
 

 

 

 

 MAMUTOVE NOVIČKE 
Mesečni informator Mamutovega stega – Kamnik 1 

letnik II., številka 7, 30. 4. 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 

 

Sara Podbrežnik, Predana tigrica, kača Kaja 

 
p. Mari, duhovni asistent stega 

Uvodnik – Hvaležnost 
Povsem iskreno, mnogo stvari mi gre na živce. Pa tebi? 

Na primer mokre nogavice, nedelujoč internet in zgodnje 
vstajanje. 

Tile primeri se res velikokrat dogodijo tudi na najrazličnejših 
skavtskih dogodivščinah, ravno takrat, ko si tega človek ne 
želi. A sedaj se temu le še nasmehnem :). 

En tak primer je bil na poletnem taboru, ko sem bosa tekla po 
rosni travi v jutranji krog in s tem porabila še zadnji par 
deloma čistih nogavic. Soskavtinja, ki je nikoli nisem pretirano 
občudovala, mi je podarila par svojih nogavic in še vedno so 
med mojimi najljubšimi v omari, ker so udobne, tople in 
polne spominov tistega poletja. Hvaležna sem zanjo in super 
udobne nogavice. Hvaležna sem za vse prelepe spomine, ki jih imam s skavtskimi prijatelji. Za vse lepe poletne tabore, 
odlične obroke, težke nahrbtnike, žulje. Ja, tudi za tistega, ki je bil tako velik, pa boleč tudi, da smo ga poimenovali. 

Hvaležna za vse stvari, ki mi gredo pri skavtih na živce. Za trenutke, ko sem se morala zares potrudit, da sem vztrajala. 

Hvaležna sem torej za vse stvari, ki mi gredo na živce, saj se ob njih zavem, da živim. Skavtstvo mi daje občutek, da sem 
živa, občutek, da v življenju nekaj dobrega delam, da nekam grem in nekaj puščam za seboj. Pravzaprav, hvaležna sem 
za vse nas, za vse vas skavte, skupaj smo zanimiva mavrica, vsak je drugačen in vendar popoln. 

Medtem, ko bo maja okoli tebe vse žvrgolelo, se ne pozabi potrepljati po rami in si priznati, da si se prav odločil, ko si se  
odločil vztrajati. Je že lahko pristopiti k skavtom, težje je vztrajati in nekaj pustiti za seboj. Puščajte prave sledi in če ti 
gre morda kdaj kaj na živce, si reči, da še dobro, da ti gre, saj to pomeni, da si živ! :)  

Napovednik dogodkov 
datum kaj kje za koga 
sobota, 3. 5., 900–1700 IV izziv Ljubljana vod Aligatorke 

sobota, 10. 5. 9. srečanje čete in vseh kamniških voditeljev pred skavtsko sobo četa in voditelji 

petek, 16. 5., 1700–1900 srečanje bobrov in bobrovk skavtska soba bobrčki 

sobota–nedelja,  
17.–18. 5. 

tabor ob obljubah in zaključku rednih 
skavtskih srečanj 

javljeno naknadno vsi člani stega 

 Zbiranje plastičnih pokrovčkov – Še vedno poteka. Na našo pomoč računa družina 6-letnega Aljaža Kerna iz 

Komende, ki zaradi težkih zapletov ob porodu zaostaja v razvoju za vrstniki, je na invalidskem vozičku in ne govori. 
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. Tomi Tomšič, Napredni eko sokol 

 Duhovna misel – Mir  
V evangeljskih poročilih o Kristusovem vstajenju se kakor refren ponavljajo Jezusove 
besede »Mir vam bodi«.  

K učencem pride skozi zaklenjena vrata, jim pokaže roke in stran. Podobno, kakor na 
križu, Kristus razširi roke in pokaže rane. Pa ne samo zaradi tega, da bi ga prepoznali. 
To dejanje je veliko globlje. Na križu so njegove razprostrte roke vlivale strah in 
obup. Sedaj pa njegove razprostrte roke podarjajo mir.  

