
 

 

 

 

 

MAMUTOVE NOVIČKE 
Mesečni informator Mamutovega stega – Kamnik 1 

letnik I., številka 5, 13. 2. 2013 

spremljajte nas na:  

kamnik1.skavt.net in 

facebook.com/mamutov.steg.9  

pišete nam lahko na: 

kamnik1@skavt.net 

publikacijo uredil: Tomi, Napredni eko sokol, uredniški odbor: voditelji Mamutovega stega 

V pričakovanju Dneva spomina – skavtskega praznika 

Štelo se je leto 1857, 22. februarja. V Londonu je na dan je privekal mali Robert, šesti otrok od desetih v družini 
Baden-Powell. Točno 50 let kasneje je kot upokojeni general in britanski narodni heroj poleti na otoku Brownsea, ki se 
nahaja ob obali Anglije, organiziral taborjenje za 22 fantov vseh družbenih slojev. S tem se je v zgodovino vpisal kot 
ustanovitelj skavtov in skavtsko gibanje aktivno razvijal skoraj vse do svoje smrti leta 1941. Skavti ga zato po kratici 
njegovega priimka prijateljsko kličemo kar Bi-Pi, njegov rojstni dan pa vsako leto počastimo s spominom nanj. Zato je 
22. februar skavtski praznik, ki se imenuje Dan spomina (na našega ustanovitelja Bi-Pija). 

Ker je februar tradicionalni čas zimskih skavtskih taborov – zimovanj – ki se bodo večinoma začela na petek, 22. 2., bo 
letos vsaka starostna skupina Dan spomina praznovala na svojem srečanju. Mi pa smo vam v objektivu tokratne 
številke Mamutovih novičk želeli vsaj v grobem predstaviti, kdo ustanovitelj skavtov sploh je in kaj vse je v svojem 
pestrem življenju počel, preden se je popolnoma predal skavtstvu. Za mnenje o tem, kdo oz. kakšen je bil Bi-Pi, pa 
smo povprašali tudi naši najstarejši starostni skupini, noviciat in klan. 

Seveda pa bi bilo zmotno misliti, da smo v preteklem mesecu lenarili ali si nabirali moči za prihajajoča zimovanja. O, 
ne, mi pa že ne :). Tako si lahko tudi tokrat pocedite sline ob branju novičk iz kupa zanimivih srečanj, ki so se nam 
zgodila od našega zadnjega poročanja. In bodite brez skrbi – na zimovanju se bomo imeli pa še bolje! 

Napovednik dogodkov 

datum kaj kje za koga 

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

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

22.-24. 2. zimovanje IV Trstenik četa 

23.-26. 2. zimovanje NoPP dolina Vrata noviciat 

28. 2. 12. SKVO – redni sestanek kamniških voditeljev skavtska soba voditelji 

9. 3. zasedanje Sveta ZSKSS Ljubljana, TeoF delegata stega 

9. 3. srečanje NoPP, ki ga pripravijo voditelji presenečenje noviciat 

15.-17. 3. državna srečanja voditeljev na več lokacijah voditelji 

 Zbiranje plastičnih zamaškov – Bo trajalo še celo letošnje skavtsko leto. V zadnjem mesecu smo zbrali še 

dodatne 3 (tri!) ogromne vreče! 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 … 

 Zbiralna akcija starega papirja – Na 2. zbiralni akciji starega papirja v soboto, 26. 1., smo zbrali 5,3 t papirja. 

BRAVOOOO! Vsem, ki so se udeležili zbiralne akcije oz. pripomogli, da smo zbrali toliko papirja, najlepša hvala! 
Pohvaljeni!  

Skavti in skavtinje Mamutovega stega Kamnik, se zahvaljujemo tudi vsem občanom Kamnika in okolice, ki so na 
kakršenkoli način sodelovali in pripomogli k zbiralni akciji in tako podpirajo našo lokalno skavtsko skupino. 

