
 

 

 

 

 MAMUTOVE NOVIČKE 
Mesečni informator Mamutovega stega – Kamnik 1 

letnik II., številka 5, 28. 2. 2014 

spremljajte nas na:  

kamnik1.skavt.net in 

facebook.com/mamutov.steg.9  

pišete nam lahko na: 

kamnik1@skavt.net 

glavni urednik: Tomi Tomšič, Napredni eko sokol, uredniški odbor: voditelji Mamutovega stega 

 
Jošt Uršič, Iznajdljivi delfin, 

četovodja 

 
p. Mari, duhovni asistent stega 

Uvodnik – Zakaj sem skavt?
Zakaj sploh sem skavt, zakaj sem član Mamutovega stega?  

Sem skavt zato, da zabijem del svojega dragocenega časa, da se družim s svojimi 
skavtskimi prijatelji ali ker se želim naučiti česa novega in se naučiti česa za življenje? 

Če sem pri skavtih zaradi prve stvari, potem zagotovo nisem skavt z vsem srcem in 
dušo. In če nisi skavt po duši, v skavtstvu težko uživaš. Če si skavt zaradi drugih dveh 
stvari, pa ti lahko povem, da si na pravi poti, da bi postal pravi skavt z vsem srcem in 
telesom. Pravo skavtstvo ni samo: igranje skavtskih iger, guljenje klopi v skavtski sobi 
in ne monotono pisanje »pomembne« snovi v skavtske zvezke. To so le prve 
stopnice na skavtski poti vsakega pravega skavta in so še kako pomembne skozi 
celotno skavtsko pot.  

Ker pa kratica ZSKSS ne pomeni »Združenje slovenskih kabinetnih skavtov« je cilj 
skavtstva življenje v naravi ter vse veščine, ki se tako ali drugače prepletajo z naravo. 
Pa naj bo to: kurjenje, izdelava zgradb, kuhanje v naravi ali pa izdelava obeskov, 
voščilnic in razne ročne spretnosti. Vsekakor ne pomeni, da je pravi skavt samo tisti, 
ki preživi tri dni brez hrane pri –200 °C ali pa zakuri ogenj s pomočjo loka. Glavni cilj 
skavtstva je, da bi postali boljši skavti, predvsem pa boljši ljudje.  

Skavti se trudimo tudi za rast v osebni veri. Tukaj se mi zdi predvsem pomembno, da skavti živimo vero, kar pomeni, da 
smo zgled ostalim ljudem, kako živeti krščansko življenje. Srečo imamo, ker nam skavtski način življenja ponuja tudi 
skavtsko duhovnost, ki nam je mladim blizu in jo lažje živimo.  

Vse to nakladanje ter dolgovezenje je naš ustanovitelj Robert Stephenson Smyth Baden-Powell povzel v enem samem 
stavku: »Pustite svet za spoznanje boljši, kot ste ga prejeli«. TO je resnično smisel skavtstva in poslanstvo vsakega 
skavta!    

Lep skavtski pozdrav! 

Napovednik dogodkov 
datum kaj kje za koga 
petek, 28. 2., 1700–1900 srečanje bobrov in bobrovk skavtska soba bobrčki 

sobota, 8. 3., 1000–1800 Svet ZSKSS Ljubljana, TeoF delegati stega 

nedelja, 9. 3. srečanje izvidnikov in vodnic pred skavtsko sobo četa 

sobota–nedelja, 15.–16. 3. državna srečanja voditeljev po Sloveniji vsi voditelji 

sobota, 29. 3. Orientacija Sever javljeno naknadno četa in klan 

 Zbiranje plastičnih zamaškov – Letos pomagamo 6 letnemu fantu Aljažu Kernu iz Komende, ki zaradi težkih zapletov 

ob porodu zaostaja v razvoju za vrstniki, je na invalidskem vozičku in ne govori. Družina živi v mansardnem stanovanju, 
do katerega postaja pot po stopnicah vsak dan težja. Tudi njihov avto ni primeren za prevažanje invalidskega vozička. 
Svojo zgodbo sta nam z očetom tudi prišla osebno predstaviti. Več o srečanju si preberite v rubriki »Zgodilo se je«. 
Hvaležni bodo vsem, ki ste jim pripravljeni z zbiranjem plastičnih pokrovčkov pomagati in s tem narediti nekaj 
koristnega tudi za okolje. Tomi Tomšič, Napredni eko sokol 

