
 

 

 

 

 MAMUTOVE NOVIČKE 
Mesečni informator Mamutovega stega – Kamnik 1 

letnik II., številka 6, 24. 3. 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 

 
Urška Pevec, Prisrčna mačka, 

črni panter Bagira 

Uvodnik 
V mesecu marcu so potekala državna srečanja voditeljev in Svet ZSKSS, zato vam ob 
tej priložnosti razkrivam nekaj podatkov o skavtski organizaciji in o skavtih v 
Kamniku. Številke in letnice govorijo zase in nam dajo vedeti, da smo del nečesa 
velikega, na kar smo lahko upravičeno ponosni, da naše rutke pomenijo pripadnost 
našemu stegu in skavtskem gibanju in da z obredom obljube resnično postanemo 
člani velike skavtske družine, ki skupaj lahko spreminja svet na bolje.  

 Skavti ustanovljeni: leta 1907, ko je Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (Bi-Pi) 
na prvi tabor odpeljal nekaj britanskih fantov iz različnih socialnih slojev in jih vzgajal 
v duhu skavtstva. 

 Skavtinje ustanovljene: 1909 jih je ustanovila Agnes, Bi-Pi-jeva sestra, kasneje jo je 
nasledila Olave, Bi-Pi-jeva žena. 

 Skavtstvo ustanovljeno v Sloveniji: 1922, prvi skavtski tabor v Sloveniji je bil poleti 
1923 v Kamniški Bistrici. Skavti so bili aktivni do začetka 2. svetovne vojne. 

 Skavtstvo ustanovljeno v Kamniku: 1926 (pobudnik Viktor Repanšek). 

 Skavtstvo ponovno ustanovljeno v Sloveniji in Kamniku: prve pobude 1984, uradno 
1990 (edina skavtska organizacija v takratni Jugoslaviji, ena prvih v Vzhodni in Srednji Evropi in prvo katoliško združenje, 
ki je nastalo v Sloveniji po 1. svetovni vojni). Kamniški steg je začel z delovanjem leta 1991. 

 Število skavtov v Sloveniji: 4.300 aktivnih članov 

 Število skavtskih voditeljev: 750 

 »Zlata knjiga« skavtskega gibanja – Skavtstvo za fante – se je od izida prodala v 150 milijonih kopij. Tako je četrta najbolj 
prodajana knjiga vseh časov (za Biblijo, Koranom in Maovo Malo rdečo knjigo).  

 Število skavtov danes: čez 38 milijonov aktivnih skavtov iz 216 držav (samo 5 držav na svetu nima skavtskega gibanja). 
Smo člani največjega mladinskega gibanja na svetu. 

 V več kot stoletju skavtstva je skavtsko obljubo dalo več kot pol milijarde skavtov po vsem svetu. 

Napovednik dogodkov 
datum kaj kje za koga 
petek, 28. 3., 1700–1900 srečanje bobrov in bobrovk skavtska soba bobrčki 

sobota, 29. 3. Operacija Sever grad Krumperk četa in klan 

sobota, 5. 4. velika zbiralna akcija starega papirja Kamnik in okolica vsi člani stega 

petek–sobota, 11.–12. 4. srečanje bobrov in bobrovk skavtska soba bobrčki 

sobota, 12. 4. samostojni izleti vodov po Sloveniji četa 

 2. velika zbiralna akcija starega papirja – Tudi tokrat pomembne novice v naših novičkah. Ponovno se zbira star 

papir. Zadnjič smo nabrali kar neverjetnih 5,400 kg, vendar pa nam manjka kar še nekaj dela, da pridemo do našega cilja 
. Zato ne odlašaj in tudi tokrat sodeluj v naši akciji in prinesi čim več starega papirja. Vaši skavti vam bomo zelo 
hvaležni! Petra Hribar, Vztrajna piranja 
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p. Mari, duhovni asistent stega 

