
 

 

 

 

 

MAMUTOVE NOVIČKE 
Mesečni informator Mamutovega stega – Kamnik 1 

letnik I., številka 4, 16. 1. 2013 

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 

Novim uspehom naproti 

Staro leto se je izteklo in pošteno lahko rečemo, da je bilo zelo pestro. Mamutov steg dobro stoji, njegovi člani in 
voditelji so vsestransko aktivni in se udeležujejo pestrih aktivnosti, ki se dogajajo v stegu ter izven njega – tako na 
regijski kot nacionalni ravni.  

Kdor je vsaj bežno preletel prve tri številke Mamutovih novičk zagotovo lahko potrdi, da pri skavtih ni nikoli dolgčas in 
da se ves čas nekaj dogaja. Ravno to pa je bil eden od osnovnih namenov te publikacije in vsi njeni ustvarjalci upamo, 
da ga uspešno dosegamo ter vam prinašamo uporabne informacije, zanimivo branje in vpogled v naše delovanje. 
Trudili se bomo še naprej, veseli pa bomo tudi vaše povratne informacije, idej in predlogov, ki nam jih lahko 
posredujete osebno ali na stegov email. 

Skavti nismo krožek, želimo biti več – želimo biti družina. Za družine se spodobi, da so povezane, in tako si želimo, da 
bi bili povezani tudi mi vsi – skavti, voditelji, starši, prijatelji, znanci in naši podporniki. Povezanost pa se ustvarja tudi 
tako, da beremo o tem, kaj se nam dogaja, zato velja povabilo, da posredujete Mamutove novičke tudi tistim, ki 
mislite, da jih niso dosegle. 

Dobro smo že zakorakali v novo leto. Naj bo to naša najbolj uspešna trinajstica do sedaj :) 

Napovednik dogodkov 

datum kaj kje za koga 

sobota, 19. 1., 8:30  Zagrizi – srečanje voditeljev Ljubljanske regije Štepanja vas, Ljubljana voditelji 

nedelja, 20. 1., 
18:00-19:30 

kitarovanje skavtska soba kdor želi 

petek, 25. 1., 17:00 srečanje BB skavtska soba bobrčki 

sobota, 26. 1., 8:00 zbiralna akcija starega papirja in srečanje čete zbor pred skavtsko sobo vsi razen BB 

petek, 22. 2., 17:00 srečanje BB skavtska soba bobrčki 

22.-24. 2. zimovanje VV Križevska vas pri Doljskem volčiči 

22.-24. 2. zimovanje IV presenečenje četa 

 Kitarovanje – Kitarovanje je pevsko druženje, na katerega so še posebej lepo povabljeni vsi kitaristi, ki bi radi 

malo obnovili svoje znanje in se česa naučili. Seveda pa ste dobrodošli tudi vsi tisti, ki radi pojete. Poletje in 
skavtski večeri od ognju se približujejo, zato le pridi, da se skupaj kaj novega naučimo in začnemo nabirati pevsko 
kondicijo! =). Miha Klobčar 

 2. zbiralna akcija papirja – Od zadnje zbiralne akcije je minilo že kar nekaj časa, zato bi se najprej vsem lepo 

zahvalili za vso pomoč pri pretekli zbiralni akciji, obenem pa vas prosimo, da nam tudi tokrat priskočite na pomoč. 
Zabojnik se bo od petka, 25. 1. 2012 popoldne, do ponedeljka, 28. 1. 2012 dopoldne, nahajal na parkirišču za 
Frančiškanskim samostanom, kamor odložite samo star papir, ne pa kartona. Če imate doma večje količine 
papirja, ga lahko pridemo iskat k vam na dom. Prosimo, pokličite Andreja: 031 493 632. Kamniški skavti 

S starim papirjem skavti pridobimo pomembna sredstva za naše delovanje, zato vas prosimo, da razširite novico o 
zbiralni akciji tudi med svojimi sosedi, znanci in prijatelji. Že vnaprej najlepša hvala! 

 Zbiranje plastičnih zamaškov – Še vedno poteka in bo trajalo še celo letošnje skavtsko leto. Zbrali smo že kar 

5 ogromnih vreč, ki so dobesedno pokale po šivih, tako so bile polne! Zamaške zbiramo 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). Zbiranje nas nič ne stane, za Dejana pa pomeni nekaj neprecenljivega.  

