
 

 

 

 

 

MAMUTOVE NOVIČKE 
Mesečni informator Mamutovega stega – Kamnik 1 

letnik I., številka 3, 14. 12. 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 

Z roko v roki – poslanica Luči miru iz Betlehema 2012 

Tudi ti iščeš nekoga, ki bi ti delal družbo. 

Osamljenost siromaši, srečanje in sloga pa bogatita in delata ljudi boljše, ustvarjalnejše ... srečnejše. 

Samo s skupnimi močmi in ko - kljub različnosti - gledaš z drugimi v isto smer, lahko delaš svet lepši, svetlejši in bolj 
človeški. 

Tudi ta luč bo gorela in razsvetlila svet, ko boš odprl svojo roko in jo podaril. 

Ne skrivaj je, ne skrivaj se, stopi v korak s človekom, ki ga srečaš. 

Srečnejši in bogatejši bomo takrat, ko bomo po svetu stopali Z ROKO V ROKI. 

Luka Tul, duhovni asistent stega Postojna 1 

Osrednji nacionalni sprejem Luči miru iz Betlehema bo v Ljubljani v nedeljo, 16. 12., z začetkom ob 13:30 na 
Prešernovem trgu. Zainteresirani ste vabljeni, da se udeležite dogodka. Kdor se osrednjega sprejema ne bo mogel 
udeležiti pa bo lahko Luč miru dobil že naslednji dan, ko bomo kamniški skavti ob 18:30 pri Frančiškanih pripravili 
uradni sprejem za Kamnik, v sledečih dneh pa bo Luč miru iz Betlehema prišla tudi v vse župnije v kamniški okolici. 

Kdor ima čas je toplo vabljen, da se udeleži sprejemov, vse ostale pa bo Luč miru po cerkvah čakala vse do božiča. Naj 
na božični večer zasveti in prinese mir tudi v vašem domu vam želimo skavti Mamutovega stega! 

Napovednik dogodkov 

datum kaj kje za koga 

nedelja, 16. 12., 
13:30 – 17:30 

osrednji sprejem Luči miru iz Betlehema v Ljubljani Prešernov trg, 
Ljubljana 

kdor želi 

ponedeljek, 17. 12., 
18:00 

sprejem Luči miru iz Betlehema v Kamniku frančiškanska 
cerkev 

za vse 

torek, 18. 12., 18:00 sprejem Luči miru iz Betlehema v Zgornjem Tuhinju župnijska cerkev skavti v bližini 

torek, 18. 12., 18:00 sprejem Luči miru iz Betlehema v Stranjah župnijska cerkev skavti v bližini 

sreda, 19. 12., 17:30 sprejem Luči miru iz Betlehema na Selah pri Kamniku župnijska cerkev skavti v bližini 

petek, 21. 12., 18:00 sprejem Luči miru iz Betlehema v Nevljah župnijska cerkev skavti v bližini 

petek, 21. 12., 18:00 sprejem Luči miru iz Betlehema v Mekinjah župnijska cerkev skavti v bližini 

sobota, 22. 12., 18:00 sprejem Luči miru iz Betlehema v Šmartnem župnijska cerkev skavti v bližini 

sobota, 22. 12., 18:00 sprejem Luči miru iz Betlehema na Šutni župnijska cerkev skavti v bližini 

nedelja, 23. 12., 8:00 sprejem Luči miru iz Betlehema na Gozdu župnijska cerkev skavti v bližini 

ponedeljek, 17. 12.  srečanje bobrčkov skavtska soba za bobrčke 

sreda, 26. 12.  srečanje celega stega pred skavtsko sobo za vse 

Volčiči ne bodo imeli svojega srečanja v petek, 22. 12., ter v petek, 29. 12.  

 Božično-novoletne voščilnice – Če lovite zadnje trenutke in še niste kupili voščilnic, jih lahko dobite tudi v 

nedeljo, 16. 12., po obeh mašah (začetek ob 8:30 in 10:30) pri Frančiškanih. Njihovi avtorji so naši volčiči. 

 Klan nas izziva – Vsem starostnim skupinam od bobrčkov do vključno voditeljev so postavili izziv, da do 24. 12. 

pred skavtsko sobo postavimo vsak svoje jaslice. Srečanje stega v sredo, 26. 12., bo namenjeno tudi ogledu tega, 
kar je nastalo.  