 Zbiranje plastičnih pokrovčkov – Še vedno pa zbiramo tudi plastične zamaške in pokrovčke. 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, njihov avto pa tudi ni primeren za prevažanje invalidskega vozička. Hvaležni bodo vsem, ki ste jim pripravljeni z 
zbiranjem plastičnih pokrovčkov pomagati in s tem narediti nekaj koristnega tudi za okolje. Škatla, v kateri zbiramo 
pokrovčke, se nahaja v skavtskih prostorih. Skavti smo do zdaj uspeli zbrati že 7 velikih vreč zamaškov. Kar tako naprej! 
Tomi Tomšič, Napredni eko sokol 

 Duhovna misel za postni čas 
Krščanski pogled na človeka nikakor ni mračen in turoben.  

Prav nasprotno. Človek je nekaj veličastnega, nekaj velikega.  

A še zdaleč ni največji. In to nam hoče povedati Cerkev v postnem času.  

Naša veličina je samo v povezavi z Bogom. Smisel postnega časa ni v 
mrtvičenju in odpovedovanju hrani. Cilj postnega časa je v tem, da se iz 
prevzetnosti spustimo na tla ter sprejmemo svojo majhnost. Samo tako se 
lahko približamo Bogu in pripravimo na velikonočne praznike.  

Preko odpovedi pa postanemo duhovno močnejši, da lahko premagamo 
najrazličnejše slabosti, tudi prevzetnost in napuh, s katerim se povišujemo 
nad druge. 

Zgodilo se je … 

 Krdelo dobilo obisk iz daljnih krajev – Tokrat je naše krdelo dobilo pomemben obisk z daljne Anglije. Obiskala jih je 

Bi-Pi-jeva žena Olave in nam povedala vse o zgodovini in nastanku skavtstva. Seveda pa otroci niso pozabili njenega 
moža in ga večkrat omenili, spraševali po otrocih in njeni starosti, ipd. Ti naši navihančki. Da pa smo bili tudi kreativni in 
ker se ravno bliža materinski dan, smo zato krasili kuhalnice, katere bodo prav prišle vsaki gospodinji. Dober lov. Akela 

 

    

Srečanje krdela z Olave Baden-Powell in krašenje kuhalnic. Fotografirali stari volkovi.  

 Zasedanje Sveta ZSKSS – V soboto, 8. marca, je v Ljubljani potekal Svet Združenja slovenskih katoliških skavtinj in 

skavtov, katerega smo se udeležili tudi predstavniki našega stega. Tokratni Svet ZSKSS je bil nekaj posebnega, saj je na 
njem 113 delegatov izvolilo novo vodstvo našega Združenja. Nova načelnica je postala Irena Mrak Merhar iz stega Nova 
Gorica 1, novi načelnik Žiga Kovačič je iz Ljubljane 5, Luka Tul iz Postojne 1 pa je novi generalni duhovni asistent. Izvolili 
smo tudi nov Nadzorni odbor in Častno razsodišče ter poverjenike, ki bodo skupaj z načelništvom oblikovali Izvršni 
odbor. Za kamniške skavte je velika čast, da bo eno najpomembnejših poverjeništev v Združenju, poverjeništvo za 
program, vodil naš dolgoletni voditelj Tadej Uršič. Veseli smo, da se je odločil za ta korak, saj je s svojimi bogatimi 
izkušnjami in raznovrstnim skavtskim znanjem zagotovo pravi za to nalogo. Tadej, čestitamo ti in ti obljubljamo vso našo 
podporo pri tvojem nadaljnjem delu! Bodi pripravljen! Miha Klobčar, Modri delfin 

 Imamo novo uradno imenovano voditeljico krdela – V naslednjih dveh novičkah boste lahko prebrali malo več o 

dogajanju na rednih spomladanskih srečanjih skavtskih voditeljev, kjer pa se skavtskim voditeljem slavnostno podelijo 
tudi uradna voditeljska imenovanja, ki jih dosežejo, če opravijo voditeljsko šolo in vzorčno izvedejo skavtsko aktivnost. S 
takšnim imenovanjem lahko voditelj uradno samostojno vodi skavtsko skupino. Na tokratnem srečanju voditeljev 
volčičev in volkuljic v Litiji je imenovanje voditelja veje volčičev in volkuljic dobila tudi naša Bagira – Urška Pevec. 
Iskrene čestitke, Urška, zdaj pa le pokaži, kaj vse znaš :). Tomi Tomšič, Napredni eko sokol 

