nam je tokrat pot kazala živa karta 
Beki. Uspešno, čez vse hlode in listje, prilezemo na razgled vreden truda. 
Par fotk za spomin in instagram, malo malice in že šibamo na drugo stran 
jezera na prave blejske kremšnite. V slaščičarni so nas natakarice čudno 
gledale, naročili smo veliko in vse pojedli. Sledilo je še prehitevanje 
turistov in sprehod do železniške postaje. Pot domov je bila dolga ampak 
hvala bogu, da sem imela čaj, ki nas je pogrel!  
 

Lara, vodnica voda Ubijalskih pikapolonic 
 
POEZIJE 
 
Čop se rima na hop, 
uran se rima na uhan,  
nos se rima na kos, 
zmeda se rima na kreda,  
mraz se rima na Kras, 
les se rima na kres, 
lutka se rima na rutka in 
ris se rima na kis. 
 

Pika, Ubijalske pikapolonice 
 
Pil sem sok, da bi bil majev bog. 
postal sem bog in vsak dan pil sok. 
Ko sem popil sok se je slišal velik pok 
in naenkrat me je ustrelil lok, 
ustrelil me je v bok! 
In tako je nastala beseda O MOJ BOG! 
 
Popil sem sok, zeblo me je v bok, 
popil še vino, odšel v kino. 
V kinu videl kokice, zeblo me je v rokice. 
mladi deček je pil vodo, odkril sem mu kodo. 
Človek pozvoni na zvonec, jaz podaril sem mu lonec, 
videl je šal, vzel ga je moj prijatelj Gal. 
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Lepa moja luža, vanjo skočil kuža! 
 
Kako bi bilo, če riba poje medveda, 
če bi reka padla v žogo, 
če bi kocke nas razstavile,  
če bi rutka dobila Rebeko? 
Če tako bi bilo, bi vse čudno bilo. 
 

Pija, Ubijalske pikapolonice 
 
KOLIKO ŠTEKERJEV POTREBUJEŠ, DA NAPOLNIŠ ENO SKLADIŠČE? 
 
Dobro se spomnim, bila je sreda zvečer. Polna luna, ozračje je kar klicalo 
po pustolovščini za najstarejši vod mravov. Naključje je naneslo, da so pri 
Zaletelih rušili vrtno lopo, da je tam shranjen kanu Črnega mrava in, da 
obstaja neko skladišče, ki je včasih imelo zluknjano streho, ki je imelo 
ravno prav prostora za 1 kanu. Vsi veseli smo se Štekerji poštekali in zbrali 
na rezidenci Zaletel. Naš kanu je bil privezan na obcestno luč, da ga deroči 
potoki slučajno ne odplaknejo. V kanu smo najprej naložili otroški 
šampanjec, bananice in fejk jaffa kekse (3x ugibaj kdo jih je kupil) z 
namenom, da proslavimo 3 opravljene preizkuse za vodniški tečaj. Kanu 
naložimo na koleščka, odvežemo vozel, naštimamo zadnjo rdečo luč na 
Lari in sprednjo belo na Miškota. Bili smo pripravljeni na odriv, seveda smo 
se prej v kanuju še slikali, ker stvari pač morajo biti fotodokumentirane.  
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Slika 1: Test kanavta pred rezidenco Zaletel 
 
Zaveslamo po ulici, kanavto se pelje odlično! 
Skoraj na koncu ulice se zgodi prvi trk. En mimoidoči model je rekel svoji 
hčerki, da gremo že na morje, nakar pripeljejo trije avti. Eden od zadaj, dva 
nasproti. Srečanje je bilo napeto a je Miško izvedel super manever in izšlo 
se je srečno. Med izpeljavo je kanavto nekoliko trčil v parkiranega črnega 
porcheja. Kanavto jo je odnesel brez praske, Lara se je opravičevala vsem 
mimoidičim. Tak tak tak tak tak tak tak tak naprej čez dva prehoda za 
pešce polna opravičevanja in nasmihanja. Iiin že gremo mimo parka čez 
kamenčke wiiiiii en zavoj, mimo avtobusne postaje in pridemo do 
Šmartinke. Eno kolo je začelo poskakovati a sta se ravno prižgali zeleni luči 
na 2 prehodih in poskakovali smo čez 2 prehoda za pešce, polna 
opravičevanja, nasmehov voznikov in kričanja v bojazni za kanavto. Sledila 
je ravna pot po Šmartinki do Petrola. Uspešno na Petrolu smo ugotovili, da 
našemu kanavtu manjka kanafte. Čeprav je bil zaprt smo šli in si natočili 
sveže kanafte, se pofotkali in odšli naprej.  
 

 
Slika 2: Tudi kanavto je bil lačen (ali žejen?) kanafte... 
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Cilj je bil tako rekoč za vogalom in bili smo zelo veseli. Še čez en prehod, 
prejeli smo veliko nasmehov in komentar: »Kar tako naprej!« Mimo Blef 
bara v Savskem Naselju zavijemo ostro na desno in potem še enkrat. Pred 
skladiščem nas čaka Grega. Odklene skladišče, čaka nas le še sklepno 
dejanje. 
 