Zgodilo se je … 

 Luč miru iz Betlehema za socialno ogrožene – Vsako leto skavti poskrbimo, da plamenček Luči miru iz 

Betlehema doseže čim več ljudi. Bistvo akcije je na podarjanju ognja, ne glede na to, na kateri svečki gori, da je le 
predan in prižgan z iskrenimi nameni. 

Skavti pa vedno poskrbimo ne samo za plamen, ampak tudi za skavtske sveče, ki jih vsak lahko vzame v zameno 
za prostovoljni prispevek. Sredstva, ki smo jih na ta način zbrali, gredo v humanitarne namene. V Mamutovem 
stegu smo jih letos večji del namenili tistim, ki so jih prizadele novembrske poplave, nekaj pa bomo namenili tudi 
za naše socialno ogrožene člane, saj so skavti za vse, ne le za tiste, ki si to lahko privoščijo. Če se vaša družina 
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težko prebija čez mesec, naj se vam ne bo neprijetno obrniti na voditelje vašega otroka. Diskretno bomo pokrili 
vse stroške, da se bo lahko vaš otrok udeleževal skavtskih aktivnosti. 

Skavti smo družina in v družini si med seboj pomagamo! 

 NoPP je šel v kino – V dokaz, da se pridnost po trdem decembrskem delu noviciata izplača, smo se noviciat 27. 

12. 2012 odpravili v ljubljanski Kolosej, kjer smo si ogledali film Hobit. Imeli smo se nadpovprečno dobro. NoPP 

 Igrače za otroke vrtca Destrnik – Skavti smo v mesecu novembru in decembru zbirali raznovrstne igrače za 

otroke vrtca Destrnik, ki je bil poplavljen v lanskih poplavah. Nabralo se je kar nekaj plišastih igrač, ki smo jih lepo 
zapakirali in z lepimi željami poslali omenjenemu vrtcu. Na dobrodelni prireditvi so vsa zbrana sredstva razdelili 
otrokom. Posredujem odgovor ene od prostovoljk te zbiralne akcije, Aleksandre Č.:  

»Halo Erika. / … / Otroci so bili presrečni igrač. Hvala vsem skavtom Mamutovega stega Kamnik 1.«   

Krasen je občutek, ko veš, da si nekomu polepšal praznike. Ostanite radodarni še naprej in vsi skupaj se trudimo 
držati načela našega Bi-Pi-ja: Skavt naredi vsak dan vsaj eno dobro delo. Erika Klemenc 

Koliko igrač smo zbrali pa si lahko ogledate v spodnjem foto kolažu. Avtor Erika Klemenc in Aleksandra Č. 

V objektivu – 1. razstava skavtskih jaslic v Kamniku 
Udeleženci t.i. otroške polnočnice, 24. 12. ob 18:30 pri Frančiškanih, ste po maši imeli priložnost biti udeleženci krstne 
uprizoritve 1. razstave skavtskih jaslic, nove tradicije, ki se vzpostavlja po tem, ko smo skavti Mamutovega stega kot 
prvi v Kamniku in njegovi širši okolici začeli na božični večer prirejati žive jaslice. Prirejali smo jih točno deset let, od  
leta 2001 do 2010. Lansko leto smo počivali, letos pa je naš klan dal idejo, da bi spet bolj aktivno doživeli advent. 
Osnovna ideja je bila, da bi vsaka starostna skupina pripravila svoje jaslice, ki bi si jih na srečanju stega skupno 
ogledali, ocenili, se prednovoletno podružili in se še zadnjič v starem letu fino imeli.  

Ta ideja pa se je na božični večer spontano razširila in na ogled jaslic so bili, ob toplem čaju in piškotih, povabljeni tudi 
udeleženci otroške polnočnice. 

Kakšno je bilo vzdušje pri pripravi jaslic, na božični večer ter na srečanju stega, 26. 12., ko smo si naše delo skupaj 
ogledali, pa si preberite v nadaljevanju. 

Najprej si poglejmo, kako so se jaslic lotili volčiči. 

Malo pred božičnim večerom smo se najstarejši volčiči odpravili k našemu Čilu domov. Obetalo se je prav posebno 
srečanje. Ob dišečem čaju in treh mačjih zverinicah smo izdelovali čisto naše, posebne in unikatne jaslice. Narejene so 
bile iz Das mase, lesa, storžev, blaga in papirja. Naša domišljija je delala, roke so ustvarjale in tako je nastajala sveta 
družinica. Dodali smo še mah in kamenje in vse skupaj dali v velikansko košaro, na katero smo napeljali lučke. 