 Državno srečanje voditeljev volčičev in volkuljic – Stari volki iz cele Slovenije se dvakrat na leto zberemo, da 

skupaj malo pretegnemo šape in se pogovorimo o svojih volčičih. Tokrat je naše srečanje potekalo v Litiji. Nabralo se 
nas je okrog 40 Akel, Bagir, Kač Kaj, Čilov in Mesuv, ki smo skupaj preživeli dva prekrasna dneva. V spominu še kar 



Mateja Prezelj, Simpatični polh 

 
Dela na vrtu. Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica 

ostajajo: spoznavanje Litije in okolice z orientacijo, kurjenje švedskih bakel, ogled gradu Bogenšperk, večerja s 
tabornega ognja in večer ob njem, skala posveta, imenovanja voditeljev, izmenjave idej in izkušenj z ostalimi starimi 
volki, obisk z državnega vodstva, predvsem pa vsa srečanja s poznanimi in še nepoznanimi sovoditelji. Vsi smo si nabrali 
obilo moči, da bomo z veseljem lovili plene v džungli še naprej. Urška Pevec, Prisrčna mačka – Črni panter Bagira 

 Državno srečanje voditeljev izvidnikov in vodnic – Tudi vsi voditelji čete se dvakrat letno zberemo na voditeljskem 

srečanju. Tokrat je potekalo v soboto in nedeljo, 15. in 16. marca, v Prevorjah na Kozjanskem. Zgodba našega srečanja 
nas je peljala po poteh zvezdice Zaspanke. Najprej smo se orientirali po okolici, popoldne preživeli športno in spoznavali 
nove načrte in navodila za delo v četi, seveda ni manjkal zabavni večer ob ognju, v nedeljo pa imenovanje novih 
voditeljev čete in nabiranje znanja v delavnicah. Tokratno srečanje pa je bilo tudi nekoliko posebno, saj sta ob zaključku 
srečanja glavna voditelja naše starostne skupine, ki skrbita za načrtovano in usklajeno napredovanje dela v njej, po treh 
letih predala vodstveno zastavico svojima naslednikoma: Tjaši Sušin iz stega Krško 1 in Kristjanu Pucku iz stega Beltinci 
1. Novemu državnemu vodstvu želimo uspešno vodenje in modre korake pri nadaljnji poti, da bo naša starostna skupina 
odgovarjala izzivom sodobnega časa! Tomi Tomšič, Napredni eko sokol 

 Spomladanska dela na skavtskem vrtu – V soboto, 22. 

3., smo skavtski voditelji (Helena, Aljaž, Miha, Majda, Leon, 
Lenart, Rok in Erika) zavihali rokave in začeli s prvimi deli na 
našemu skavtskemu vrtu. Najprej smo okopavali, odstranili 
korenine in kamenje ter opleli prostor okoli naših dreves, 
nato pa sejali travico, da bo v teh deževnih dneh zrastla 
nova lepa travnata površina. V petek nam je gospod Ciril 
olajšal delo in prekopal vrt z motokultivatorjem, za kar se 
mu lepo zahvaljujemo. Po pogovoru in posvetu smo se lotili 
izdelave gredic in razporejanja semen in sadik rožic. Čeravno 
nas je vmes malo zmotil dež smo uspeli nasaditi dve vrsti 
krompirja, česen in čebulo. Posejali smo korenje in peteršilj. 
Od rožic pa smo zasadili dalije, gladiole in lilije, ki jih bodo 
patri frančiškani lahko namenili krašenju cerkve. Za 
zaključek smo odstranili še velik grm in podrli eno višnjo. Vse 
odvečno zelenje in kamenje pa smo zvozili na drugo stran, da se bo odpeljalo.  