 Duhovna misel za marec 
V evangelijih najdemo ime Jezusovega rednika zapisano 10 krat. Samo 3 krat so 
omenjene Jožefove odločitve: nameraval je odsloviti Marijo, ko je zvedel, da je 
noseča; vzel je svojo ženo in dete Jezusa ter z njima bežal v Egipt, da bi se izognil 
Herodovi roki; tretje njegovo dejanje pa je iskanje 12-letnega Jezusa, ki se je izgubil v 
templju. Jožefove besede pa v Svetem pismu ni zabeležene nobene. Svetega Jožefa 
bi lahko imenovali TIHA PRISOTNOST v Jezusovem življenju. »Ne govori« – pa je kljub 
temu zelo pomemben. 

Današnji svet je tak, da opazimo tiste, ki se »derejo« in cenimo tiste, ki povzdigujejo 
svoj glas. Kar je tiho pa ostane več ali manj neopazno. Pa ne samo to, da druge 
vrednotimo po »hrupu«, marsikdo niti sam ne zna ničesar več storiti v tišini. 

Toda, tišina je zelo pomembna; iz nje zraste marsikaj. Tudi danes in predvsem danes. 
Vse velike reči se rodijo v tišini in morda gre danes »vse narobe«, ker se ne znamo 
več zadržati v miru; še več, ker se tišine marsikdo celo boji. 
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Sladka ustvarjalna delavnica. 

 
Bobrčki najdejo svoje kroje.  

Zgodilo se je … 

 Srečanje z Aljažem Kernom – Kamniški skavti že celo leto pridno zbiramo pokrovčke, ki smo jih namenili družini 

Aljaža Kerna. Aljaž se je rodil s težko boleznijo, zaradi katere se zelo težko giba. Zdaj je star 8 let in obiskuje CIRIUS 
Kamnik. Njegova družina zaradi izzivov, s katerimi so soočajo, potrebuje večje vozilo in dvigalo, ki bo Aljažu pomagalo 
pri gibanju. Volčiči smo Aljaža in njegovega očeta povabili na eno zadnjih srečanj, da se spoznamo z njim. Pridružili so se 
nam tudi naši najmlajši skavti, bobrčki in bobrovke.  

Aljažev oče nam je razložil, kako poteka Aljažev dan. Izvedeli smo na primer, da ima veliko domače naloge, da v šolo 
hodi s kombijem in da so njegov najljubši šport smučarski skoki. Mi pa smo mu razložili, kaj počnemo na skavtih in kako 
potekajo naši tabori. Vsi smo imeli veliko vprašanj drug za drugega. 

Ob koncu srečanja smo se Kernovima zahvalili za obisk in jima pomagali naložiti pokrovčke v avto. Ker pa zbiralna akcija 
pokrovčkov še zdaleč ni končana, vas vse še enkrat prosimo – prinesite zamaške k skavtom, da jih damo Aljažu in vsaj 
malo pomagamo njegovi družini! Bagira 

 

      

Srečanje Aljaža Kerna z volčiči in bobrčki. Fotografirala: Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica  

 Uspešna zbiralna akcija starega papirja – Kot se spomnite, smo člani Mamutovega stega 8. februarja zbirali star 

papir. Tako smo dodali svoj košček k varovanju naše prekrasne narave, predvsem pa omogočili skavtstvo še naslednjim 
rodovom kamniških mamutov. Kajti ves zbrani denar bomo porabili za nov šotor »členar«, ki ga kamniški skavti tako 
zelo potrebujemo. Zbrali smo 5,400 kilogramov starega papirja. Vsem sodelujočim in vsem, ki ste kako drugače priskočili 
na pomoč, se iskreno zahvaljujemo. Jošt Uršič, Iznajdljivi delfin 

V objektivu – Mamutovanje – zimovanje Mamutovega stega 2014,  

Skomarje, 15.-17. 2. 2014 

 Sobota, prvi dan – Po jutranji nečloveški uri, ob 700, smo 

se skavti z avtobusom odpravili proti Skomarjem. Na 
mamutovanje, ki se zgodi vsakih 23 let, smo odšli kar cel 
Mamutov steg. 

Po dveh urah vožnje smo prispeli na naš cilj, ki je bil dokaj 
vetroven. Pričakali so nas mamuti voditelji, v hiši pa 
fotogalerija stega. Ker nas je bilo kar 60 (več ali manj), smo 
se s pomočjo mamutovih delov (na slikicah) razdelili v 
deset manjših gruč, v katerih smo odkrivali naše dobre 
lastnosti.  