Njegove besede niso le pozdrav. On jim resnično podarja mir. Če bi Jezus pokazal 
svoje rane apostolom iz očitka, češ, poglejte, česa ste krivi, se učenci ne bi tako 
razveselili. Toda to ni bil očitek. To je bilo odrešenjsko dejanje. Kristus s svojim 
vstajenjem vsem ljudem prinaša mir. Notranji mir. Lahko smo brez strahu, ker je on 
smrt premagal, ker je vstal od mrtvih in ker je obljubil, da bomo nekoč tudi mi vstali 
od mrtvih. Predvsem pa, da bo ostal z nami do konca sveta.  

Danes imamo toliko strahov, toliko težav, da bi človek res lahko obupal, če ne bi v 
sebi nosil Kristusovega miru. Vendar nam Kristus pravi: »Bodi miren, zaupaj, jaz sem s teboj«. Vidite, zakaj nam vera v 
Vstalega prinaša mir v naše vsakdanje življenje. Res, da je včasih težko razumeti Jezusove besede: »Vaše srce naj se ne 
vznemirja in ne plaši«. Kakor je težko verovati v Jezusovo vstajenje od mrtvih.  Vstali Jezus pa nam odgovarja: S smrtjo 
se življenje ne uniči, temveč spremeni. In tudi z vero v vstajenje se naše življenje spremeni. To je temelj upanja, veselja 
in notranjega miru. Kljub velikim petkom, ki se vedno znova ponavljajo in vrstijo eden za drugim; kljub vprašanjem: 
Zakaj trpljenje in smrt? In kljub vsem težavam, ki jih srečujemo, prihaja Kristus in nam podarja mir.  

Naj bo torej Gospodov mir resnično v naših srcih. 

file:///D:/Skavti/2012-2013/mamutove%20novičke/kamnik1.skavt.net
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Zgodilo se je … 

 Imamo najboljšo kamniško mlado pisateljico! – Na osrednji prireditvi v počastitev občinskega praznika, v petek, 

28. 3., je naša vodnica Ema Osolnik prejela posebno priznanje, saj je na literarnem natečaju Kamnik, Maistrovo mesto 
po izboru Komisije koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda v 
kategoriji devetošolcev napisala najboljše literarno delo! Vsi v Mamutovem stegu se veselimo skupaj z njo in ji iskreno 
želimo, da bi bil to šele začetek njenega bodočega bogatega literarnega opusa. Se beremo, Ema. Dobesedno :). Tomi 
Tomšič, Napredni eko sokol 

 Bobrčki pripravili srečanje za popotnike – V petek, 11. 4. smo se BB zbrali v naših skavtskih prostorih s posebnim, 

dvojnim namenom: pripravili smo srečanje za naše PP in sklenili, da bomo prespali v zgornji skavtski sobi. S popotniki in 
popotnicami smo se najprej spoznali preko fotografij. Vsakdo je prinesel svojo fotografijo iz ranega otroštva (starost 1–4 
leta), nato smo vse fotografije pomešali in iskali pravega lastnika. Sledilo je izdelovanje in krašenje škatlic, ki so jih BB 
odnesli domov s posebnim namenom, da bodo vanje zbirali pirhe, ki jih bodo dobili od bližnjih za Veliko noč. Višek 
srečanja pa je bila večerja – okusni sirovi toasti z raznimi namazi. Ko smo se poslovili od klanovcev, smo nadaljevali z 
zabavnim večerom ob igri, spoznavanju bobrovega zakona »Bober je dober« in pripravi na bobrove obljube. Zaspali smo 
ob poslušanju pravljic. Naslednje jutro je sledil zajtrk in odhod domov ali pa naravnost v šolo (nekateri BB so imeli to 
soboto šolski dan). Veliki bober Keo 