In zapomnite si, zato ne lulamo v bazen! 
 

Lara, Štekerji 
 
URBANA DELAVNICA: ŽLIČKARIJA 
 
Vsak zadnji četrtek v mesecu Marino Rovan iz našega rodu, skupaj v 
sodelovanju z Mladinsko postajo Moste, organizira Urbano delavnico 
posvečeno Žličkariji. Kaj je Žličkarija? Žličkarija je delavnica, na kateri si 
udeleženci lahko sami izrezljajo svojo lastno žlico iz lesa. Prav tako Marino 
udeležence poduči o osnovnih tehnikah rezbarjenja in vrstah lesa, 
primernih za izdelavo različnih izdelkov. 
Delavnice imajo dobro obiskanost in po večini so mesta zasedena že pred 
samo izvedbo delavnice zato, če vas udeležba zanima, spremljajte 
Facebook strani Rodu Črnega mrava ali Mladinske postaje Moste, kjer 
boste v prihodnjih tednih zasledili novičko o delavnici. Datum naslednje 
delavnice je planiran 25.4.2019 (kar ste seveda lahko že sami ugotovili, ker 
gre za zadnji četrtek v mesecu:)).  
Sam sem parkrat v prejšnjem letu bil na delavnici in priznam, bilo je 
odlično! 
 

Anže Zaletel - Miško 
 
ŠTEKERJI Z ZMEŠANIMI Z VIDIKA MRAVLJIŠČA 
 
Štekerji z Zmešanimi ne potrebujemo dosti za pripravo prispevka v 
Mravljinčku. Potrebujemo le nekoga, ki zna lepo risati (definitivno ne Lole 
in Miško), nekoga, ki ima dobre ideje (pač vsi, ker vse štekamo duuuh), 
ustrezno vodenje (tokrat je bila to Polo), člane na telefonu (tokrat Maša), 
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može v črnem1 (Tia aka Tian) in člana, ki dejansko sploh ni član voda 
(Miki/Miku/Mika)... 
Kakorkoli, ker slika pove več kot 1000 besed vam Štekerji z Zmešanimi 
predstavljamo naš vod iz perspektive mravljišča - avtorica slike je Polo. 
 

 
Slika 3: Vod Štekerjev z Zmešanimi, če bi bil postavljen v mravljišče 

 
Anže Zaletel - Miško 

 
  

                                                           
1
 Eno izmed dveh glavnih vlog v novem filmu Men in black (MIB) ima ženska, zato 

ob uporabi besedne zveze "može v črnem" ni dejansko mišljen samo moški. Več 
kot veste... 
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ZIMOVANJE 2019 
 
Zimovanje 2019 je letos potekalo v občinskem domu Zapotok na Kureščku. 
Snega ni bilo ravno dosti zato so (več kot očitno) do izraza prišle miselno-
umetniške lastnosti naših članov. Vsaj tako je sklepati po zapisih in zbranih 
utrinkih z letošnjega Zimovanja. 
Očitno je, da so se člani sprostili in v pripravljenem programu neizmerno 
uživali, kot lahko vidimo tudi na nekaj fotografijah, ki jih je prispevala Nika 
Tivadar - Tivi. 
 

 
Slika 4: Člani Rodu Črnega mrava na Zimovanju 2019 

 
UGOTOVITVE UDELEŽENCEV ZIMOVANJA 
 
Zanimive ugotovitve nekaterih udeležencev na zimovanju: 
»Kiti glavači so v bistvu školjke – samo vodo filtrirajo.« 
»Ni važno, da si dober, važno je, da so ostali slabši od tebe!« 
»Torej, on ima dve polsestri in noben od njegovih staršev ni njegov brat!« 
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Slika 5: Prisege najmlajših članov Rodu Črnega mrava 

 

 
Slika 6: Zaključni večer pt. 1 
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PESNIKI MED STRATEŠKO IGRO 
 
Tekom strateške igre oziroma med opravljanjem nalog za izgradnjo 
živalskega parka so nastajale pesmi po sledečih navodilih: »V svoji pesmi 
uporabite čim več izmed naštetih besed.« 
 
Misli, hlače, kljuka, oblak, ura 
MISLI 
Za tropom zaostaja oblak 
in kriči: »Počak!« 
Na vratih stoji kljuka 
in trdi, da je služba njena muka. 
Mimo so šle hlače 
in si popravljajo gače. 
Živela je ura, 
ki se obnaša kot zmešana kura. 
 
Kava, slon, drevo, stikalo, nebo 
Ko pogledam v nebo 
vesel sem res zelo. 
Počutim se kot slon, 
ki pije kavo na drevesu on. 
Želim si stikalo,  
ki bi ob kliku to uresničilo. 
 
Mala luškana živalica, voda, lebdenja, žarek, slonček 
Žarek v zraku zdaj lebdi, 
v vodi slonček zdajle spi, 
mala luškana živalica 
pa z veseljem ga budi. 
 