Prvi del dela je za nami ostaja pa še kar nekaj dela (ureditev kotička za zelišča, postavitev jambora, sajenje še kakšnih 
poljščin ...). Voditelji smo začeli z delom, vsekakor pa pričakujemo, da bomo vsi člani stega skrbeli za urejenost vrta in se 
izmenjavali pri delu, ki naš čaka v prihodnjih mesecih.  Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica 

 Pustno rajanje v Kamniku – Skavti smo letos na pustnem rajanju prostovoljno delili brezplačni čaj maškarcam. Vse 

udeležene maškare so se potegovale za naj masko pusta v Kamniku. Nataša Puhan, Vztrajna puma, in Valerija Zupančič, 
Ljubeča mačka 

V koži skavtskega voditelja –  

Mateja Prezelj – bober Glo 
V prejšnji številki smo spoznali zgodbo voditeljice volčičev, 
ki se je, ne glede na svoja leta, našla v voditeljski vlogi. Pa 
vendarle bi lahko kdo oporekal, češ, ko enkrat postaneš 
starš, takrat časa za tuje otroke enostavno zmanjka. Pa je 
res tako? Mnogo aktivnih skavtskih voditeljev ima že svoje 
otroke. O tem, kako se jim uspeva ukvarjati tako z njimi 
kot s skavti, pa smo se pogovarjali z voditeljico bobrčkov, 
bobrom Glojem Matejo Prezelj, ki jo je večina mlajših in 
malo manj mlajših Mamutov imela priložnost (bolj) 
spoznati že prejšnji mesec na Mamutovanju stega. 

Mateja, bi nam za začetek pogovora lahko najprej na 
kratko predstavila svojo prehojeno skavtsko pot? 
Moja skavtska pot se je začela leta 1995, ko sem bila stara 
13 let. Takrat me je prijateljica Katja Vrhovnik povabila, 
naj pridem na kakšno skavtsko srečanje pogledat, kaj 
počnejo pri skavtih. Povabilu sem se odzvala in ugotovila, 
da hodi k skavtom še kar nekaj mojih prijateljic. Ker smo 
se na srečanjih odlično razumele, so me skavti zelo 
pritegnili. Po prvih letih v četi smo šle skupaj v noviciat in 
potem še v klan, leta 2000 pa sem se preselila v Škofjo 
Loko in prenehala biti aktivna skavtinja. Ko sem se po 
dveh letih ponovno vrnila v Kamnik pa sem bila že toliko 
stara, da me je Katja ponovno povabila zraven, tokrat kar 
med voditelje. Najprej sem šla na taborno šolo, kjer sem 

se odločila, da bom vodila popotnike in popotnice (po 
domače klan), ker so malo starejši in s tem bolj odgovorni, 
in ker sem se že od začetka z njimi dobro razumela. Klan 
sem vodila 5 let v kombinaciji s številnimi sovoditelji, eno 
leto pa celo sama, kar je bilo sicer zelo naporno, a sem se 
kljub temu imela pri skavtih ves čas zelo v redu. Jeseni 
2007 sem se poslovila od aktivnega voditeljstva in šla na 
porodniški dopust, poleti 2012 pa me je poklicala Erika 
Klemenc, mi povedala, da bomo v Kamniku ustanovili 
najmlajšo starostno skupino – bobrčke – in me spet 
povabila zraven. Ker so bili bobrčki, kar se metodologije 



tiče, takrat še v povojih tudi na državni ravni, je bil 
začetek kar težak in gotovo ne bi šlo brez spodbude 
stegovodja Miha, predvsem pa Erikine zagretosti in 
navdušenja. Glede tega je res opravila levji delež! Jaz zase 
lahko rečem, da sem ji bolj kot ne bila le v podporo. 