 Zbiranje plastičnih zamaškov – Mamutov steg bo celo letošnje skavtsko leto zbiral plastične zamaške, s 

katerimi bo 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 nahaja v skavtski 
sobi, v prvem mesecu zbiranja pa smo zbrali že kar pet (5!) 120 litrskih vrečk zamaškov! Vsem, ki ste jih pomagali 
zbirati se ob tem res najlepše zahvaljujemo! Zbiranje nas nič ne stane, za Dejana pa pomeni nekaj neprecenljivega.  

Zgodilo se je … 

 Prvo srečanje kamniških bobrčkov – V petek, 30. 11., je naredilo prve skavtske korake v kolonijo bobrov 

Mamutovega stega 8 bobrov in bobrovk. Ob sprejemu so dobili bobrov rep in križec, ki ju bodo nosili okoli vratu 
na vsaki skavtski aktivnosti. Na srečanju smo spoznavali pravila naše kolonije in prebrali prvo zgodbo iz knjige 
Prijatelji gozda, ki govori o družini Jezernik, ki si je zgradila kočo ob potoku, kjer je naseljena kolonija bobrov. 
Nato smo se lotili izdelave adventnih venčkov. Prav dobro nam je šlo. Za popestritev sta poskrbeli veverica Tik 
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Tak in bober Pip, ki sta nas razmigali z bansi. Trden jez! Bober Glo in Veliki bober Keo 

Naše bobrčke pa smo vsi imeli priložnost spoznati tudi že na prvem decembrskem srečanju stega, spet pa se nam 
bodo pridružili tudi na drugem srečanju, saj bodo tudi oni sodelovali pri izdelavi svojih jaslic.  

 Volčiči dobili brke – »Na našem četrtem srečanju, 9. 11., smo si volčiči izdelali skoraj prave brke. Vsi smo se 

zelo zabavali v preobrazbi v genialne znanstvenike, petične Francoze z začetka prejšnjega stoletja ali pa morda v 
Ivana Cankarja. Sodelovali smo namreč  v akciji »Brki za šolarje« in z donacijo pomagali šolarjem v stiski,« pravi 
Čil. Če bi tudi vi želeli sodelovati pri akciji lahko na tem naslovu http://www.brkizasolarje.si/si/izdelek/803/brki-
za-solarje-kamniski-skavti/ kupite izdelek s sliko naših volčičev ali katero drugo in s tem pomagate socialno 
ogroženim osnovnošolskim otrokom pri nakupu šolskih potrebščin ter zbiranju sredstev za šolske ekskurzije in 
ostalo pomoč, ki jo potrebujejo. 

 Miklavževanje treh krdel v Kamniku – Prvi decembrski petek smo se volkovi iz Homca, Kamnika in Komende 

zbrali pred kamniško skavtsko sobo. Med spoznavnimi igricami smo se dodobra nasmejali in spoznali volkove iz 
sosednjih džungel. Kasneje smo v igrici spoznali legendo o dobrem Miklavžu, katero so zaigrali naši super zabavni 
stari volkovi. In ker so se to leto naši volčiči in volkuljice trudili po svojih najboljših močeh za prijetno vzdušje v 
krdelih, je tudi k nam prišel čisto pravi Sv. Miklavž! 

Na koncu smo v družbo povabili še naše starše in ob sladkih dobrotah prijetno pokramljali ter se veselili plišastih 
volkcev, ki smo jih prejeli za darila. Za pravljično vzdušje pa so nas ob odhodu domov razveselile še snežinke, ki so 
plesale še vso noč. Po džungli pa se že šušlja, da nas dobri mož obišče tudi drugo leto in prinese še kaj za starše, 
če bodo dovolj pridni ... 

Dober lov! Kača Kaja & Čil 

 Volčiči izdelovali božično-novoletne voščilnice – Naši volčiči so se odločili poskrbeti tudi za to, da bi bile vaše 

letošnje voščilnice nekaj posebnega. Tako so njihovi pridni prstki izdelali kar 300 voščilnic in jih za prostovoljne 
prispevke tudi sami ponudili mimoidočim. 

