
 

 

 

 

 

MAMUTOVE NOVIČKE 
Mesečni informator Mamutovega stega – Kamnik 1 

letnik I., številka 2, 14. 11. 2012 

spremljajte nas na:  

kamnik1.skavt.net in 

facebook.com/mamutov.steg.9  

pišete nam lahko na: 

kamnik1@skavt.net 
publikacijo uredil: Tomi, uredniški odbor: voditelji Mamutovega stega 

Uvodne besede 

Dragi skavti Mamutovega stega, spoštovane mamutove mame in očetje ter naši zvesti prijatelji in podporniki.  

Pred vami je druga številka Mamutovih novičk, informativne publikacije Mamutovega stega, ki bo v letošnjem 
skavtskem letu poizkušala ugledati luč sveta približno enkrat na mesec. Z njo vas želimo po eni strani obveščati o 
pomembnih datumih skavtskih aktivnosti in drugih dogodkih, ki se bodo zgodili tako v okviru našega stega kot 
tudi širše. Po drugi strani pa vas želimo obveščati tudi o aktivnostih, ki so se zgodile v preteklem obdobju , in tako 
vsaj malo približati številno in raznoliko skavtsko dogajanje tudi tistim, ki se aktivnosti niso mogli udeležiti. 

Mamutove novičke bodo objavljane v elektronski obliki na naši spletni strani in v Facebook profilu/skupini, če pa 
bi želeli, da bi sveže izdane priletele kar naravnost v vaš e-poštni nabiralnik, pa nam le brž sporočite vaš e-poštni 
naslov. Ob tem pa vas prosimo, da ne pozabite tudi na vse tiste, ki niso del »elektronske generacije« (dedke, 
babice, starejše tete in strice) in jim sami natisnete izvod. Gotovo bodo veseli vesti o tem, kaj počnejo njihovi 
vnučki in nečaki. 

Naslednje Mamutove novičke vam bodo popestrile veselo decembrsko vzdušje, do takrat pa vam želimo obilo 
užitkov ob branju in lep skavtski pozdrav! 

Napovednik dogodkov 

datum kaj kje za koga 

petek, 16. 11., 
17:00 - 18:30 

sestanek za starše najmlajše skavtske skupine – 
Bobrčki (otroci 1. In 2. razreda) 

zgornja 
skavtska soba 

za starše Bobrčkov 

nedelja, 18. 11., 
18:00 - 19:30  

glasbeno-pevsko srečanje za vse, ki radi pojejo ali 
igrajo kitaro 

skavtska soba za vse, ki jih 
zanima 

sobota, 8. 12.  srečanje celega stega z velikim presenečenjem skavtska soba za vse 

»Skavt naredi vsak dan vsaj eno dobro delo«, nam je položil na srce ustanovitelj skavtov Robert Baden-Powell. V 
Mamutovem stegu trenutno potekajo kar tri dobrodelne akcije: 

 Zbiranje plastičnih zamaškov – Mamutov steg je začel zbirati plastične zamaške, s katerimi bo v tem letu 
pomagal zbirati sredstva za nakup bionskih protez za Dejana Grilja iz Vranskega, ki je pred štirimi leti v 
delovni nesreči izgubil obe roki (več na http://www.dejangrilj.si). Škatla »pokrovčkozaver« se že nahaja v 
skavtski sobi. Zbiranje zamaškov vas nič ne stane, za Dejana pa pomeni nekaj neprecenljivega.  

 Pomagajmo otrokom vrtca Desternik – Ob nedavnih poplavah so otroci iz vrtca Desternik ostali brez 

igrač. Steg zbira otroške igrače (vse igrače in igre primerne za otroke v vrtcu), zato kdorkoli ima doma 
odvečne igrače, primerne starosti otrok v vrtcu, naj jih prinese v skavtsko sobo; igrače naj bodo čiste, lepe in 
uporabne za te otroke. Zbiranje bo potekalo do 1. decembra 2012, ko jih bomo posredovali naprej. 

 Rute v dobrodelni namen – V gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje zbirajo rute in šale, ki jih bodo 

prodali v veliki decembrski dobrodelni akciji. Če imate torej veliko, majhno, lepo, prosojno, trikotno, otroško, 
žensko, moderno, svileno, žametno, pisano, bombažno, uporabno ruto, ki je ne nosite več, ki vam krade 
prostor v omari, jo prinesite v skavtsko sobo do 20. novembra 2012. 

Zgodilo se je … 

 Novi načelnik Ljubljanske skavtske regije je naš četovodja Leon! – V soboto in nedeljo, 10. in 11. 11. 

je v Gornji Radgoni potekal Svet ZSKSS (občni zbor ZSKSS oz. »skavtski parlament«), v okviru katerega so 
potekale tudi volitve novega vodstva Ljubljanske skavtske regije za naslednja tri leta. Za novega načelnika je 
bil izvoljen naš četovodja Leon Anžel! To je drugo najbolj odgovorno mesto v organizacijski strukturi ZSKSS 
na katerega je bil kdaj v zgodovini Mamutovega stega izvoljen kakšen naš član (pred leti je bila naša 
voditeljica Uršula Sušnik poverjenica v Izvršnem odboru ZSKSS). Pred Leonom je res odgovorna naloga, saj je 
postal načelnik največje regije, ki združuje 33 stegov, kar je skoraj polovica vseh slovenskih stegov! 