Roka, slušalke, KT, sonce, megla 
Ko sem ob KT-ju želel piti vodo, sem z roko segel v nahrbtnik in začutil 
slušalke. Ulegel sem se na travo in gledal bledo meglo, skozi katero je 
prodiral tanek žarek sonca. 
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Sonce, torba, usta, ploskev, kompas 
Sonce in kompas naša sta kazalca, 
da v svojo torbo dobimo hrane za 2 palca. 
Ploskev res ne bo zrezek ta, 
a usta sita bodo ta. 
 

 
Slika 7: Zaključni večer pt. 2 

 
LJUBEZENSKA PESEM 
 
Krt prišel do hrčice 
in jo prosil za poljub.  
Hrčica ni privolila 
čez nekaj let pa je dovolila.  
 
Potem na zmenke sta hodila, 
kmalu za tem se zaročila, 
nato se poročila. 
Imela tri otroke sta, 



15 
 

potem dedek in babica postala, 
la la la la la la la la la la la. 
 
Mladički so postali odrasli 
in tako je nastala vrsta krtohrčki.  
Zdaj krtohrčki obstajajo  
in na travi rajajo.  
 

Spesnil vod Krtohrčki, Zimovanje 2019 
 

 
Slika 8: Tudi vodstvo se je več kot zabavalo na letošnjem Zimovanju 
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ŠE EN POGLED NAZAJ - TABOR 2018 
 
Tudi v tokratni izdaji Mravljinčka smo se odločili za en manjši pogled nazaj 
na Tabor 2018. Ker je Tabor 2019 praktično pred vrati (če so vrata v neki 
drugi dimenziji in potrebujemo do njih dobre 3 mesece) smo se odločili, da 
tudi širši publiki predstavimo, eno izmed tabornih stalnic. Latrinsko 
poezijo2. 
Torej, drage bralke in bralci Mravljinčka. Uživajte ob prebiranju latrinske 
poezije s Tabora 2018. #tbtabor2018 #veselimsetabora2019 
 
LATRINSKA POEZIJA 2018 – poimenujem VZPOREDNO VESOLJE / KJE JE 
KULI /ODA RČM LATRINI 
 
8. 7. 2018 
Prinesla sem si svoj kuli. Enga je blo treba naštimati in upam, da ne pade v 
latrino.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ura je 4, 
zunaj temno 
mraz se širi,  
a meni toplo.  
 
Telo se sprošča 
sveča gori 
tu ni nobenega hrošča 
samo moj trebuh govori. 
 
Reka teče 
kakec diši 
nobeden nič ne reče 
saj je ura 4 zjutri.  

Polonca 

                                                           
2
 Latrinska poezija predstavlja avtorska dela tabornikov Rodu Črnega mrava, ki jih 

taboreči ustvarjajo med sedenjem na latrini. Ena dela so boljša, druga slabša, 
vsekakor so pa vsa unikatna. Pri nekatih delih so zapisani tudi avtorji. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zbor. A jaz na latrini.  
Gong. Kričanje. A jaz na latrini.  
Relax. Take it easy.  
 
Razgledujem se okoli, 
kot da sem na troli.  
Edina razlika, 
da tu ni voznika. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spet jst s svojim kulijem. Ura je 14.09 in končno sem prišla na latrino. Že 
od jutra čakam. Edini kraj, kjer me ne iščejo MČki ali pa Veronika, ki me 
hoče v kuhni. Harmonija mušjega brančanja me ponese daleč stran, stran 
od skrbi. Vzeti si čas zase je pomembno in latrina je popoln kraj za to.  
Ponosna sem na svoje konočarje, ker so zgradili ta košček raja na taboru. 
Zofka je kraljica latrin! Ah, ja treba bo umit MČje. Pa je šla spet cela stran.  

xoxo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LATRINSKA SKUPNOST! 
Sporočam vam, da smo dobili latrinski kuli, ki ga je dobrosrčno darovala 
Katka. Naj se ga čuva, ker drugače kulija ne bo več.  
Hvala za razumevanje, vaš latrinski uporabnik.  
Hvala za kuli! 
 
Upam, da se dosta Maks in Lučka poročila! 
P.S. TO BI BLO ZLO DOBR! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HAIKU KOTIČEK 
Spet na latrini 
Linex se še ni prijel 
blato vsepovsod.  
 
Končno spet sem tu 
Prostor/čas hiti naprej 
Kdo ma kapo?  
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Sprijazni se že 
Katka, haiku ni tvoj 
novo jutro je.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jeeeej, po treh krožnikih pasulja spet na latrini... 
Tam, tam, taaaaaaaaaaammmmmmm 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sedim na latrini in razmišljam. 

Maks 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. 7. 2019, 17.31 
Dobili smo latrinski kuli! 
Hvala za kuli!    <- I agree 
Pray for Kugelschrieber 
Danke für kulli 
Hvala za kuli! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Js in latrina.  
Js in latrina.  
Latrina in js.  
Nerazdružljivo prijateljstvo? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kdo je najboljši taborovodja?  
Veronika ofc! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rubrika za poezijo, urednice Katje 
Nadeljuj pesmo 
Na latrini sam sedim, 
se ničesar ne bojim.  
Pri kakanju močno se spotim 
včasih tudi prdim 
in kakšno muho ulovim.  
 