 Izlet volčičev – V nedeljo, 13. 4., se je naše krdelo v čast Dneva Zemlje, skavtskega preživljanja časa v naravi in 

spoznavanja kamniške okolice odpravilo na spomladanski izlet. Vsega je bilo veliko: hoje po gozdu, opazovanja narave in 
skrivanja in izgubljanja v njej, igranja »En medvedek je« s Čilom, ogleda črne kuhinje, opazovanja eksotičnih živali v 
kamniški okolici (od gosenic in konjičkov pa do alpak in rakunov), igranja s pujskom Tomijem, igranja igric, slastnih 
hrenovk izpod Mesuinih rok, spoznavanja velikonočnega tridnevja, petja in še kaj. Res je bilo fino! Bagira 

 

    

Srečanje, ki so ga bobrčki pripravili za popotnike in izlet volčičev. Fotografirala Veliki bober Keo in Mesua. 

 Sooblikovanje Velikonočnega tridnevja – Skavti in skavtinje Mamutovega stega smo veseli, da lahko vsako leto 

sooblikujemo Velikonočno tridnevje pri frančiškanih. Na Veliki petek smo voditelji in PP sodelovali pri obredih z branjem 
pasijona (popis Jezusovega trpljenja in smrti), v soboto pa smo končno po dveh letih dežja (ko ni bilo procesije) 
ponovno stopali po kamniških ulicah z lampijoni in baklami in razsvetljevali pot ter oznanjali Njegovo vstajenje. Veselite 
se Njegovega vstajenja tudi vi. Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica 

 

    

Veliki teden smo skavti spremljali po svojih župnijah. V petek smo voditelji pri frančiškanih brali pasijon po Janezu. Po 
sobotni velikonočni vigiliji pa smo skavti z baklami (20) in lampijončki (10) sodelovali v procesiji.  Imeli smo nemalo 
težav z močnim vetrom, ki je ugašal plamene, a smo bili ponosni, da smo pospremili Vstalega po kamniških ulicah z 
veselo Alelujo v srcih. Mesua 



  
Aligatorke na izletu. Ema Osolnik, Plemenita aligatorka 

 Utrinki po Operaciji sever – Letos se je začel nov "cikel" orientacijskega tekmovanja štirih stegov SEVER. Glavna 

organizacija je bila v rokah Žmohtnih Domžalskih žab. Tako se nas je v soboto, 29. marca, na travniku pri gradu 
Krumperk zbalo približno 150 iz Domžal, Komenda, Homca, Kamnika in povabljenih Moravčanov. 

Proga za četo in klan sta bili polni vzponov in spustov, speljana po gozdu, makadamu, asfaltu, celo vodi. Vreme je bilo 
prekrasno, točke zahtevne (ali pa ne … odvisno od znanja), hrana na koncu več kot odlična … Vsem je uspelo opraviti 
pot, enim hitro, drugim nekoliko počasneje … a važno, da smo bili na svežem zraku, med skavtskimi prijatelji in da smo 
še enkrat dokazali, da je projekt Operacija SEVER zares pravi skavtski praznik. 

Zato že vsi, ki smo bili letos prisotni na tej operaciji, komaj čakamo drugo leto akcijo na Homcu in vse vabimo da tega 
zares ne zamudite. Tadej Uršič, Športni gams 

Za skoraj polovičko Aligatork je bil letošnji Sever prva večja preizkušnja v »skavtski karieri« (:. Udeležile smo se ga Ada, 
Klara S., Eva, Tinkara in Ema. Poti pač nismo vzele smrtno resno, smo pa se na njej zabavale. Kljub temu smo našle 
večino točk in uspešno opravile izzive na njih, zamudile pa smo tudi samo kratkih šest minutk. Tudi Tinkara, ki je zaradi 
padca pot predčasno zaključila, je skupaj z nami na cilju uživala v odličnem golažu in ponosu ob uspešno dokončani poti! 
Ema Osolnik, Plemenita aligatorka 