Naslednji zbiralni akciji bosta aprila in junija. Kontejner bo stal na parkirišču za Frančiškani, in sicer 26.-27. 4. ter 
15.-16. 6. Hvala in se vidimo na naslednji akciji! Kača Kaja in Andrej Štrajhar, Poskočni delfin 

 Temeljit pregled stegovih šotorov – Pred dobrim mesecem smo se voditelji lotili pregleda naših šotorov - 

jamboreejev. Med delom smo se noro zabavali, vonjali notranjosti šotorov (»Uf, kako smrdi!«), iskali majcene 
luknje ... Sedaj pa naši-vaši šotori že čakajo na poletni tabor. Vsi skupaj pa upamo, da bodo popravljeni šotori 
dobili skrbne vode ;). Andrej Štrajhar, Poskočni delfin 

 Zagrizi, srečanje voditeljev Ljubljanske regije – Štirje voditelji iz našega stega smo se 19. 1. udeležili srečanja 

voditeljev Ljubljanske regije, ki se imenuje "Zagrizi". Srečanje vsako leto s pomočjo lokalnih stegov organizira 
Regijski odbor Ljubljanske regije - ROLR. Glavni namen srečanja je druženje in spoznavanje dobrih praks, ki jih 
uporabljajo v drugih stegih in ti lahko zelo koristijo pri tvojem skavtskem delu. Letos je srečanje potekalo v 
Štepanjskem naselju v organizaciji stegov Ljubljana 4 in Domžale 1. Kljub mrazu smo večino časa preživeli zunaj - 
zelo zanimiva je bila (foto)orientacija po centru Ljubljane z izvirnimi točkami - skupine smo se preizkusile v 
smučanju z roverčkom, v sestavljanju sestavljanke na zidakih, v pantomimi, streljanju z lokom ... Skupine, v 
katerih smo bili kamniški voditelji, so na koncu suvereno zasedle prva tri mesta! =) Sicer pa to ni toliko 
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pomembno - pomembno je, da smo spoznali veliko novih skavtskih obrazov, si izmenjali izkušnje in se imeli 
super! =). Miha Klobčar, Modri delfin 

 Havajska zabava krdela – Stari volki smo se odločili, da letos 

zima traja že predolgo in smo za eno popoldne, v petek, 25. 1., 
naše volčiče odpeljali na Havaje :) Odeli smo se s cvetličnimi 
venčki, si nataknili sončna očala in kratke rokave ter se prepustili 
poletnim ritmom. Ni manjkalo iger, plesa in ustvarjanja, zabavo 
pa je popestrila odlična ponudba koktejlov in sadno-čokoladnih 
nabodal, ogledali pa smo si tudi risani film in zraven pozobali 
veliko količino kokic. Vreme je bilo poletno, vzdušje prijetno, mi 
pa navdušeni, kako super zabave lahko pripravljamo skavti! 

Takole pa pravi volkuljica Tinkara:  

»Njam, kako dobri otroški koktejli! Na začetku smo se prelevili v 
brodolomce in v steklenički poslali brodolomsko pismo preko 
bazena, ki je predstavljal naš ocean. Nato pa ČIIZ- skupinsko 
fotografiranje. Igrali smo se veliko igric in nato gledali risanko. 
Njam, njam, sadni ražnjiči in kokice. Za konec pa smo jedli še 
banano, ampak tisto: Ooo, bananananananana, jaz te jeem, jaz 
te jeem. Zahvalili smo se velikemu Tha za današnji dan. Ohh, 
zakaj že mora biti konec?« Kača Kaja in Tinkara   avtorica slike: Tinkara, avtorji fotk: stari volkovi 

 Januarsko srečanje bobrčkov – Ker so naši skavtski bratci in sestrice iz krdela odšli na zabavo v Dom kulture, je 

naša kolonija bobrov in bobrovk tokratno srečanje imela v veliki skavtski dvorani. Po molitvi nam je Bober Glo 
prebrala tretji in četrti del zgodbe Prijatelji gozda, kjer smo ugotovili, da je Velikega bobra Kea zadela strela in je 
njegova koža postala srebrne barve. Poleg tega je spoznal, da se poleg bobrove govorice lahko sporazumeva tudi 
v jeziku človeške govorice. 