Katera pa je bila na tej tvoji dolgi in raznoliki poti 
najlepša skavtska izkušnja? 
Definitivno je bil moj prvi poletni tabor leta 1995 ena 
takšna najbolj nepozabna izkušnja. Že zato, ker je bil prvi, 
pa tudi zato, ker nas je bilo zelo veliko taborečih in ker 
sem na tem taboru dobila svoje skavtsko ime. Taborili 
smo ob reki Krki. Raziskovali smo podzemne jame, z 
vodom smo šle na potep po okolici, kjer smo na neki 
kmetiji pomagale pri spravljanju sena, potem pa smo v 
zahvalo lahko prespale na njihovem seniku in se smejale 
še dolgo v noč …  

Druga takšna nepozabna izkušnja pa je bil poletni tabor 
leta 2007, ki je bil moj zadnji poletni tabor v vlogi 
voditeljice klana, in kjer smo s klanovci osvojili Triglav. To 
je bil zame res vrhunec mojega skavtskega voditeljstva! 

Omenila si že, da si na svojem prvem poletnem taboru 
dobila skavtsko ime. Nam zaupaš, kakšen izziv si morala 
zanj opraviti? Ali ime res odražata tvojo lastnost? 
Moj skavtski krst ni bil nič kaj grozno hudega. Ker je bil to 
moj prvi poletni tabor, me je četovodkinja Andreja Mejač 
ob tabornem ognju najprej vprašala, če kaj pogrešam 
dom. Ker sem priznala, da ga nekoliko res pogrešam, mi je 
dovolila, da se stisnem k njej, da me malo potolaži. Nisem 
pa opazila, da je imela roke namazane z zeleno barvo, s 
katero me je med »tolaženjem« povsem namazala. Ob 
koncu večera so mi predlagali več imen, izmed katerih 
sem izbrala Simpatičnega polha, za katerega se mi zdi, da 
tudi še danes odraža mojo osebnost. 

Po nekajletnem premoru zdaj že drugo leto vodiš našo 
najmlajšo starostno skupino – bobrčke. Bolj podrobno 
smo jih spoznali že v decembrski številki, ko smo se 
pogovarjali z velikim bobrom Keom. Kakšna pa sta vloga 
in delo bobra Gloja?  
Ker je velikega bobra Kea zadela strela in je s tem dobil 
nadnaravno sposobnost, da razume in govori z ljudmi, ki 
živijo ob bobrišču, je on dejansko glavni bober v koloniji. 
On je tisti, ki organizira in ureja delo kolonije in jo potegne 
za sabo, bober Glo pa je njegova desna roka in ga ob tem 
vsestransko podpira in mu pomaga. Glo ob koncu 
srečanja vedno prebere tudi zgodbico iz knjige, po kateri 
teče rdeča nit dogajanja v koloniji, in se o njej pogovori z 
bobrčki. Keu pomaga tudi pri ročnih spretnostih.  

Tvoj voditeljski premor je bil povezan s starševstvom. 
Zdaj si mama dveh otrok. Kako uspeš najti dovolj časa za 
svoje in še za skavtske otroke? Je težko biti hkrati starš 
in skavtski voditelj? 
To je precej odvisno o tega, kakšen človek si, nekaj pa tudi 
od tega, kakšno službo imaš. Sin Jaka je star pet let in pol 
in gre jeseni v prvi razred, hči Sara pa tri in pol. Za boljšo 
predstavo – ko je Sara dopolnila drugo leto sem začela 
voditi bobrčke. S starševstvom se nisem odpovedala 
aktivnemu udejstvovanju v svojem prostem času. Oba z 
možem sva aktivna, in če je lahko on, potem smem biti 
tudi jaz :). Mene so skavti res pritegnili in ko sta me Erika 
in Miha spet povabila nazaj, nisem preveč odlašala. V 
življenju enostavno potrebuješ nekaj, da se malo 
odklopiš. Ne moreš biti ves čas zaseden samo z družino. 