Pume smo se na orientaciji sever zelo zabavale. Med potjo smo se družile in zabavale, seveda smo pa iskale točke :). 
Pume s skupnimi močmi 

Orli smo se na orientaciji imeli zelo lepo. Bili smo vsi razen 2 članov. Res smo se zabavali, čeprav smo se malo zgubili, 
ampak smo kmalu prispeli nazaj. Malo manj nam je bilo všeč, ker smo večino časa hodili po gozdu, drugače pa nam je 
bilo zelo všeč. Nestrpno čakamo že naslednje leto in upamo, da se bomo zabavali. Orli s skupnimi močmi 

 Izlet voda Aligatork – Aligatorke smo se na vodov izlet 

odpravile 6. 4. s polnimi ruzaki mafinov, gorilnikov, hrenovk in 
skavtskega duha. Naš cilj je bil izvir Kamniške Bistrice, do koder 
smo peš prišle od spodnje postaje gondole za na Veliko planino. 
Za našo pot smo si vzele kar veliko časa, pa saj hitro sploh ni 
bilo mogoče napredovati. Žoga je stalno odvračala pozornost 
od poti, malice (ja, v množini) pa tudi niso pripomogle k 
našemu napredovanju, kaj šele vodnica, ki je okrog neprestano 
skakala s fotoaparatom. Na cilju smo si nato postregle s 
hrenovkami in domačim kruhom. Na tem izletu smo Aligatorke 
dosegle vse, kar smo hotele; skupaj smo preživele super 
dopoldne, prišle smo na naš cilj, se veliko smejale in dobile še 
eno skavtsko izkušnjo več (:. Ema Osolnik, Plemenita aligatorka 
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Lenart Podbrežnik, Dobrosrčni p. orel 

 

V koži skavtskega voditelja –  

Lenart Podbrežnik – ptič Čil 

V prejšnji številki smo predstavili zgodbo skavtske 
voditeljice Mateje, ki je hkrati tudi mama dveh otrok. 
Mateja pa ni edina aktivna skavtska voditeljica z otroki. V 
našem stegu imamo kar tri takšne voditelje. In če smo 
prejšnji mesec spoznali zgodbo voditeljske mame, je prav, 
da nam tokrat svoj pogled predstavi še voditeljski očka. 
Celo sveže pečeni očka, ki si ob rojstvu ni privoščil 
»očetovskega skavtskega dopusta«. Pogovarjali smo se z 
voditeljem volčičev, s ptičem Čilom Lenartom 
Podbrežnikom. 

Lenart, vedno začnemo pogovor s pregledom prehojene 
skavtske poti, da dobimo občutek, s kakšnim oz. kako 
izkušenim skavtskim voditeljem sploh imamo opravka. 
Kakšna je bila tvoja? 
K skavtom sem začel hoditi leta 2000, k volčičem. Ena 
izmed mojih prvih voditeljic – Erika Klemenc – je še zdaj 
aktivna. Po treh letih sem šel v četo, kjer sem bil tri leta 
podvodnik, zadnje leto pa vodnik voda Orlov. Potem pa so 
sledila nekoliko bolj zaspana leta v klanu, a sem vseeno 
vztrajal, vse dokler nisem pred dvema letoma postal 
voditelj in s tem spet bolj aktiven. Na tej poti bi lahko 
izpostavil kar nekaj posebnih dogodkov. Skoraj vsak 
poletni tabor v četi je bil precej poseben. Leta 2004 smo 
šli na mednarodni tabor Tatracore na Slovaško, leta 2005 
na Sibasto – tabor 10 čet iz vse Slovenije, 2006 je bila 15-
letnica stega, 2007 gorenjski regijski tabor Kvajdej in 2008 
nacionalni Jamboree – tabor vseh skavtov naše skavtske 
organizacije. Mednarodno aktiven pa sem ostal tudi v 
klanu – leta 2009 smo šli na Roverway – evropski tabor 
popotnikov na Islandiji. Svojo formalno skavtsko 
izobrazbo sem začel pridobivati leta 2011, ko sem se 
udeležil prve šole za voditelje – Taborne šole pripravnik, 
2012 pa sem opravil še drugo, t.j. Taborno šolo metode 
volčičev in volkuljic in lansko leto opravil korak voditelja in 
s tem pridobil naziv »imenovani voditelj veje VV«. 