Iz zgodbice: ''Velika odgovornost je na tebi, Keo,'' so rekli bobri. ''Zdaj je tvoja naloga, da govoriš v imenu vseh 
gozdnih živali, še posebej v imenu nas bobrov. Veliko se boste lahko naučili drug od drugega,'' so se vsi strinjali. 
''Me živali se lahko učimo od naših človeških prijateljev, oni pa se od nas lahko naučijo vseh pomembnih stvari v 
naravi. Ti, Keo, boš govoril v imenu nas vseh.'' 

Skavtsko dvorano smo izkoristili za skavtske igre. Prav zabavno je bilo. Lakoto smo potešili s pizzo, ki jo je spekla 
ena od mam naše bobrovke Klare. Nato smo zbirali ideje za naše skupno srečanje, ki ga bomo pripravili za SKVO. 
Naj samo izdamo, da bo zelo zabavno. Srečanje vedno zaključimo z refleksijo, kjer vsak v objemu plišastega bobra 
pove, kaj mu je bilo na srečanju všeč, kaj ga je motilo in želje za naslednjič. Trden jez! Veliki bober Keo 

 Četa obiskala krdelo – Ker smo skavti ena super skupnost, so nas, volčiče, v petek, 1. 2., obiskali malo starejši 

skavti. Četa je tokrat za nas pripravila prav posebno srečanje. Volčičem so se predstavili kot ježki, s poglavarjem 
ježom IKI-jem, kateri živijo nekje daleč v naši džungli. Na začetku smo se igrali igrico »Kdo se boji našega 
strašnega Širkana«. Seveda se ga »nihče« ne boji, zato smo nadaljevali pot po Kamniku, kjer je vsako skupino 
čakalo prav posebno pismo. Pisma so bila zelo dobro skrita, ampak za nas volkce to ni bila velika težava. V pismih 
so se skrivale mojstrske besede. Hitro so se skupine vrnile v skavtsko sobo in je vsaka predstavila svojo mojstrsko 
besedo in povedala kateri džungelski osebi pripada. Ker se bliža tudi svečnica, je vsak dobil podstavek za svečko 
in ga tudi lepo okrasili. Na svečke smo tudi napisali »Jaz (ime) sem luč«. Svečke smo zato tudi položili pred Marijo, 
se ji izročili in prosili, da bi vsi bili drobne lučke tam, kjer smo (in zmolili za vse nas in naše starše). Na koncu nam 
je ostalo še nekaj časa, zato smo ga napolnili z raznimi igrami in bansi. Skupaj smo še zmolili za zaključek in tako 
je bilo za nami še eno prečudovito srečanje. Ježki in jež IKI so se poslovili in odhiteli nazaj v džunglo, mi pa smo 
jim mahali do onemoglosti in bili zelo hvaležni, da so nas prišli obiskat. Akela 



 Zimovanje Klana A je to …? – V četrtek, 7. 2., se je 

skupinica kamniških skavtov odpravila z vlakom, z busom 
in seveda peš na zimovanje. Cilj: Bodovlje pri Škofji Loki. 
Kdo so bili to? Ja, naši najstarejši, naši klanovci. 

Kulturni večer, enka, poezija, prepevanje in dim so 
zaznamovali naš spomin na Kulturni praznik. Strm breg, 
sneg, pršenje snega iz dreves, sonce, iskre kresila, uspeh 
ob zakurjenem ognju so nas povezovali na petkov dan. 
Razmišljanje o naši mladosti, naši energiji in naših ciljih 
so nam zapolnili čas do večera in slastnih tortilj. Da pa ni 
bilo vse brez smisla smo sestavili nekaj za naše IV-jevce 
in se odpravili koncu naproti - naproti pici in domu. 