»Novopečenemu načelniku voščim veliko uspeha pri njegovem delu ter mu želim, da bi znal prav 
prepoznavati potrebe regije in nanje odgovorno odgovarjati! Naj bo to zate ena fenomenalna izkušnja!« je 
Leonu zaželel stegovodja in eden od dveh delegatov našega stega Miha Klobčar. Ob tej pogumni odločitvi 
mu od srca čestitamo tudi vsi ostali Mamuti in obljubljamo, da mu bomo bili ves čas (vsaj v moralno) oporo ;). 

file:///D:/Skavti/2012-2013/mamutove%20novičke/kamnik1.skavt.net
http://www.facebook.com/mamutov.steg.9
mailto:kamnik1@skavt.net
http://www.dejangrilj.si/


 Novi stegovodja – Z novim skavtskim letom je prišlo tudi do redne menjave našega stegovodje. Po tem ko 

je zadnja tri leta steg vodil Tadej Uršič smo kamniški skavtski voditelji za novega stegovodjo izvolili Miha 
Klobčarja. Stegovodja koordinira delo celega stega in je njegov najvišji predstavnik. Starši ste povabljeni, da 
se v zvezi z aktivnostmi, ki potekajo v okviru starostne skupine, obračate na voditelje starostne skupine, v 
primeru pobud ali vprašanj, ki se nanašajo na delovanje celega stega, pa na stegovodjo. Osnovni kontakt: 
Miha.Klobcar@Skavt.Net. 

 Poroke – V soboto, 8. septembra, sta se v Komendi poročila nekdanji četovodja Matej Zabret in njegova 
izvoljenka Manca, rojena Lah, tudi skavtinja iz Komende.  

V soboto, 6. oktobra pa sta se na Sveti Trojici v Slovenskih goricah poročila nekdanja voditeljica noviciata in 
klana Andreja, rojena Jeklar, in njen izvoljenec Tomaž Rajh, tudi skavt iz Slovenskih goric.  

Mladoporočencem iskreno čestitamo! 

 Skavtska izobraževanja – Tudi pri skavtih je izobraževanje ključ do uspeha in v Mamutovem stegu ga zelo 
podpiramo. V letošnjem letu so se tako različnih izobraževanj udeležili sledeči naših člani:  

 vodnica Urška Pečevnik Tečaja za vodnike (TZV), 

 klanovka Martina Jeklar skavtske šole Življenja v naravi (ŽVN) 1. stopnje,  

 voditeljica volčičev Urška Pevec taborne šole (TŠ) za voditelje 1. stopnje (TŠ Pripravnik), 

 voditelj volčičev Lenart Podbrežnik TŠ 2. stopnje (usmeritev Metoda volčičev in volkuljic),  

 voditelj čete Leon Anžel TŠ 2. stopnje (usmeritev Metoda izvidnikov in vodnic), 

 stegovodja Miha Klobčar TŠ 3. stopnje (TŠ Združenje),  

 voditeljica volčičev Sara Rifel pa se bo v tem mesecu udeležila še Male šole življenja v džungli. 

 Uspešno izveden Zaklad iz zagat – Naš klan je pod vodstvom klanovk Polone Pevec in Katarine Zabret 
letos že 3. organiziral dvodnevni projekt Zaklad iz zagat (ZiZ), kjer gre za napeto dnevno-nočno veliko igro, 
namenjeno vsem slovenskim skavtom, starejšim od 15 let. Letošnja udeležba je štela rekordnih 66 
udeležencev, ki so prihajali iz vseh koncev Slovenije. Glavnina dogajanja se je odvijala v Oševku, kjer so se 
udeleženci prelevili v detektive, ki so raziskovali skrivnostno izginotje mamutovega okostja. To je bilo 
presenetljivo povezano s starodavnim zakladom, do katerega pa je vodila pot polna preprek in blata. Še 
sreča, da so na koncu čakali gasilci, ki so poskrbeli za temeljito očiščenje. Klanovcem velja še posebna pohvala, 
saj so projekt načrtovali, izvedli in prevzeli odgovornost zanj sami, nekaj voditeljev jim je pri tem le pomagalo. 

 Zbiralna akcija starega papirja – V prvi letošnji zbiralni akciji starega papirja, v soboto, 13. 10., smo zbrali 

2,6 t starega papirja. Vsem, ki ste tako ali drugače pomagali pri zbiranju se najlepše zahvaljujemo! V 
letošnjem skavtskem letu bodo potekale še tri zbiralne akcije, in sicer 26. - 27. 1., 27. - 28. 4. in 15 - 16. 6., o 
vseh pa boste tudi pravočasno obveščeni v Mamutovih novičkah.  