Za nagrado smo si spekli tudi palačinke in sklenili, da čimprej ponovimo. Ob vsej ustvarjalnosti smo pozabili, da nas v 
hladilniku čaka še sladoled, ki pa naj počaka še do naslednjega druženja! :) 

Dober lov! Kača Kaja 



Tako pa so se svojih jaslic lotili v noviciatu. 

Ideja za jaslice se je porodila iz lenobe, ker se nam ni dalo narediti strehe za jaslice, vedeli pa smo, da z božičem 
prihaja tudi že tradicionalno deževje, »tako da streha more bit«! Naše jaslice so tudi ekološko usmerjene, saj so 
narejene iz odpadne steklene embalaže. Druženje je bilo nepozabno. Helena Zabret 

V klanu je idejo za jaslice prispevala Katarina, izdelali pa so jih s skupnimi močmi. 

Naše jaslice so nekoliko drugačne od ostalih. Narejene so iz dveh lesenih plat. Na spodnjo smo odtisnili barvaste 
odtise naših rok, iz zgornje pa izrezali podobo svete družine in jo prebarvali na modro. Nato smo le-ti dve plošči 
združili in izgledalo je fantastično :). Tadej Uršič 

Dogajanje na božični večer, 24. 12. 

Vse skupaj se je začelo, ko nas je na začetku decembra Klan A je to?! izzval »Z ROKO V ROKI«, da vsaka veja in vsak 
vod naredi svoje jaslice. Razstavo jaslic smo pripravili na frančiškanskem vrtu.  

Ker se nam je razstava zdela zelo zanimiva, smo želeli to podeliti še z drugimi, zato smo pri otroški polnočnici povabili 
vse, da se za trenutek ustavijo na frančiškanskem vrtu in si ob vročem čaju in piškotih v soju bakel ogledajo 
»tradicionalno« 1. razstavo skavtskih jaslic v Kamniku. Odziv je bil nad vsemi pričakovanji in vrt je kmalu postal skoraj 
premajhen za vse. 

Že prej pa smo se, na začetku otroške polnočnice, vsi preselili za dobrih 2.000 let nazaj, kjer se je ravno dogajal popis 
po ukazu cesarja Avgusta. Na začudenje nejevernega popisovalca pa so kmetica, popotnik, berač in celo sam kralj 
iskali povsem nekaj drugega. Govorili so o odrešeniku. Nepričakovano pa sta prišla Jožef in Marija z novorojenim 
detetom in ga položila v jasli. In med nas je prišel Odrešenik! Aljaž Šter 

In kako je bilo na skupnem srečanju stega, 26. 12., ko naj bi si jaslice skupaj pogledali in ocenili? 

»Meni je bilo všeč, ker smo vsi predstavili svoje jaslice. Najbolj so me navdušile jaslice od noviciata, ki so izstopale po 
svoji izvirnosti« je dogajanje komentirala Klavdija Zupančič, ki ji je pritrdil tudi Janez Zabret: »Bilo je zabavno, vendar 
smo glavni namen, ocenjevanje jaslic, zaradi dežja preložili v bližnjo prihodnost. =)«. 

Pa vizija za naprej? 

Klanovci smo dali idejo in sedaj je naslednji korak na stegu. Iz tega projekta lahko zraste velik projekt, podoben živim 
jaslicam. Morda bomo pa drugo leto izdelovali ene skupne velike jaslice, kdo ve … Tadej Uršič 

 

In če si jaslic niste mogli ogledati v živo, si jih lahko vsaj preko spodnjih slik. Naslednje leto pa se tak vidimo, ne? ;) 

Od levo zgoraj proti desno spodaj si sledijo jaslice BB, VV, IV – Mačke, IV – Pume, IV – Aligatorke, IV – Orli, NoPP, PP, 
voditelji. Avtor slik Erika Klemenc. 



 

Nekaj fotoutrinkov iz izdelave jaslic pri volčičih. Avtorji slik so stari volkovi. 

Tako pa smo se izdelave jaslic lotili voditelji. Slikala Erika Klemenc.  