Včasih pride kakšna muha 
iz kakca si kosilo skuha, 
lulanje je slastna juha, 
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najbolj sede praznjenje trebuha.  
 
Jejhata, ta muha priletela je s kruha …. 
 
Upam, da revica ne bo dobila pruha! 
 
Ta muha bi postala suha, 
ker zaradi pruha 
ne bi mogla jesti kruha. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gremo na latrino pred bivakom! 
Gremo na latrino po bivaku!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lole storitve d.o.o. so vam na uslugo za katerokoli stvar. #pozor!!! 
vključuje slabe fore!!! 
A je blo to napisan z levo al desno roko?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LAT – RINA 
Vedno je 
v mojih mislih, 
tudi po kozarcu 
kumaric kislih.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petek, ura je 19.18. Ugotovila sem, da se bom ubistvu še mal izogibala 
življenju in ostala tuki.  
 
#delam plac za šmorn! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petek, 20.17.2019 
Končno sem nardila neki placa po unmu šmornu… šest dodatkov!!! 
Sedim na latrini in vse kar slišim je BADOJNK! 
Na nanana nanana nanana na 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota, neki čez osm. Že spet serm. To ti je lajf. Poslušam ostale tabornike, 
ki pospravljajo šotore. HAHA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jst pa zdjle 
Sedim na latrini, 
Tej veseli latrini, 
Ki moje želodčne težave prenaša 
Kar brez besed.  
Upam, da noben ne čaka 
Ker meni počasi se kaka.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kuli je spet padu v latrino. Pričakovano. Bilo je le vprašanje časa…. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jst spet kakam normalno! :) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Torek, po vodovih kotičkih končno spet lahko normalno serem na latrini. 
Dans je pa kr že zadnji dan tabora :) :( Ful je blo fajn! #tabor 2018 
Zadnji dan tabora, občutki so grozni, vseeno srkam zadnje sekunde 
najboljšega tabora :( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kosiloooo! Vsi tečejo v kolono za kosilo jaz pa na latrino. L.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZAHODNICA 
1. dan, ura 9 neki 
Končno lahko spet opravljam potrebo v miru, ne da bi me kdorkoli 
preganjal.  
 
»Jst sm Veronika in mam slabe fore!« 
 
Res nimata dobrih for.  
Obup. Sram me je, ker mata tako slabe fore.  
Pač wtf? Kako maš lahko tako slabe fore? V LAJFU?! 
Nika in Katka bosta morali še veliko delati na svojih forah.  

VP (Veronika Poles) 
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NEURADNI DODATEK K REVIJI TABOR 
 
IZDELAVA VREČKE IZ MAJIC 
 
Verjetno ste vsi prebrali marčevsko izdajo revije Tabor? Če je še niste jo 
hito prelistajte, ker je resnično dobra in namenjena prav nam, tabornikom. 
Rdeča nit tokratne izdaje je ekologija, podnebne spremembe in skrb za 
naravo.  
Morda še bolj kot odraslim članom je revija resnično namenjena 
kategorijam MČ in GG, prav tako je s svojimi usmeritvami in idejami 
namenjena vodnikom. Poleg lepe vizualizacije, skladnosti z novo celostno 
grafično podobo Zveze tabornikov Slovenije, mi je v oči najbolj padel 
stavek, da si iz majice, ki je ne potrebuješ več, izdelaj lastno vrečko. In sem 
listal in listal do konca revije in nič. Nobenega navodila, kako naj si 
taborniki naredimo lastno vrečko iz starih majic. 
Zato je urednik Mravljinčka vzel stvari v svoje roke in pripravil podaljšek 
marčevskega Tabora ter v spodnjih korakih zapisal kako si lahko vsak 
tabornik naredi vrečko iz starih majic. Priznam, vreče sam še nisem izdelal, 
zato sem se za pomoč obrnil na Google, kjer sem našel tako korake 
izdelave, kakor tudi slikovno gradivo. Vir vseh informacij je Barbara iz 
bloga Pod cvetočo češnjo (https://www.podcvetococesnjo.si/vrecka-iz-
najljubse-majice/), kjer lahko najdeš veliko število zanimivih informacij o 
izdelavi lastnih bio-eko izdelkov ali nasvetov, kako čim bolj ekološko živeti 
(Pod cvetočo češnjo, 2017). 
 
Za izdelavo vrečke potrebujete: 

o odsluženo majico; 
o škarje; 
o kredo (pisalo) za tekstil in 
o poljubne stvari, ki jih želiš na majico/torbo dati (opcijsko). 

 
Potek izdelave v štirih korakih: 

1. Majico najprej obrni, da bo notranjost zunaj. Potem jo zloži na pol 
po dolžini. Na majico zariši ročaje vrečke in jih odstrizi. 

2. Majico razpri in ji odstrizi spodnji rob, tik ob šivu.  
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3. Na spodnjem delu majice nastrizi trakove (0,5 cm širine in 5 cm 
dolžine). Pripadajoči sprednji in zadnji trakec dvakrat zaveži, po 
vsej širini majice. 