Za tabo je res pestra in raznolika pot. Zakaj pa si sploh 
prišel k skavtom? 
Z osmimi leti so me vpisali starši in pred prvim srečanjem 
še nisem vedel, kaj se sploh počne pri skavtih. Predstavljal 
sem si, da so to neke vrste ministranti, ki hodijo v gore, 
zato sem nad njihovo idejo odkrito protestiral. Ampak po 
prvih nekaj srečanjih so me skavti potegnili in potem sem 
umaknil svoj protest :). 

Katero pa je bilo tvoje najlepše skavtsko doživetje? 
Nedvomno je bil to potep voda Orlov med poletnim 
taborom 2006 v Mozirju. Že celo leto smo se v vodu dobro 
razumeli, en dan povsem zase, brez voditeljev, pa nas je 
resnično povezal in postali smo zelo dobri prijatelji. Ko 
sem gledal film Gremo mi po svoje, sem pomislil, da bi se 
tako lahko počutili junaki, ki so se potepali v filmu, s to 
razliko, da je bil naš vodnik Leon Anžel bistveno bolj 
zabaven vodnik kot kateri koli lik v filmu. Še danes, kadar 
si pripovedujemo skavtske zgodbe, nikoli ne morem mimo 
tistega poletja. 

In če se ne motim, si na tistem poletnem taboru doživel 
tudi svoj drugi skavtski krst :). Redko kateri skavt ima 
dva krsta oz. pridobi dvojno skavtsko ime. Kako se je to 
zgodilo pri tebi?  

Včasih je bilo v naši četi tako, da si dobil skavtsko ime že v 
prvem letu v četi. V mojem primeru se je to zgodilo poleti 
2004 na Slovaškem ob prisotnosti vse slovenske odprave. 
Tudi to zdaj v naši četi poteka drugače – krščeni si sam 
izbere ime izmed predlogov. V tej množici sem se neki 
klanovki iz Grosuplja zdel še posebej prikupen, zato so me 
krstili za Prikupnega orla. Nekaj let kasneje se nikakor 
nisem več mogel poistovetiti s tem imenom, zato sem si 
začel prizadevati, da bi dobil še eno priložnost. Po dolgem, 
skoraj celoletnem prizadevanju sem proti koncu tabora le 
dobil to priložnost. Za preizkus sem moral oprati 
voditeljeva avtomobila in spomnim se, da sem bil tako 
zagret, da sem ju na koncu še obrisal s svojo majico :). Po 
tistem sem sprejel ime oz. bil dokrščen v Dobrosrčnega p. 
orla. O tem, zakaj je množica predlagala to ime, kroži celo 
anekdota. V svoji prizadevnosti za novo skavtsko ime naj 
bi na taboru celo delil bombone, ampak v nekoliko 
ponesrečenem terminu, v času, ko je precej taborečih 
opravljalo veščino vzdržljiveža (36 urni post). Takrat na to 
res nisem pomislil, ali pa sem morda bil nekoliko 
hudomušen :). 

In, za razliko od prvega imena, se ti zdi, da to drugo zdaj 
odraža tvojo pravo lastnost? 
Da. Z njim sem se poistovetil takrat in tako čutim tudi še 
danes, zato se mi zdi pravilno, da se skavtska imena ne 
pridobivajo več v prvem letu v četi ampak šele v drugem, 
ko se človeka že malo bolje pozna. 