Po kosilu smo sodelovali v različnih zanimivih delavnicah. 
Nekatere so trajale le eno uro, druge pa kar štiri.  

Ko smo pospravili večerjo, so utrujeni bobrčki odšli v 
mižale, ostali pa smo imeli zabavni večer. Proti koncu 
veselega večera nam je Športni mamut predal dve 
obvestili: Prvo je, »da morate biti od dele naprej bol tih, 
ker naši bobrčki spijo, drugo obvestilo pa je, da se zdej 
lahko še zadnjič dons zaderete, da se cela bajta strese: 
Peter Prevc je bil tret (na OI)!!« 

Zunaj pa je pihal veter in sijala je polna luna … 

 Nedelja, drugi dan – Ob še enkrat nečloveški uri so nas 

naši dragi voditelji vrgli pokonci in še vsi zalimani smo se 
navdušeno odpravili na jutranjo telovadbo. Po zajtrku smo 
se razdelili po vejah in imeli vsak zase svoj program. 



 
Križki za na rutko in skrinja-podstavek za znak stega z 

odtisi naših rok. 

 
Ata mamut skuha Mamutopoj iz čudežnih kamnov, ki 

ozdravi ponorele mamute. 

 
Zabavni večer. 

 
Snežne radosti zadnjega dne. Avtor vseh slik je Erika 

Klemenc, Ustvarjalna veverica, ali pa je neznan :) 

Sledila je sveta maša, ki jo je daroval pater Branko Cestnik. 
Pater je ostal z nami tudi na odličnem nedeljskem kosilu, ki mu 
je sledilo reševanje »ponorelih« mamutov.  

Po začetnem kvizu smo skupine vsaka po svoje odšle iskat 
magične kamenčke iz katerih smo skuhali čarobni napoj, s 
katerim smo ozdravili ponorele mamute.  

Malo pred večerjo nas je obiskala tudi nekdanja voditeljica 
Mojca in tistim, ki smo skupaj z njo preživeli kar nekaj časa v 
četi, je polepšala večer in večerja je bila boljša.  

Po zabavnem večeru, ki smo ga pripravili klanovci, smo zaključili 
dan in se odpravili v mižale. 

 Ponedeljek, tretji dan – … in tretji dan smo od mrtvih vstali … 

v zasneženo jutro … Nato smo pozajtrkovali, delali rožne venčke 
(križke), imeli malo prostega časa, nato pa vsi skupaj odšli ven 
na novozapadli sneg. 

Tam smo se razdelili po skupinah in postavili »snežake« ter 
obzidje. Veliko smo se kepali in valjali po snegu, vendar je 
vsakega veselja enkrat konec … zato smo šli domov na kosilo in 
puding.  

Potem smo dobili klinčke z našimi mamutovimi imeni in naše 
mamutove izkaznice, kamor so ostali pisali naše dobre lastnosti. 
Potlej smo še pospravili za sabo, klanovci pa smo še pomivali 
posodo, da je bilo prej »fertik«. Nato smo še spakirali in šli ven, 
kjer nas je že čakal naš dobri stari Matej Zabret in nas s svojim 
kombijem odpeljal do Zreč, saj se z avtobusom zaradi 
vremenskih razmer ni dalo.  

On se je nato vrnil še po bobrčke in jih odpeljal domov, mi pa 
smo počakali še volčiče in četo ter se z avtobusom prav tako 
odpeljali domov. Kdo bi si mislil. 

P.s.: Kombi z voditelji je na poti »crknil«. Kdo bi si mislil. 

ZIMOVANJE JE BIO ZARES ČUDOVITO!  

Kdo je bil prvi? MAMUTI! 

Kdo je največji? MAMUTI! 

Kdo smo mi? MAMUTI! 

Kdaj se vidmo spet? ČEZ 23 LET! 

Kdo? MAMUTI!!!! 

S skupnimi močmi zapisal Klan A je to!? 