 Stari volkovi pekli piškote – Pridni pa niso bili le naši volčiči ampak tudi stari volkovi, njihovi voditelji. Ti so 

spekli zvrhan kup slastnih piškotov in jih za prostovoljne prispevke ponudili mimoidočim. Če ste jih zgrešili se 
lahko obrnete na njih in morda jih prepričate, da spečejo kakšno škatlo samo za vas.  

 Srečanje Čete Kamenčki – Sobota, 10. 11., je bila za četo prav poseben dan, saj je ta končno dobila svojo pravo 

podobo. Srečanje smo začeli na vrtu pred skavtskimi prostori, potem pa se med živahnim pogovorom sprehodili 
do cerkvice na Kalvariji. Tam smo rešili nekaj gordijskih vozlov, prepoznavali drug drugega z zavezanimi očmi 
(sploh ni bilo enostavno!) ter se namedvedili in napingvinili. Preverili smo opazovalne sposobnosti in iskali listke z 
imeni, po Kamniku in okolici pa še kuverte z najbolj iskano informacijo ta dan: sestavljenimi vodi. Učili smo se 
potrpežljivosti, saj je čas za nekatere relativen :). Sledila je slovesnost umivanja nog in imenovanja novih vodnic in 
vodnika ter podvodnic in podvodnika. V soju bakel in sveč smo na Malem gradu razdrli prvi kvadrat v taki zasedbi. 

Ponosni smo na naše Aligatorke, Mačke, Orle in Pume :). Alenka 

 Noviciat izdeloval adventne venčke – V noviciatu smo se pred letošnjim adventom odločili, da bomo 

izdelovali adventne venčke in voščilnice. Dodatna motivacija so bile zadnje jesenske poplave, v katerih je veliko 
ljudi utrpelo materialno škodo. Skupaj smo se odločili, da s prodajo naših izdelkov pomagamo najbolj prizadetim.  

Že na jesenovanju smo pričeli z izdelavo prazničnih voščilnic, katere smo dokončali na rednih sestankih. Adventne 
venčke pa smo izdelovali in prodajali dva vikenda. Za venčke smo nabrali veliko različnih naravnih materialov  
(mah, storže, šipek, suhe veje, borovničevje …), sveče in obode za venčke pa smo kupili. Z izdelavo in prodajo smo 
začeli že teden pred prvo adventno nedeljo in prodali vseh 35 venčkov, na prvo adventno pa smo prodali še 25 
adventnih venčkov. Največji venček, ki smo ga naredili pa krasi naše skavtske prostore in nas vabi k druženju in 
veselemu pričakovanju božiča.  

Druženje je kaj hitro minilo, saj nam ni bilo nikoli dolgčas, med seboj pa smo se še bolj povezali. Ta energija pa se 
je kljub mrazu (»fest je blo mrz!«, Eriki in Majdi hvala za čaj in piškote) očitno odražala tudi na naših izdelkih saj 
so jih ljudje z veseljem kupili in ponesli na svoje domove ali pa z njimi razveselili svoje bližnje. In ker je bil odziv 
zares dober smo se odločili, da akcijo izpeljemo tudi naslednje leto. Helena in Aljaž 

 Voditeljska izobraževanja – Voditeljica volčičev Sara Rifel se je novembra udeležila Male šole življenja v 

džungli. Njen komentar »Bilo je zelo zelo neznansko dobro!« pove vse. 

 Kulturno udejstvovanje voditeljev – Tudi voditelji gredo kdaj po skavtsko »na lepše«. Tokrat smo se odpravili 

v Prešernovo gledališče Kranj in si ogledali igro Rokovnjači. Da smo popestrili vzdušje so se nam pridružili tudi 
voditelji s Škofje Loke, s katerimi smo se po predstavi ustavili na čajčku in si izmenjali razne modre nasvete in 
nore skavtske dogodivščine. Akela 

V objektivu – Prenova skavtskih prostorov 
V soboto, 8. 12., se je zbral ves Mamutov steg na srečanje stega, ki ga je pripravil naš Klan A je to …?. Pripravili so nam 
izvirno tekmovanje po mešanih skupinah, kjer smo skupaj tekmovali vsi, od najmlajših do najstarejših. Seveda na 
koncu vsakega tekmovanja zmagovalce čaka nagrada, ki pa je bila tokrat res posebna – kot prvi so lahko vstopili v 
povsem prenovljene zgornje skavtske prostore! Široko odprtih oči in ust pa so jim sledili še ostali. 