4. Vrečko obrni, da se zavezani trakci skrijejo v notranjost in že jo 
lahko uporabljaš. 

* Uporabiš lahko tudi majico s tankimi naramnicami, tako jo boš še hitreje 
predelal/a v nakupovalno vrečko. 
 

 
Slika 9: Postopek prikaza izdelave vrečke iz majice (Pod cvetočo češnjo, 

2017)
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STAREŠINSKE NOVIČKE - APRIL 2019 
 
Starešinske novičke, tradicionalna rubrika Mravljinčkov, vse od daljnega 
leta 2017, so tokrat namenjene predvsem občnim zborom, starešinstvom 
in skupščinam. No, če sem iskren je množinska oblika posamezne besede 
iz prejšnjega stavka kar malce pretirana vendar to ne pomeni, da se v 
edninski obliki teh besed, omenjenih zborov nisem udeležil. Škoda, ker v 
mesecu marcu ni bilo še kakšnega zborovanja najvišjih organov rodov ali 
zvez, ker sedaj ne morem uporabiti besede poker, npr.: "Udeležil sem se 
pokra zborovanj"... žal se moram samo zadovoljiti s trisom. Pa naslednje 
leto! :) 
 
STAREŠINSTVO MZT, MAREC 2019 
 
Dva dni pred dnevom žena in občnim zborom Rodu Črnega mrava, je 
potekalo starešinstvo Mestne zveze tabornikov (MZT) Ljubljana. 
Starešinstvo je bilo namenjeno pregledu zaključnega računa MZT, kjer ni 
bilo presenetljivih nihanj od pričakovanih rezultatov. Prav tako smo izvolili 
člane IO MZT, kjer ponovno ni bilo (pre)velikih presenečenj. Največ 
polemik je bilo priostnih pri razpravi o napremičninah MZT, ki jih MZT 
trenutno nima, vendar bi si jih v prihodnje želel imeti. Osebno se mi ideja o 
taborniški kavarni ne zdi dobra in je ne bi smeli jemati z "levo" roko. Po 
mojem mnenju bi bilo bolj smiselno investirati v "prostor", ki bi ga lahko 
koristili tudi preostali rodovi in sam MZT za opravljanje svoje dejavnosti. 
 
OBČNI ZBOR, MAREC 2019 
 
Na dan žena, 8.3.2019, je potekal 2. redni občni zbor Rodu Črnega mrava v 
letu 2018/19. Če bi si kdo mislil, da je drugi občni zbor manj pomemben 
kot prvi se seveda krepko moti, kajti na marčevskem občnem zboru se 
pregleda poročila nadzornega odbora, pregleda finančno poročilo in 
finančni načrt, ter izvoli predstavnike nadzornega odbora in blagajnika. 
Poleg omenjenega smo na letošnjem, marčevskem, občnem zboru sprejeli 
nova (krovna) pravila oz. statut Rodu Črnega mrava. Na voljo bo v 
kratkem; po lektoriranju, odobritvi s strani ZTS in upravne enote. 
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Spremembe niso bile vsebinske narave, bolj je šlo za manjše, tehnične 
spremembe, ki jih je bilo potrebno opraviti z vidika uskladitve pojmov ter 
uskladitve s pravili ZTS, MZT ter ostalih rodov. Pa še Lara je želela, da 
njeno ime piše na najuradnejšem dokumentu Rodu, zato smo ji seveda 
ustregli. 
Morda še ena zanimivost, v prihodnjih letih se nam po vsej verjetnosti 
obeta pravi morski tabor. 
 
SKUPŠČINA ZTS, MAREC 2019 
 
Zadnji tris zborovanj predstavlja Skupščina Zveze tabornikov Slovenije, ki je 
potekala v Kranju, in sicer 16.3.2019. Skupščine smo se udeležili Taja, 
Rebeka in moja malenkost, s tem, da sem moral jaz predčasno iti kakšno 
uro pred zaključkom Skupščine - in seveda se je v tisti uri zgodilo največ (in 
ne to, da je nekdo noseč!). Ker sem to zadnjo uro zamudil, seveda nisem 
več verodostojen vir informacij. Zato bom pisal o tem, kar se mi je do 
zadnje ure zdelo pomembno. 
Pod pomembnejše trenutke Skupščine, se mi je utrnila misel starešine ZTS 
Jerneja Stritiha, da se v taborniških vrstah pojavlja problem 
perfekcionizma in kako nikoli ni nič več dobro oziroma popolno, kar lahko 
na dolgi rok vodi do odhoda tabornikov prostovoljcev iz taborniških rodov. 
Drugi pomembnejši moment se mi je zdela predstavitev Gozdne šole in 
njeno (zaskrbljujoče) slabo stanje, za katerega upam, da se bo izboljšalo v 
prihajajočih letih. Še ena izmed pomembnejših točk se mi je zdela prenova 
celostne grafične podobe ZTS ter izdaja nove revije Tabor. 
 