Enako, kot to velja za otroke, velja tudi za starše. 
Enostavno potrebuješ še nekaj za zraven. Je pa res, da sva 
z možem že tako ali tako zelo aktivna v prostem času. 
Srečanja bobrov večinoma potekajo enkrat na mesec. To 
je po eni strani zame veliko, po drugi strani pa tudi ne. 
Prav gotovo je bila zaradi tega moja odločitev za ponovno 
voditeljstvo lažja, a na koncu je vedno vse odvisno od 
tvojih želja in motivacije. Če imaš željo in voljo, se da 
vse! Je pa vredno časa in truda, saj so naši bobrčki zelo 
luštni in vsako srečanje z njimi zelo prijetno, kar mi je 
vedno v dodatno spodbudo pred srečanji. Zelo veliko pa 
pripomore tudi izkušena sovoditeljica Erika, ki res opravi 
glavnino voditeljskega dela, a sva druga drugi v oporo.  

Sicer pa lahko rečem, da ni težko biti hkrati starš in 
skavtski voditelj. Sploh glede na to, da vodim skoraj enako 
stare otroke, kot sta moja. Poletnega tabora žal še 
nimamo oz. enkrat letno čez noč prespimo v skavtski sobi. 
Najdaljši tabor, kar smo ga imeli do zdaj, je bilo letošnje 
tridnevno zimovanje s celotnim stegom, ki pa je bilo na 
nek način prav prijeten odklop od svojih otrok. Saj ne, da z 
drugimi ni dela, je pa vseeno razlika, če te tvoji ne kličejo 
vsakih pet minut :). 

Se ti zdi, da so bile tvoje odločitve in pot, ki si jo 
prehodila od aktivnega voditeljstva, preko aktivnega 
starševstva, do vrnitve nazaj v skavtske vode, pravilne?  
Ja, nedvomno so bile povsem pravilne. Tudi, če bi lahko, 
ne bi ničesar spremenila. Pride čas, ko se moraš posvetiti 
starševstvu, a pride tudi čas, ko se lahko spet vrneš nazaj 
med skavtske voditelje. Vmes bi si pa želela samo še to, 
da bi lahko za kakšen teden odšla na poletni tabor klana, 
ker ti prijatelji, ki ostanejo aktivni pri skavtih, vedno s 
takšnim navdušenjem razlagajo, kaj vse so počeli. 

Kaj pa počneš in s čim se še ukvarjaš ti, kadar nisi 
(skavtska) mama? 
Po strokovni izobrazbi sem vrtnarski tehnik in sem 
zaposlena v cvetličarni v Kamniku. Diplomirala sem iz 
hortikulture in agronomije z diplomo o bonsajih, ki so 
moja velika ljubezen, a je zanjo zadnje čase, žal, malo 
zmanjkalo časa.  

Zelo rada pa tudi plešem. Včasih sem plesala orientalske 
plese, zadnje čase pa indijske, predvsem tradicionalni ples 
katak iz južnega dela Indije, precej pa tudi bollywoodske 
skupinske plese – to so plesi, značilni za indijske filme, v 
katerih se izredno veliko pleše. Redne vaje potekajo v 
Kamniku enkrat na teden, pred nastopi in tekmovanji pa 
intenzivno vadimo tudi čez vikende. Vsako leto junija 
plesalke na vseh stopnjah uprizorimo nastop, na katerem 
pokažemo, kaj smo se naučile čez leto. Nastopamo tudi na 
Kamfestu. 