Kako pa so se na Mamutovanju imeli … 

 Bobrčki in bobrovke – Najbolj mi je bilo všeč oz. mi bo ostalo 

v spominu:  

- ko sem dobil sliko s svojo lastnostjo in lepimi mislimi; 

- hoja po gozdu, ko smo iskali kroje, ki smo jih potem lahko 
nosili pri sveti maši in jih bomo odnesli domov; 

- dedi mamut (naš voditelj Tedej); 

- ko smo hodili po gozdu z zavezanimi očmi; 

- ustvarjalne delavnice; 

- vse – zlobneži, ki so se kregali (prepirljivko, trmuša, lenobko, 
jezikavček); 

- kuhanje napoja, ki je ozdravilo zlobneže. 

 Volčiči in volkuljice – V največje veselje mi je bilo, da smo 

okepali voditelje (Neža). 

- Zelo mi je bilo všeč, ko smo iskali čarobne kamne, uživala sem, 
ko smo z zaprtimi očmi hodili po gozdu (Anja). 

- Ko smo jedli makarone z omako (Monika). 

- Hrana! Mesua je tako dobro kuhala, da smo popadali s stolov 
(Filip). 

- Iskanje zaklada in kepanje voditeljev (David). 



 
Majda Peterlin, Skrbni škrjanček 

 Pume – Ko smo prispeli v Skomarje nas je zelo prepihalo. V hiši smo se počutile super. Vse delavnice so bile zanimive, 

še posebej pa delavnica od Mesue (sladko ustvarjanje). Pohvalile bi še hrano, ki je bila še posebej dobra. Pume menimo 
da smo bili preveč zunaj, saj se nam oblačila niso posušila. Pume s skupnimi močmi 

 Mačke – Mačke smo se imele na zimovanju zelo fajn, ker smo delali veliko zanimivih stvari in smo se veliko novega 

naučile. Bilo nam je zelo všeč, ker je bil prisoten ves steg, saj smo spoznale veliko novih prijateljev, zato bi ostale še 
kakšen dan. Mačke s skupnimi močmi 

 Aligatorke – Uživale smo v tem, da smo bili po 23 letih zopet združeni vsi mamuti na našem skupnem zimovanju, ali 

bolje rečeno mamutovanju. Bilo je prijetno spoznati vse druge člane našega stega, s katerimi prej nismo imeli veliko 
stikov. Še posebej so nas očarali grelni povštrčki, cofi in druge ustvarjalne delavnice, zelo je bilo posrečeno tudi to, da je 
zadnji dan padal sneg, ki nas je vse razveselil. Naša Eva pa je uživala čisto v vsem, razen v kupovanju kamele. Aligatorke 
s skupnimi močmi 

V koži skavtskega voditelja – Majda Peterlin – Mavglijeva mama Mesua 
 

Večina skavtskih voditeljev se za voditeljstvo odloči 
potem, ko so tudi sami v otroštvu in/ali mladosti že bili 
udeleženci skavtskega programa. Veliko ljudi pa verjetno 
ne ve, da osebna, mladostniška izkušnja ni nikakršen 
pogoj za skavtsko voditeljstvo in da lahko postane dober 
skavtski voditelj kdor koli hoče in kadar koli hoče. In tako 
imamo tudi v naših voditeljskih vrstah voditeljico, ki v 
mladosti ni bila skavtinja. 

Vendar pa to ni njena glavna lastnost. Vsak skavt 
Mamutovega stega, ki je bil kdaj na taboru z našimi 
volčiči, namreč ve, da v tako dobri in pestri prehrani, kot 
je je deležen v našem krdelu, lahko uživa le redko kdo. Od 
preteklega vikenda, ki ga je skupaj preživel cel steg, pa 
lahko to potrdimo prav vsi. V tokratnem intervjuju smo 
zato naš nos vtaknili v lonce, kjer pod spretnimi rokami 
nastajajo dobrote, ki nas razvajajo in nam dajejo dobro 
voljo in energijo za vsa naša skavtska doživetja, saj se 
dobro zavedamo, da se pri dobri hrani vse začne in konča 
:). Predstavljamo vam voditeljico volčičev, Mavglijevo 
mamo Mesuo, Majdo Peterlin. 

Majda, bi nam za začetek pogovora lahko najprej na 
kratko predstavila svojo prehojeno skavtsko pot? 
V začetku skavtskega leta 2006/07 me je voditelj Tomi 
Tomšič nagovoril, če bi hotela prevzeti vlogo duhovnega 
asistenta za VV. Pa sem rekla: JA in kot Mesua opravljam 
to vlogo že osmo leto. 