Če vas o starešinstvih, skupščinah in občnih zborih zanima kaj več me 
seveda lahko kadarkoli pokličete in vprašate, kaj se je še kaj dogajalo. 
 

Anže Zaletel - Miško 
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KUHARSKI KOTIČEK RODU ČRNEGA MRAVA 
 
Kuharski presežki, kuhanje na splošno in ljubezen do hrane so tesno 
povezane z Rodom Črnega mrava. Radi dobro jemo, dobro kuhamo in 
ustvarjamo. Kaj bomo jedli na letošnjem taboru? Ali pa kar tako doma za 
vikend? Smo dobili tvojo pozornost? Super, nekaj totalno dobrih idej lahko 
poiščete v nadaljevanju. 
Taja vam bo predstavila kuho marmelade, Anži pa vas bo peljal na drugi 
konec sveta, na curry in Ninđa Unicorni... pa Tia vam bodo zaupali 
skrivnost priprave Samorogove prepečenke. 
 
KAKO SKUHAŠ MARMELADO ZA CEL TABOR? 
 
Marmelada je v kuhinji na taboru nepogrešljiva sestavina mnogih jedi, od 
kruha z marmelado za zajtrk, do šmorna za večerjo. Toda, od kod pridejo 
te enormne količine marmelade, ki jo porabimo na taboru? Nekdo jo mora 
seveda pripraviti. Na primer, naši PP-ji in RR-ji ... 
 
Kaj potrebujemo, preden se lotimo kuhanja taborne marmelade? 

o 1 veliko kuhinjo 
o 1 zelo veliko mizo 
o 12 ljudi (po možnosti vodnikov ipd.) 
o lupilce, deske, lupilce, nože, lupilce, posode, lupilce in žlice 
o 20 kg kivija 
o 3 kg limon 
o ožemalnik za limone 
o 20 kg sladkorja 
o 2 velika lonca 
o kuhalnico 
o 40 steklenih kozarcev 
o 40 pokrovčkov za kozarce 
o 1 popoldne 
o podkupnino 

 
Kuhanja marmelade se lotimo v več stopnjah. Najprej pripravimo prostor, 
nato vanj pripeljemo 12 ljudi, ki jih taktično razporedimo okrog mize in po 
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kuhinji. Nato tem ljudem, glede na njihovo pozicijo v prostoru, razdelimo 
različne pripomočke, na primer lupilce sadja, nože in deske. Ko smo 
zadovoljni z razporeditvijo ljudi in predmetov (dobro je, če so oboji 
porazdeljeni čimbolj enakomerno po prostoru!), lahko mešanici dodamo 
kivi. 
Po približno 30 minutah je olupljena in narezana dovolj velika količina 
kivija, da lahko pristopimo k drugi fazi postopka, to je kuhanje. Narezano 
sadje porazdelimo v dva velika lonca (največ po 2 kg v en lonec) in zraven 
postavimo še dva človeka, ki postaneta zadolžena za gledanje v lonec, 
mešanje, in v enakomernih intervalih tudi spraševanje: »A je to že??«. Po 
približno četrti ponovitvi vprašanja (»A je to že??«), je sadje spustilo dovolj 
vode, da lahko dodamo tudi sladkor (v razmerju 1:1). V kolikor bi radi 
dosegli bolj gladko teksturo, se lahko predhodno vmeša še tretja oseba, 
oborožena s paličnim mešalnikom. Ko smo dodali sladkor, premešali (tudi 
s pomočjo paličnega mešalnika), lahko dodamo še sok sveže stisnjenih 
limon, ki so ga pripravili ob kuhinjskem pultu priročno pozicionirani ljudje. 
Na tej točki so se v loncu znašle že vse potrebne sestavine, zato je glavna 
naloga ljudi, razporejenih v okolici loncev predvsem čakanje (in 
postavljanje vprašanja: »A je to že??«). Po približno šestih ponovitvah že 
znanega vprašanja lahko napravimo želirni test. Kapljico marmelade 
kanemo na krožnik, počakamo, da se ohladi in jo nato rahlo dregnemo. Če 
se kapljica razpaca, je marmelada še preveč tekoča in jo je potrebno še 
malo kuhati. Želirni test ponavljamo, dokler s kompaktnostjo marmelade 
nismo zadovoljni, ali pa nam zmanjka potrpljenja za periodično 
odgovarjanje na že prej omenjeno vprašanje (»A je to že??«). 
V tem trenutku pridemo do tretje faze postopka, ki bi ji poenostavljeno 
lahko rekli tudi 'nalivanje marmelade v kozarce'. Faza žal ni niti približno 
tako enostavna, kot bi ji lahko pripisali na podlagi imena in skriva mnogo 
nepričakovanih pasti. Za začetek je potrebno pravočasno pripraviti dovolj 
kozarcev, v katere bomo vlivali vrelo marmelado. Kozarci morajo biti 
dobro oprani, posušeni in po možnosti ogreti v pečici (da se zaradi šoka ob 
stiku z vročo marmelado ne razpočijo). Marmelado je potrebno naliti, 
dokler je še zelo vroča, kar s seboj prinese nekaj dodatnih izzivov. Na 
primer zelo vroče kozarce, marmelado, ki teče povsod, razen v kozarec ne, 
in pa seveda nekaj manjših opeklin, ki nastanejo kot posledica preveč 
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živahne marmelade. Kozarce zapremo in zložimo enega zraven drugega, da 
se bodo (z vsebino vred) počasi ohladili. 
 