 Jesenovanja – Jesenske počitnice so vse starostne skupine izkoristile za daljša jesenska srečanja: 

 Volčiči so kljub dežju odšli na dolg izlet po Kamniku in okolici, o čemer lahko več izveste na naslednji strani; 

 Četa Kamenčki je od sobote, 27., do ponedeljka, 29. 10. jesenovala/zimovala na Sv. Joštu nad Kranjem; 

 Noviciat je od petka, 26. do ponedeljka, 29. 10. jesenoval/zimoval pod Kamniškim vrhom v Daretovi koči. 
»Blo je svetovno z velik dežja in še več velik več snega. Mel smo se najbolš, pa čeprov brez elektrike in tople 
vode. Nepozabno«, je bistvo tabora povzela voditeljica Noviciata Helena; 

 Klan A je to … pa je jesenoval od petka, 26. do sobote, 27. 10. na Limbarski gori.  

 Prenova skavtskih prostorov – Pod taktirko stegovega gospodarja Lenarta, ki skrbi za tehnično prenovo, 

in Klana A je to ..., ki skrbi za vsebinsko prenovo, smo jesenske počitnice izkoristili tudi za temeljito 
preureditev skladišč in skavtskih prostorov. Pri delih je tako ali drugače pomagalo 22 Mamutov. Glavnina 
dela je opravljenega, a se bodo pridne roke v novembru še potrebovale.  

 Priznanja ZSKSS našim voditeljem – Na že omenjenem Svetu ZSKSS so bila nekaterim našim voditeljem 

podeljena tudi sledeča priznanja:  

 srebrni znak ZSKSS za 10 let voditeljstva je dobil Tomi Tomšič, 

 bronasti znak ZSKSS za 5 let voditeljstva je dobil Andrej Štrajhar, 

 plaketo ZSKSS za uspešno izvedbo 4. regijskega tabora Kvajdej 2012 pa so skupaj z ostalimi člani ožjega 
tabornega vodstva dobili tudi Matej Zabret, Tadej Uršič in Tomi Tomšič. Prvi je bil požrtvovalna desna roka 
vodje glavne tehnike, drugi eden od dveh vodij programa, zadnji pa eden od dveh glavnih koordinatorjev 
projekta. Ob tem pa ne pozabimo, da so za izvedbo Kvajdeja dali vse od sebe tudi Polona Pevec (pomočnica 
vodje programske tehnike), Lenart Podbrežnik (pomočnik vodje odnosov z javnostmi), Jošt Uršič (pomočnik 
vodje glavne tehnike), ter Urška Pevec in Katarina Zabret, ki sta bili del osebja, ki je neutrudno skrbelo, da je 
vseh 420 taborečih ves čas imelo vse, kar je potrebovalo.  

Vsem iskrene čestitke ter iskrena hvala za ves trud, ki so ga vložili v skavtstvo! 
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V objektivu – Izlet mamutovega krdela 

V soboto, 27. 10. 2012 se je kamniško krdelo odpravilo na izlet. Vreme nam je onemogočilo vzpon na Sv. Primoža, 
a vseeno smo se potepali. Raziskovali smo bližnje gozdove, preštevali močerade in preskakovali potočke. Potem, 
ko smo se ogreli s skodelico vročega čaja, smo izvedeli pomen skavtskega kroja in rutke ter odkrili, da smo skavti 
odeti v barve kranjske lilije. Ni manjkalo pesmi, iger in džungelskih bansov. Veseli, da smo preživeli sobotni dan 
skupaj, smo se razšli in si pomahali do naslednjič.  

napisal Čil, slikali pa vsi stari volkovi 

Pa še nekaj volčjih utrinkov: 

Ko smo prišli k skavtom, smo šli v džunglo. Prišli smo nazaj in popili vroči čaj. 

Lana, 8 let 

Poskusili smo narediti piramido. Preizkušali smo tudi domače namaze in povedali, kateri so naši zavetniki in 
zavetnice. Šli smo se podajanje žog v krogu in tudi ustvarjali smo. V gozdu smo videli močerade in strupene gobe 
in veliko potočkov. Naučili smo se veliko o naravi. 

Anja, 7 let 

Ko smo prišli na skavte, smo šli po džungli in jo opazovali. V skavtskem brlogu smo se igrali igro z žogo. Nato pa 
smo za fotografijo naredili piramido. Ko smo postali zelo lačni, smo za kosilo poskušali hrano džungelskih 
prebivalcev. Nato nas je Kača Kaja razdelila v skupine in voditelji so delili plene. Na koncu smo še zmolili in odšli 
domov. 

Tinkara, 10 let 

Sprehajali smo se po gozdu. Bilo je zabavno. Videli smo močerada in veliko potočkov. Nazaj smo prišli zelo mokri.  

Izak, 8 let 

 

 