http://www.brkizasolarje.si/si/izdelek/803/brki-za-solarje-kamniski-skavti/
http://www.brkizasolarje.si/si/izdelek/803/brki-za-solarje-kamniski-skavti/


Prenove oz. olepšave skavtskih prostorov se je prav tako lotil naš klan, srečanje stega pa je bilo namenjeno njihovemu 
slavnostnemu odprtju. Zakaj so se prenove sploh lotili pa smo povprašali klanovodjo Tadeja Uršiča. 

Kako ste prišli na idejo o prenovi skavtskih prostorov oz. kdo je dal pobudo zanjo? 

Ideja se je porodila med možgansko nevihto klana na jesenovanju. Želeli smo, da se zgodi kaj novega in tako smo prišli 
do ideje, da lahko damo skavtski sobi tudi vsebino. 

Kaj vse je bilo v prostorih narejeno oz. spremenjeno? 

Prenovo bi lahko razdelili v dve fazi. Prva je stvar, ki jo je vodil gospodar stega Lenart, in sicer tehnična izpopolnitev 
prostorov. Postavili smo police za opremo, jo razporedili, očistili in zavrgli vse kar ni bilo potrebno. Naredili smo tudi 
mrežo pred mačkami, da nam ne bodo tekale po skladiščih in še marsikaj. 

Druga faza pa je programska prenova, za katero smo poskrbeli mi, klanovci. Sedaj v skavtskih prostorih lahko vidimo 
npr. »mamutovo življenjsko drevo« – na steni so napisani vsi voditelji, ki so vodili katerokoli vejo v našem stegu. Na 
ogromnem zemljevidu lahko potuješ po Sloveniji in se ustaviš na vsakem tabornem prostoru, ki smo ga mamuti 
obiskali vse od leta 1992 do letos. In ko stopiš v zadnji prostor, opaziš velikanski koledar, kjer bomo sproti zbirali vse 
dogodke v stegu in na sploh pri skavtih, tako da od sedaj naprej nihče več ne more reči, da česa ni vedel :). Potem je 
zraven še oglasna deska, kjer lahko vsak pusti kakšno sporočilo, obvestili, vabilo ... In ne nazadnje je možno videti tudi 
velikanski strip z naslovom »Veliki mamut na obisku«. Tako na zanimiv in drugačen način spoznaš, kdo vse je doma v 
mamutovem brlogu. 

Koliko časa vam je vzelo? 

Težko odgovoriti. Sama fizična vzpostavitev programskega dela je trajala v petek zvečer in celo soboto. Ideje pa so se 
zbirale na jesenovanju in na srečanjih do tega tedna. 

Kaj ste želeli s (takšno) prenovo doseči? 

Želeli smo olepšati prostore, jim dati življenje, predvsem pa povezati steg in motivirati vse člane stega. 

Vidimo, da je del prostorov poslikan, del prostorov pa zdaj zasedajo plakati (npr. že omenjeni strip). Ali boste 
plakate spreminjali ali pa so mišljeni kot del trajne okrasitve prostorov? 

Ja, to kar je plakatov se bo menjalo. Kdaj in kako pa je odvisno tudi od vas, vseh članov. Smo odprti za ideje in želimo 
da skupaj z nami sooblikujete sobo.  

Kdaj nas torej čaka spet nova »posodobitev«? 

Upajmo da že kmalu :). 

Nas boste poleg prenovljenih prostorov letos presenetili še s čim drugim? 

Sedaj boste vi presenetili vas. Čakamo in se veselimo vaših JASLIC. Naj bodo res VAŠE in komaj čakamo, da jih vidimo. 

Sicer pa po novem letu lahko spet pričakujete kakšno novost … Bodite pozorni in opazujte kaj vse se dogaja okrog vas! 

Tu pa je še nekaj fotoutrinkov iz otvoritve prostorov. Slikal Veliki bober Keo. 



 

zgoraj: 1. srečanje bobrčkov, avtorja Bober Glo in Veliki bober Keo, spodaj: volčiči z brki, avtorji stari volkovi 

 