Bilo je skavtsko, preprosto, mladostno :). Tadej Uršič, 
Športni gams, tudi avtor fotke 

V objektivu – Dan spomina 
Mladost 

22. 2. 1857 - Robert Stephenson Smyth se je rodil kot šesti od desetih 
otrok. Oče, anglikanski župnik in profesor na univerzi v Oxfordu, mu je 
umrl, ko je bil star le 3 leta, zato pa se je veliko družil s svojima dedkoma. 
Prvi je celo izumil parno lokomotivo, drugi pa ga je navdušil za opazovanje 
narave, risanje in spoštovanje do revnih slojev, kljub temu, da je bila 
njegova družina precej premožna. Tako je na dan svojega 8. rojstnega dne, 
prizadet nad bogatim praznovanjem, ki so mu ga pripravili, napisal svoje 
zakone za takrat, ko bo velik, v katerih je izpostavljal predvsem dolžnost 
tistih, ki imajo, da se trudijo vsak dan storiti kaj dobrega tudi za tiste, ki 
nimajo. 

V osnovno šolo pa ni rad hodil. Včasih se je učiteljem skril celo na drevo. 
Potem pa se je vpisal na vojaško akademijo in sprejemne izpite opravil kot 
2. najboljši od 717 kandidatov, zato je takoj dobil čin podporočnika in 
lahko izbral v katerem tipu vojske želi služiti. Odločil se je za konjenico in 
odšel v Indijo. 

Vojska 

Zaradi svojih izrednih veščin gibanja in preživetja v naravi je že zelo zgodaj 
v svoji vojaški karieri dobil nalogo usposabljanja oglednikov. To so vojaki, ki 
se skrivaj splazijo v nasprotnikov tabor in pridobijo pomembne 
informacije. Če na urjenjih ogledniki niso uspeli opraviti svoje naloge, jo je 
opravil sam, v dokaz pa v nasprotnem taboru skril rokavico. 

Leta 1878 je kot zgolj 21 letni fant dobil zahtevno nalogo, da v Južni Afriki ujame Britancem upornega afriškega 
poglavarja Pempreha. Več mesecev ga je skrivaj iskal po afriških pragozdovih. Takrat je izpopolnil svoje znanje lova, 
stezosledstva, orientacije in zdravilstva, zato so mu džungelski staroselci nadali ime Impeesa, volk ki nikoli ne spi. Ko 
je slednjič le ujel Pempreha pa ga ni dal ubiti, tako kot je bilo to takrat običajno, pač pa le izgnati. To je na Pempreha 
pustilo tako močan vtis, da sta postala dobra prijatelja in kasneje je Pempreh postal tudi eden od prvih skavtskih 
voditeljev v Afriki. 

Med iskanjem je tudi pisal knjigo Aids to scouting, Napotki za ogledništvo, kjer je opisal svoje izkušnje iz Indije in 
Afrike. Rokopis je končal l. 1879, a je knjigo uspel izdati šele 20 let kasneje. Ko je ta slednjič le izšla pa je doživela 
nepričakovano velik uspeh in kot obvezno čtivo so jo začeli uporabljati ne le v britanski, pač pa celo v francoski in 
nemški vojski. 

A Robert ni imel časa uživati v opazovanju svojega uspeha, saj je že oktobra 1899 v Južni Afriki izbruhnila vojna z 
Britancem podrejenimi Buri. Baden-Powell je dobil nalogo v frontnem mestu Mafeking usposobiti britanske vojake za 
bojevanje v tropskem deževnem gozdu. Vendar pa je nek burski poglavar z 9.000 vojaki obkolil Mafeking, v katerem 
se je takrat nahajalo le 700 vojakov in 300 civilistov. A Baden-Powell je kljub silni premoči nasprotnikove vojske uspel 
z zvijačo 220 dni braniti mesto do prihoda okrepitev. Pri tem je za manj zahtevne naloge (oskrba ranjencev, 
prenašanje sporočil, ogledništvo) izkoristil tudi mlade in ugotovil, da so sposobni prevzeti odgovornost. To je bila za 
tiste čase revolucionarna ideja. 