Omenil si že, da si bil v klanu bolj pasiven. Kaj je bilo 
tisto, kar te je napajalo, da si vseeno vztrajal in vztrajaš 
še danes? 
Verjetno v življenju vsakega skavta pride kakšno obdobje, 
ko se ne najde več v skavtih, ko misli, da skavti niso več 
zanj. Tudi meni se je to večkrat zgodilo. V tistih trenutkih 
sem vztrajal predvsem zaradi dobrih skavtskih prijateljev 
in pa lepih spominov na dogodke, ki sem jih preživel, 
npr. leta 2006 in 2007 v legendarnem vodu Orlov. Po 
spletu naključij pa sem šel (v za mojo skavtsko pot najbolj 
kritičnem letu) kot klanovec na služenju pomagati tudi k 
volčičem. Sprva sem bil do njih nekoliko nezaupljiv, že po 
dveh srečanjih pa so me tako prevzeli, da sem spoznal, da 
si resnično želim postati voditelj volčičev. Po eni strani 
zato, ker jih lahko veliko naučiš in, seveda, veliko tudi oni 



 
očka Lenart in hčerkica Mila 

tebe in da se imamo lahko ob tem vsi zelo fino, po drugi 
strani pa predvsem zato, ker imam zelo lepe spomine na 
svoja volčja leta in želim kot voditelj vsaj nekaj tega vrniti 
oz. omogočiti tudi drugim, da to doživijo. 

Kot voditelj volčičev imaš vlogo ptiča Čila. O samem 
dogajanju pri volčičih smo več pisali že v prejšnjih 
številkah, v intervjuju z volkom Akelo in Mavglijevo 
mamo Mesuo. Tokrat bi vloge samo na kratko ponovila 
in kakšno besedo več rekla o tvojem voditeljskem liku in 
stvareh, ki jih opravljaš kot voditelj. 
Vsak voditelj volčičev igra svoj lik, ki preko zgodb, ki se 
dogajajo v Knjigi o džungli, in nalog, ki jih dajejo skavtom 
– volčičem, skrbijo za njihov celostni razvoj. Kača Kaja 
skrbi za ustvarjalnost, črni panter Bagira skrbi za fizično 
aktivnost in higieno, volk Akela razvija otroke značajsko, 
Mesua, mama glavne osebe, človeškega mladiča 
Mavglija, pa skrbi za duhovni razvoj. Kar se tiče dogajanja 
v zgodbah Knjige o džungli je ptič Čil predvsem poštar, ki 
raznaša sporočila. Tako jaz na srečanjih krdela skrbim za 
informiranost, poleg tega pa običajno skrbim tudi za 
razvoj skavtskega veščinskega oz. tehničnega znanja. Sicer 
pa poleg tega skrbim tudi za finance v krdelu, veliko dam 
na načrtovanje – tam se trudim prispevati dobre ideje – in 
pa opozarjam na točnost :). Poleg rednih srečanj in 
načrtovanj dela za krdelo sem aktiven še na rednih, 14-
dnevnih sestankih vseh voditeljev stega, večkrat sem se 
udeležil tudi državnih srečanj voditeljev volčičev, v stegu 
pa sem poskrbel tudi za to, da se je skavtsko skladišče 
nekoliko preuredilo in pospravilo. 

In že to je, glede na trenutne okoliščine, zelo zelo veliko. 
No, pa se končno posvetiva tvoji mladi družinici. 
Hčerkica Mila se je rodila pred slabimi štirimi meseci in 
po veliki spremembi, ki jo je prinesel njen prihod, se 
stvari zdaj najbrž počasi že umirjajo. Ali pač ne?  
Ja in ne :). Mila se vsak dan bolj razvija, vsak dan se nauči 
česa novega in s tem sem tudi jaz postavljen pred nov 
izziv. Ne pomeni pa to, da sem s tem tudi bolj 
obremenjen. Prvih nekaj tednov je bila ena res huda 
sprememba, ampak očitno smo skavti dobro prilagodljivi, 
saj se je po nekaj mesecih življenje približno vrnilo v stare 
tire, seveda z veliko več zadolžitvami. Zdaj vsaj približno 
že vem, kaj lahko v prihodnje pričakujem. 