No, to pa je zdaj bilo eno veliko presenečenje zame :). Po 
toliko letih pozabiš, koga si nagovoril in vsekakor ne 
vodiš evidence, kateri so »tisti tvoji«, ki so se odzvali 
vabilu … Zdaj, ko si me spomnila, pa se mi zdi, da je bil v 
bistvu pater Boris tisti, ki mi je to predlagal. Glede na to, 
da si toliko let že voditeljica, sklepam, da sva te 
nagovorila za pravo stvar :). Vsekakor si se ti za 
skavtstvo odločila kasneje kot večina voditeljev. Moje 
povabilo gotovo ni bilo edino, kar te je nagovorilo, 
prepričalo, da sprejmeš to vlogo? 
No, končno sem izvedela, kdo je bil v ozadju tvojega 
povabila. Verjamem, da je p. Borisa razsvetlil Sveti Duh in 
ti je namignil. Ko se človek ozre nazaj šele vidi, zakaj je 
bila kakšna odločitev dobra. 

Ker sem v tem letu po 10 letih kot diplomantka teološko 
pastoralne šole zaključila s poučevanjem verouka na 
Šutni, me je nova ideja navdušila. Rada delam z mladimi in 
vesela sem, če duhovno rastejo. Skavte sem spremljala 
vse od njihovega nastanka v letu 1991, saj je kar nekaj 
ministrantk, ki sem jih vodila, pa tudi sedem nečakov 
obiskovalo skavtska srečanja. Posebno sem se seznanila z 
njimi preko »sošolke« Erike, ki je tako predana temu 
poslanstvu, da je bilo nalezljivo. 

Ali kdaj pogrešaš osebno izkušnjo skavta-udeleženca? 
Niti ne. Saj različne skavtske dogodke spremljam in se jih 
veselim, četudi me kolena več ne ubogajo, da bi delala 
počepe … 

Večina voditeljev je vseeno za kakšnega volčiča ali dva 
mlajših od tebe. Kako se (z)najdeš v takšni družbi? Je 
sodelovanje nekoliko starejših voditeljev z mlajšimi 
smiselno in v kolikšni meri? 
V začetku nisem točno vedela, kakšna je moja vloga, 
mogoče sem  tudi naredila kakšne napake. Mlajši voditelji 
so imeli najprej »rešpekt« pred mano, ko smo pa skupaj 
načrtovali in vodili dejavnosti, smo si postali bližji. 
Povezala nas je skupna želja, da bi skavtsko pot približali 
otrokom in jim omogočili, da bi zrasli v odločne, iznajdljive 
in odgovorne mlade.  

Sodelovanje vseh voditeljev je nujno. Med seboj smo si 
zelo različni po značajih, talentih, znanjih, starosti ... 
Naučiti se moramo sprejemati bližnjega z vsem, kar je in z 
malo truda in z Božjo pomočjo gre. 

Kaj bi svetovala vsem odraslim, ki v mladosti niso bili 
skavti, pa jih tak način življenja vseeno veseli in po tihem 
morda razmišljajo o tem, da bi tudi sami kako pomagali 
skavtom, morda celo postali (odrasli) skavti ali voditelji? 



Ne bojte se srečati z mladimi voditelji, stegovodjem in jim 
zaupajte svoje želje. Mladi so zagnani in ustvarjalni, mi pa 
jim lahko pomagamo z nasveti in izkušnjami, ki smo si jih 
pridobili z leti. Če vam je všeč skavtski način življenja, ne 
odlašajte. 

O dogajanju pri volčičih smo več pisali že v prejšnji 
številki, v intervjuju z volkom Akelo. Kakšna pa je vloga 
tvojega voditeljskega lika in kaj poleg tega še počneš kot 
skavtska voditeljica? 
Moj voditeljski lik je Mesua, to je mama Mavglija iz Knjige 
o džungli. Kot Mesua skrbim za to, da otroci na taborih 
niso lačni. Na tedenskih srečanjih pa skrbim tudi, da niso 
lačne njihove duše. Pripravljam kateheze o aktualnih 
stvareh, skupaj se pogovarjamo, molimo in pojemo. Pri 
meni lovijo tudi plene – za rast v duhovnosti. Življenje 
krdela ni le trenutek skavtskega življenja, ampak 
priložnost in govorica, kako živeti temeljne vrednote 
krščanske skupnosti. Skupnost je prostor srečanja, 
preverjanja in opore, odkrivanja lastne podarjenosti in 
zakramentalnega srečevanja z Jezusom. 