Kakor koli obračava, v življenju je vedno polno izzivov in 
vsak se jih loteva na svoj način. Ali tudi tebe pri tem vodi 
kakšna misel?  
Že od nekdaj me navdihuje tista misel iz filma Forrest 
Gump: »Life is like a box of chocolates. You never know 
what you're gonna get« oz. v prostem prevodu »Življenje 
je kot bombonjera. Nikoli ne veš, kaj boš dobil«. In točno 
tako tudi je. Življenje prinese marsikaj in tisto je 
enostavno treba sprejeti. Saj, kaj ti pa drugega sploh 
ostane? :) 

In jaz upam, da je v tvoji škatli ostalo še cel kup sladkih 
bombončkov, tudi tistih oranžno obarvanih ;). Hvala za 
pogovor in trden jez! Tomi Tomšič, Napredni eko sokol 

 



Mamutovi mali skavtski oglasi 
V tokratni številki uvajamo novo rubriko. V njej lahko vsi člani in podporniki Mamutovega stega ponudijo stvari, ki jih 

doma ne potrebujejo več, stran pa jih vseeno ne bi radi vrgli. Tu bomo po skavtskih aktivnostih objavljali tudi slike 

pozabljenih predmetov, ki jih njihovi lastniki ne bodo pogrešali. Namesto, da v večna lovišča odidejo po dolgotrajnem 

čakanju v skavtskem skladišču, vam jih bomo rajši ponudili tu. Velja pravilo: prvi reče, prvi dobi. Za vse kontakte in 

dodatne informacije se obračajte na naš email: kamnik1@skavt.net. Nanj pišite tudi, če bi želeli oddati svoj mali oglas. 

Hvala! Tomi Tomšič, Napredni eko sokol 

Pozabljeni 
predmeti na 
zimovanju 
stega 2014 
Kljub 
vztrajnemu 
obveščanju 
oprema na 
sliki še vedno 
ni našla 
svojega 
lastnika, zato 
jo bomo dali 
prvemu, ki jo 
bo želel vzeti. 

Gojzarji 
Če bi kdo 
potreboval 
»nove« 
gojzarje št. 
41, imajo 
pri našem 
skavtu 
odveč en 
par dobro 
ohranjenih. 
Cena bi bila 
simboličnih 
10 €. 

Merilnik porabe električne energije ESA 2000 s senzorjem WZ 
Pred enim mesecem smo za namen merjenja porabe elektrike v skavtskih prostorih 
zelo ugodno kupili to napravo, žal pa se je izkazalo, da je ne moremo uporabljati, saj 
nimamo analognega števca električne energije. Morda pa pride prav komu drugemu. 

Naprava meri porabo električne energije neposredno na glavnem električnem števcu, 
brez posega v električni števec, in sicer tako, da se na števec prilepi priloženi senzor, 
ki podatke brezžično pošilja na priložen zaslon. Ta vam prikazuje porabo današnjega, 
včerajšnjega in predvčerajšnjega dne, porabo tekočega meseca in porabo tekočega 
leta. Hkrati vam prikazuje tudi primerjavo glede na preteklo (ali referenčno) leto. 
Tako vidite ali je vaša poraba višja ali nižja od lanskoletne oz. želene. 

Senzor in zaslon delujeta na baterije, ki so priložene. Navodila za uporabo so v slovenščini.  Maloprodajna cena je 90 €, mi pa vam jo 
damo za 40 €. Bralci e-izdaje Mamutovih novičk lahko o napravi več preberete tu. 

Za konec – razvedrilo 
V februarski številki je bilo potrebno lačnega mamuta pripeljati do sočnega kosa torte. Sladkal pa se ne bo samo mamut, 

ampak tudi volkuljica Brina Peterlin, ki ga je varno pripeljala do cilja. Brina, iskrene čestitke! Sladko presenečenje te že 

čaka pri tvojih voditeljih! 

Za vse ostale, ki bi se radi sladkali, pa je tu že naslednji izziv. Tokrat bo zanj potrebno uporabiti nekaj raziskovalne žilice. 

Povežite skupaj rutke in steg, ki mu rutka pripada. Pravilne rešitve lahko oddate svojim voditeljem oz. vodnikom ali pa 

to rubriko doma natisnete, rešite, rešitev poslikate ali poskenirate in pošljete na mail kamnik1@skavt.net. In, da, seveda 

lahko sodelujete tudi starši oz. neskavti :). Morda pa bo to primerno velik izziv za vas ;). Pripravil Aljaž Šter, Predani orel 
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