Ali je težko biti hkrati oče nekaj mesečnega otroka, ki 
zahteva veliko časa in energije in hkrati še aktiven 
skavtski voditelj? Kaj je tisto, zaradi česar se ti še vedno 
zdi vredno vztrajati kot voditelj? 
Ni tako zelo težko. Seveda je vsaka vloga že sama zase 
težka, ampak ni tako težko križariti med njima, če imaš 
voljo in veselje za opravljanje obeh vlog. Se pa zadeve še 
malo zakomplicirajo, če zraven še študiraš in opravljaš 
tudi priložnostno študentsko delo. O uspešnem 
križarjenju med tolikimi stvarmi pa se bom moral še 
precej naučiti. V prvem mesecu po porodu nisem bil 
prisoten na skavtskih srečanjih, ker je bilo res preveč 
vsega novega. Potem pa sem se postopoma prilagajal in 
prilagodil svoj urnik, da se poleg Mili lahko posvetim tudi 
skavtom. V svojem otroku ne vidim nobenega izgovora, 
da ne bi mogel nadaljevati skavtske voditeljske poti. Res 
je, otrok vzame veliko časa, kar pomeni, da mi ga zelo 
malo ostane za kaj drugega. Ampak, če sem se pred 
dvema letoma odločil, da bom našemu stegu prispeval 
vsaj nekaj voditeljskih let, pa si jih želim še malo več, kot 

zgolj le nekaj, se da tudi svoj čas organizirati tako, da gre 
oboje skozi.  

Kaj je največji izziv te dvojne vloge? Kako ti to uspeva? 
Verjetno tehtanje med kompromisi, ki jih zahtevata 
aktivni vlogi tako starša kot skavtskega  voditelja. Včasih, 
jasno, malo popustiš tu, včasih malo tam. Vprašanje je, kje 
je meja, da so na koncu vse zadolžitve, ki jih vlogi 
zahtevata, opravljene tako, kot morajo biti. V največjo 
oporo mi je gotovo moja žena, Sara Podbrežnik, 
sovoditeljica kača Kaja na pavzi. Prav v vsem me podpira 
in stoji ob strani. Omeniti je treba tudi moje tri odlične 
skavtske sovoditeljice – Petro, Urško in Majdo, ki me 
razumejo in z veseljem pomagajo. Smo dobra ekipa in če 
si v takšni ekipi, ti ni težko. Super se mi zdi tudi to, da 
smo si pred začetkom skavtskega leta vzeli veliko časa za 
načrtovanje, tako da imamo med letom zgolj krajša 
načrtovanja in lahko več časa namenimo izvedbi. 

Ali skavtsko okolje kako vpliva na razvoj mladega para in 
družine, ki si jo ustvari? 
Gotovo vpliva. Po eni strani je pri skavtih veliko otrok, ki 
niso tvoji, pa jih imaš kljub temu rad in skrbiš zanje, ob 
tem pa se tudi veliko naučiš. Gotovo te izkušnje preneseš 
v lasten dom, v lastno vzgojo. Zaenkrat sicer večina tega 
meni še ne pride v poštev, ampak mislim, da sem se vsaj 
za kasneje naučil številnih dobrih pristopov in prijemov. 
Po drugi strani pa smo se pri skavtih dobro naučili tudi 
prilagajanja na različne okoliščine in vloge, to pa mi 
morda trenutno pride še najbolj prav. 