V času vseh vmesnih kolobocij s kuhanjem, kozarci in opeklinami, je 
delovna sila za mizo že pripravila novo dozo narezanega kivija, ki ga lahko 
ponovno stresemo v lonec in ponovimo celoten zgoraj opisani postopek. In 
potem še enkrat. Dokler ne zmanjka kozarcev in ostane samo še gora 
narezanega kivija, kivijevih olupkov, ožetih limon in s kivijevim sokom 
pomazanih ljudi. Kivi lahko pospravimo v hladilnik, ljudsko delovno silo pa 
s pomočjo podkupnine (pica v pečici) pripravimo do tega, da pospravijo 
lepljivo in zeleno mizo in pomijejo ostale uporabljene pripomočke. Preden 
ljudje pobegnejo domov jim lahko ponudimo kak kozarec marmelade in 
jim po tiho namignemo, da se nekje skriva še 20 kg kivija, ki čaka na svojo 
priložnost. 
 

 
Slika 10: Zabava pri Taji ob pripravi kivijeve marmelade 

 
Ko se kozarci ohladijo, jih obrišemo (predvsem zato, ker so po zunanji 
strani izdatno namazani s kivijevo marmelado) in nanje prilepimo nalepke, 
ki razglašajo njihovo vsebino. Kozarce nato lepo zapakiramo in odpeljemo 
v skladišče na Perčevo, kjer potem potrpežljivo čakajo na svoj trenutek – 
začetek tabora. 
 

 Taja 
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ANŽI KUHA 
 
V današnjem receptu se bomo posvetili jedi, ki sicer izvira iz Indijske 
podceline, po najnovejših raziskavah je celo prevzela prestol fish and 
chipsu v Veliki Britaniji, krasita pa jo dve stročnici (v našem primeru), ki se 
prelivata v magiji okusov začimbnih mešanic, pardižnikove mezge in 
kokosa. Da, predvidevali ste pravilno, danes je dan za "curry". 
Variacij je mnogo, lahko se pripravi z mesom, ribo, uporabljeni so suhi ali 
sveži čiliji... jed ne pozna meja, Danes se osredotočamo na vegetarijansko 
verzijo, ki jo lahko, vsake toliko časa, vsekakor vključite v vaš jedilnik. Gre 
namreč za jed, ki požgečka vašo paleto okusov, pogreje vaš želodec hkrati 
pa poskrbi za hitrejši utrip srčne mišice, brez, da vam sproti nalaga 
maščobe na notranjo steno arterij ter na koncu spravi v neprijeten dvom, 
zakaj se tega niste lotili že prej? Zato vam sedaj predajam recept za 
domači »twisted« curry, home edition aka »na študentski način« (da ne bo 
izgovorov, da so sestavine predrage). Recept nahrani 3-4 ljudi. 
 
Sestavine:                                                                                         

o 2 majhni čebuli 
o 2 srednje velika korenja 
o 1/2 zelene paprike 
o 500g kuhane leče (zelena-rdeča) 
o 250g kuhane čičerike 
o 500ml  paradižnikove mezge  
o žlica paradižnikovega koncentrata 
o polovica konzerve kokosove vode s kokosovim deležem 

 
Začimbe:  

o 1 čajna žlica črne in navadne kumine 
o 1/2 čajne žlice koriandrovih semen 
o 1 čajna žlica suhega rožmarina 
o 2 lovorjeva lista 
o 2 čajni žlici rdeče paprike 
o 1 žlica kurkume 
o 1/2 čajne žličke popra 
o 1/2 stroka česna  
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o 1 čajna žlička čilija v prahu + svež čili (po izbiri) 
o Ščepec cimeta in ingverja v prahu 
o 2-3 žlice DOBRE curry mešanice (Sonnetor,...)  
o Sol 
o Peteršilj sveži listi + steblo 

 
Priprava: 
Čebulo, korenje, papriko, stebla peteršilja operemo, narežemo in 
sesekljamo. Vzamemo srednje veliki lonec, prižgemo stedilnik na srednjo 
stopnjo.V lonec damo mačšobo po izbiri (olje, ghee, kokosova maščoba), 
prepražimo za 2 minuti zelenjavo, zmanjšamo moč gorilnika in naredimo 
na sredini lonca prostor za začimbe.  
Prvo stremo v možnarju obe kumini, rožmarin, in koriander (če se odločite 
za pekočo verzijo še suhi čili). Trideset sekund pražimo začimbe, nato jih 
umešamo v zelenjavo. Spet zvišamo gorilnik na srednjo stopnjo in dodamo 
sol, kurkumo, rdečo papriko, česen, poper, cimet, ingver, lovor in 
paradižnikov koncentrat, 1 žlico curry mešanice ter lečo in čičeriko. 
Tenstamo 1-2 minuti, mešamo in dodamo tekočino (mezga, po potrebi 
tudi malo vode). Zmes ne sme biti pregosta saj bomo sedaj to kuhali, na 
malem ognju 15-20 min. Za pekočo verzijo sedaj dodate še sveži čili, s 
semeni ali brez. 
Ko 15-20 minut mine, odkrijemo, pogledamo kako je z gostoto in če je 
preredko, bolj podobno juhi, potem je potrebno še pokuhati, če je 
podobno malo bolj gosti omaki, ste na pravi poti. Jed poskusimo če je 
dovolj slana, pekoča... nato dodamo še polovico kokosove konzerve s 
kokosovo vodo in kokosovim deležem. Jed mora spremeniti barvo iz 
temno rdeče v svetlo oranžno. Pokuhamo še 5-10 min, dodamo še 
curryevo mešanico, če se nam zdi jed premalo izrazita.  
 