Že kuhati za 15, 20 volčičev je izziv, kako pa je bilo kuhati 
za kar 70 Mamutov, ki smo mamutovali na zimovanju? 
Ja, to je bil velik izziv. Veliko je bilo predpriprav in iskanja 
ugodnih cen hrane. Vzela sem dopust, da sem večino 
hrane v osnovi pripravila že v petek pred odhodom. 
Moram povedati, da mi je moja mama pri tem zelo veliko 
pomagala. Na mamutovanju pa so mi pomagali 
sovoditelji, saj so prenašali in pomivali velike lonce in 
kozice. Prav vsak od njih je sodeloval pri kakšnem obedu. 
Super so bili! 

In kljub temu si uspela pripraviti še tri delavnice, kjer si 
mladim mamutom razkrivala skrivnosti sladkega 
ustvarjanja. Vsi otroci so nestrpno čakali, da pridejo na 
tvojo delavnico. Kaj ste delali? Bodo iz mladih skavtskih 
vrst nekoč postali dobri kuharji? 
Za delavnice sem pripravila izdelavo različnih snežakov – 
sadnih in sladkih iz testa, medenjakov in iz kokosa. Na 
vsakem taboru pripravim kuharske delavnice in otroci so 
vedno navdušeni, ko se naučijo kaj novega. Najbrž to tudi 

doma poskusijo ponoviti. Vsekakor jih je nekaj, ki posebej 
izstopajo – tudi fantje – in enkrat bodo sigurno dobri 
kuharji ali pa vsaj pomočniki. Upam, da so mamice že zdaj 
vesele njihove pomoči. 

Katero pa je bilo tvoje najlepše skavtsko doživetje? 
Najbolj mi je ostalo v spominu zimovanje krdela v 
Šmarjeti, ko smo bili v deželi palčkov in smo izvedli akcijo 
Piškotek Dobrotek. Otroci in voditelji so v svojih vlogah 
nadvse uživali. Ambientacija je bila prekrasna. Pekli smo 
piškote in jih po maši delili med ljudi. 

Nam izdaš, kakšen preizkus si morala opraviti za svoj 
skavtski krst? Ali tvoje skavtsko ime odraža tvojo tipično 
lastnost? 
Sestaviti sem morala obrok iz sestavin, ki so mi jih ostali 
sovoditelji pripravili. Ni bilo težko. Skrbni škrjanček pa je 
kar pravo skavtsko ime – rada skrbim za druge in rada 
pojem. 

Kaj pa kadar nisi skavt? Kaj počneš takrat? 
Hodim v službo v Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
kjer organiziram delo administracije na Kliničnem inštitutu 
za radiologijo. Opravljam poklic organistke pri 
frančiškanih, v župniji Šmartno pod Šmarno goro 
poučujem 2. razred veroučne šole,  obiskujem pevske 
vaje, rada kaj dobrega spečem, romam na svete kraje …  

Imaš za zaključek morda kakšno misel, ki te v življenju še 
posebej navdihuje in bi jo podelila z nami? 
Dotaknila se me je misel iz Janezovega evangelija: 

»Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz izvolil vas in 
postavil, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane.«  

Želim ostati v Njegovi ljubezni, da lahko veselje, ki ga 
dobim v zavetju Njegovega srca delim naprej vsem, ki jih 
srečujem in obrodim sad. 

Majda, vsekakor je bil ta intervju tudi zame eno 

nenadejano razkritje davno pozabljene skrivnosti, mislim 

pa, da so tudi ostali dobili dober vpogled v to, kako je v 

skavtstvu lahko mogoče prav vse. Hvala za pogovor! 

Tomi Tomšič, Napredni eko sokol 
 

Za konec – razvedrilo 
Mamut je lačen in si je zaželel velik kos okusne torte. Ali ga znaš pripeljati do cilja? 

Vsi, ki boste do 20. 3. svojemu voditelju posredovali rešeno pot, se boste potegovali za sladke dobrote. Rešitev lahko 

pošljete tudi na email 

kamnik1@skavt.net (slikajte 

rešeno pot). Sodelujete lahko 

vsi, od najmlajših do 

najstarejših. Ja, tudi starši in 

stari starši. Obljubimo, da 

bomo zamolčali EMŠO :). Leon 

Anžel, Vzdržljivi delfin 

mailto:kamnik1@skavt.net