Ob vrnitvi v Anglijo l. 1900 je ugotovil, da je postal medijska zvezda in narodni heroj, saj so v Angliji napeto spremljali 
obleganje. Kraljica ga je v zahvalo povišala v generala. Hkrati pa je opazil, da so tudi med mladimi Napotki za 
ogledništvo postali pravi hit, kar pa mu ni bilo preveč všeč, saj je bila ta knjiga napisana za vojake, zato se je odločil 
napisati novo knjigo, napisano prav za mlade. Ker pa je slutil, da je to njegovo življenjsko delo, se je tega hotel lotiti 



šele, ko bi imel res dovolj časa, tega pa takrat še ni imel. Dobil je namreč nalogo ustanoviti in izšolati konjeniške 
oddelke južnoafriške varnostne policije. Ti so nosili širokokrajčni klobučevinast klobuk, ovratno rutico in srajco kaki 
barve – poznejši skavtski kroj. 

Skavtstvo 

Leta 1907 je Bi-Pi organiziral 1. poizkusni 12 dnevni skavtski tabor na otoku Brownsea v Rokavskem prelivu za 22 
fantov vseh slojev. Razdeljeni so bili v 5 vodov. Ker pa so nekateri prišli na tabor kar v kravati in suknjiču je dobil idejo 
o enotnem skavtskem kroju. Po taboru mu je angleški kralj končno tudi dovolil, da se upokoji in posveti skavtstvu. 

Leta 1908 je izdal knjigo Scouting for Boys – Skavtstvo za fante, kjer je podal temeljna navodila skavtskega gibanja, in 
začel izdajati revijo Skavt. Knjigo je tudi sam ilustriral, pri risanju pa je znal uporabljati kar obe roki – z desno je risal 
črte, z levo pa senčil. Slovenski prevod je izšel leta 1932. Knjiga naj bi bila 2. svetovno najbolj brana knjiga za Biblijo. 

Bi-Pi je najprej načrtoval, da bo skavtstvo pomožna dejavnost mladih, vendar je gibanje že po prvem letu imelo 
60.000 članov! V 4 letih je skavtstvo postalo svetovno gibanje. Samo v Angliji je bilo leta 1910 registriranih 100.000 
skavtov. Ker je takratna družba zahtevala strogo ločeno druženje fantov in punc, je leta 1912 izdal knjigo Priročnik za 
vodnice, pri tem pa mu je pomagala sestra Agnes, ki je postala tudi načelnica britanskih skavtinj. Leta 1922 je 
skavtstvo štelo 2 milijona članov v 32 državah, tudi že pri nas. 

Leta 1912 je odšel na svetovno skavtsko turnejo in na ladji spoznal Olave St. Clair, staro 22 let in rojeno istega dne, 
kot on - 22. 2. 1889. Še istega leta sta se poročila in Olave je postala svetovna načelnica skavtinj. Tako kot Bi-Pi je bila 
tudi sama do svoje smrti leta 1977 predana skavtskemu gibanju. 

Leta 1920 je bil v Londonu organiziran 1. jamboree – svetovno skavtsko srečanje, ki se ga je udeležilo 8.000 skavtov iz 
27 držav. Takrat so skavti Bi-Pija izbrali za svetovnega načelnika. Jamboreeji so se nadaljevali vsaka 4 leta. Leta 1929 
je bil na 3. jamboreeju povišan v plemiča. Takrat se je uradno imenoval lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell 
of Gilwell (Gilwell je ime kraja, kjer je bil doma). 

Na petem jamboreeju leta 1937 na Nizozemskem se je Bi-Pi pred 30.000 skavti poslovil in odšel na zaslužene počitnice 
v Kenijo, v Nyeri, kjer je preživel zadnje dni življenja. Slutil je že 2. svetovno vojno. Malo pred smrtjo je napisal 
poslovilno pismo vsem skavtom na svetu. Njegova zadnja želja je bila organizirati jamboree v znak miru in sprave 
med narodi takoj po koncu vojne. Svoje oči je za vedno zaprl 8. 1. 1941, star 83 let. Pokopali so ga v Keniji, a tako, da 
je z glavo obrnjen proti severu, proti Angliji. 