Serviramo na belem rižu s sesekljanim peteršiljem po vrhu. Seveda pa ne 
pozabimo, da bo jed naslednji dan šele prišla do izraza, zato ne porabite 
vse prvi dan. 
 

Lep kuharski pozdrav, 
Anže Rovan - Anži 
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SAMOROGOVA PREPEČENKA 
 
Za več informacij o skrivnostnem receptu se lahko obrnete na vod Ninđa 
Unicorni... pa Tia.  
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INSTAMRAV 
 
Za vse, ki nas ne (še) spremljate na Instagramu (crni_mrav), si lahko nekaj 
fotografij naših akcij in druženj ogledate na naslednjih straneh. Glavna 
urednica Instagram profila je Polo. 
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MRAVLJIŠČE PREPEVA 
 
Predstavljamo vam pesem, ki je stalnica na taborih in akcijah Rodu Črnega 
mrava. Ne bom pozabil, kako smo jo enkrat v popolni tišini zapeli v 
Županovi jami. Magično. 
Originalno pesem je v začetku leta 1900 napisal ruski pesnik Mihail 
Izakovski, pesem je bila tekom let prevedena v več jezikov, tudi 
slovenskega. 
 
KATJUŠA 
 
Zacvetele jablane in hruške, 
vstale so meglice iznad rek, 
prišla je na strmi breg Katjuša, 
prišla na visoki strmi breg. 
 
In zapela pesem čez poljane  
o sokolu širnih je daljav  
in o njem, ki ljubi ga vdano,  
ki ji pismo drobno je poslal.  
 
Ti letiš od drugih ptic hitreje, 
mojo pesem nesi v daljni kraj 
partizanu, ki nam brani meje, 
lep pozdrav Katjušin mu predaj. 
 
Misli naj na ljubico edino,  
ki mu poje pesem čez gore,  
naj obrani našo domovino,  
jaz ohranim svoje mu srce. 
 
Zacvetele jablane in hruške, 
vstale so meglice iznad rek, 
prišla je na strmi breg Katjuša, 
prišla na visoki strmi breg. 
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VOZEL IZBIRE 
 
V tokratnem žlahtnem izboru vozlov vam predstavljamo vozel, ki ima dve 
imeni - eno ime je sicer precej uradno, in se navezuje na sam izgled vozla 
ter drugo ime, ki predstavlja prijateljstvo. Seveda govorimo o križnem 
oziroma prijateljskem vozlu (vozel prijateljstva). 
 
Križni vozel uporabljamo za privezovanje konca ene vrvice na sredino 
druge ali če morajo iz enega vozla potekati štiri vrvi v različne smeri 
(uporabno v primerih mrež, mostov iz vrvi).  
Drugo ime za vozel, prijateljski vozel, predstavlja simbol prijateljstva med 
taborniki - vozel zavezujemo drug drugemu na taborniški rutici. Vozel ti 
lahko zaveže samo prijatelj/prijateljica in zgolj taista oseba ti ga lahko 
kasneje tudi odveže.  
 

 
vir: Vozli in pionirski objekti (Igor Bizjak et. al, 2012) 
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PREGLED PRIHODNJIH AKCIJ 
 
Za zaključek vas vabim k ogledu prihodnjih akcij, ki nas čakajo do konca 
taborniškega leta. Poleg omenjenih akcij se seveda vzporedno odvijajo 
Rodove uprave, analiza letošnje sezone, priprava na novo sezono, 
konačarstvo, zahodnica in ostale ne-napisane akcije. 
 

Ime akcije Komu je namenjena? Datum 
Feštival Vsem 13.04.2019 

Čistilna akcija ČS Moste Vsem 16.04.2019 

Gozdovniški izziv (GIZ) PP (15+) 29.4.19 do 3.5.19 

Dan ČS Jarše Vsem 11.05.19 

Žaboboj MZT Murni, MČ, GG 17.5.19 in 18.5.19 

Moščanski dan sosedov Vsem 28.05.19 

Zaključni izlet RČM Vsem 15.06.19 

Tabor RČM Vsem 7.7.19 do 19.7.19 

Vodniški tečaj PP+ 21.8.19 do 30.8.19 
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