Kaj pa počneš, kadar nisi oče in skavt? 
Sem sredi študija zgodovine in filozofije na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani in poizkušam študirati, kolikor pač gre. 
Učenju naklonjeni so predvsem pozni večeri in noči. Poleg 
tega pa družino deloma preživljam tudi s študentskim 
delom v lokalni trgovini z računalniško opremo. Vsako 
prosto uro ali popoldne pa seveda najrajši preživim z 
mojima puncama. 

In kako kot študent filozofije gledaš na ta svet? Si se 
oprijel kakšne »modre misli« ali izkušnje iz kakšnega 
dogodka, ki te je zaznamoval ali pa vseeno nisi takšen tip 
človeka in se ne zanašaš preveč na takšna vodila? 
Ne, jaz v življenju res nimam nikakršnega mota ali česa 
podobnega. Dvomim, da bi obstajalo kaj takega, kar bi mi 
lahko pokazalo pravo pot v vseh življenjskih brezpotjih. V 
odnosu do drugega pa poskušam zavzeti stališče skrajne 
strpnosti, obzirnosti in spoštovanja do vseh oblik 
življenja. Narave ne vidim kot dane meni v uporabo in 
zlorabo. Tako se po eni strani trudim z majhnimi koraki 



storiti kaj za čistejše naravno okolje, po drugi strani pa se 
moja obzirnost kaže tudi v tem, da sem vegetarijanec, kar 
je v skavtskem okolju sicer redko, ampak sem vseeno 
toliko bolj ponosen na to dejstvo. 

In jaz ti lahko kot predan geograf samo pritrdim, da bi ta 
naš svet bil mnogo lepši in boljši, če bi vsi imeli vsaj malo 
te tvoje obzirnosti in tolerance – tako v medosebnih 

odnosih, kot v odnosih do živali in okolja na splošno. 
Hvala za pogovor. Verjamem, da bo ob njem marsikdo 
spoznal, da ob kupu zadolžitev ni za obupati, saj se da v 
življenju storiti marsikaj, če se le hoče in če se dobro 
organizira. Vsem trem pa vam želim veliko mirnih noči in 
skupnih prostih trenutkov. Tomi Tomšič, Napredni eko 
sokol

 

Mamutovi mali skavtski oglasi 
V tej rubriki 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. 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 35 €. Bralci e-izdaje Mamutovih novičk lahko o napravi več preberete tu. 

Za konec – Razvedrilo 

V prejšnji številki smo vam zastavili pravi raziskovalni izziv. Ugotoviti ste morali, 
katerim stegom pripadajo rutke, ki so bile na sliki. Trud se je tokrat izplačal 
nekomu, ki sicer (še?) ni član našega stega, je pa kljub temu naš zvesti bralec – 
Luku Romšaku. Dragi Luka, iskreno ti čestitamo! Tokratno številko boš lahko 
prebral ob sladkem presenečenju :). 

Pred vami pa je že nov umetniško-raziskovalni izziv. Na desni strani je prikazan 
simbol, s katerim se predstavlja Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
(ZSKSS). Ta simbol najdemo na skavtski zastavi, naših krojih, skavtskih puloverjih, 
na naših plakatih in letakih itd. Sestavljen je iz več različnih delov: deteljice, lilije, 
kompasove igle, dveh peterokrakih zvezd, obročka, ki objema liste lilije in napisa 
ZSKSS.  

V tej številki mamutovih novičk vas sprašujemo, kaj predstavlja vsak od naštetih 
delov našega simbola. ZSKSS npr. pomeni Združenje slovenskih katoliških skavtinj 
in skavtov. Kaj pa predstavljata deteljica in lilija? Zakaj dve peterokraki zvezdi? Kaj 
pa kompasova igla? Je obroček samo slučajno zraven?  

Vse, ki boste na naš elektronski naslov kamnik1@skavt.net do sobote, 24. 5., 
poslali pravilen odgovor, čaka lepa nagrada! =). Miha Klobčar, Modri delfin 
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