 

 

Za konec pa si poglejmo še, kaj vejo o skavtskem ustanovitelju povedati naši najstarejši skavti 

»Ustanovitelj skavtov je bil nekdanji vojak, ki je služil tudi v 1. svetovni vojni. Ime mu je bilo Robert Baden Powell. V 
zgodnji mladosti je večkrat zbežal iz šole pred strogimi učitelji in se skrival v naravi«. Sergeja Čibej, Valerija Zupančič in 
Žiga Stražar - noviciat 

»Bil je pošten in zvest (tako kot vsi skavti :)). Bil je tudi zelo pameten, vzdržljiv in pogumen. Vse svoje lastnosti je v 
veliki meri dokazal v bitki pri Makefingu. Veliko je dal na urejenost in osebno čast. Rad je imel naravo in vse kar spada 
zraven. Za skavtsko uniformo je prvim fantom-skavtom izbral kar nošo, v katero je bil običajno oblečen: širokokrajni 
klobuk in srajco kaki barve«. Meta Motnikar in Janez Zabret - noviciat 

»Bi-Pi je res car :). (Tako kot marsikdo) ni maral šole, rad pa je bil z brati v naravi. Vse veščine, ki jih je pridobil v 
otroških letih, jih je kasneje v svojem vojaškem poklicu nadgradil. Znal je gledati naprej in prestopiti takratne 
stereotipe in predsodke o mladih. Zaupal jim je, da zmorejo dobro opraviti dane jim naloge, kar je prvič  storil v bitki 
pri Mafekingu v JAR. Med odsotnostjo iz svoje domovine, Anglije, je napisal  knjigo za vojake. Ta je postala na Otoku 
zelo priljubljena, še posebej med mladimi. Ko se je Bi-Pi vrnil in to opazil, je ugotovil, da mladi potrebujejo nekaj 
drugačnega, saj ta knjiga ni bila namenjena njim, zato je napisal Scouting for boys. 1. avgusta leta 1907 je zbral okrog 
sebe 21 dečkov iz vseh socialnih skupin. Ti so se odpravili na otok Brownsea v Rokavskem zalivu in zgodil se je 1. 
skavtski tabor. Skavtsko gibanje se je z veliko hitrostjo širilo po celem svetu in kmalu so se skavtom pridružile tudi 
skavtinje. Pri vsem tem sta bili Bi-Pi-ju v veliko pomoč njegova žena Olawe (imela sta tri otroke) in sestra Agnes. Leta 
1920 je potekal 1. svetovni skavtski jamboree, na njem se je zbralo že 8.000 skavtov. Ko je prepustil vodenje skavtstva 
svojim naslednikom, sta se z ženo umaknila v Kenijo, kjer je 8. 1. 1941 umrl in je tudi pokopan. Pred smrtjo pa je 
napisal še svojo oporoko vsem skavtom sveta. V njej je tudi znamenit stavek: poskusite spremeniti svet za kanček 
boljši, kot ste ga prejeli«. Katarina Zabret, Živahna mačka - klan 

»Baden-Powell je bil vsekakor eden izmed tistih ljudi, po katerih bi se morali zgledovati vsi ljudje, ne samo skavti.  
Rodil se je 22. februarja. V njegovi družini je bilo veliko otrok. Eden izmed njegovih vzdevkov je bil tudi Bi-Pi. Leta 
1907 je na nekem otoku organiziral prvi tabor za dečke. Napisal je več knjig, med drugim tudi Skavtstvo za fante. Po 
mojem mnenju je bil Bi-Pi zelo iznajdljiv in vztrajen. Narava je bila njegov drugi dom. Rad je imel tako rastline, živali 
kot tudi ljudi«. Martina Jeklar, Skrbna aligatorka - klan 

»Baden-Powell je bil dober človek in aktiven državljan, prizadeval si je za vzgojo mladih ljudi. Rodil se je 22. 2. (dan 
spomina), bil je vojak v angleški konjenici in se je boril v Afriki, kjer je tudi napisal svojo prvo knjigo, Scouting for boys, 
ki je takoj postala velika uspešnica. Kasneje je bil posvečen v viteza in se je s svojo ženo preselil v Afriko, tam je tudi 
umrl. Bi je zelo odgovoren, spreten in iznajdljiv«. Polona Pevec, Navihana mačka - klan 


