
 

 

 

 

 

MAMUTOVE NOVIČKE 
Mesečni informator Mamutovega stega – Kamnik 1 

letnik I., številka 7, 15. 4. 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 

Nazaj k naravi 

Že prejšnji mesec smo mislili, da nas bo obiskala pomlad, pa se je odločila svoje zimsko spanje podaljšati še za en 
mesec. A zdaj ni več dvoma – tukaj je! 

Soncu in daljšim večerom se vsi težko upiramo, skavti pa še posebej. Po dolgi, bolj ali manj zasedeni zimi, nas še bolj 
vleče ven v naravo. Prepustimo se ji, ne navsezadnje je bila človekov prvotni dom, pa četudi, žal, zadnjih nekaj tisoč 
let z besedo »dom« poimenujemo štiri dolgočasne stene, ki nas obdajajo. A dejstvo, da so se naši daljni, daljni 
predniki pred več sto tisoč leti spustili na tla prav iz afriških savanskih dreves, nagonsko začutimo prav ob prehodu 
hladne v toplo polovico leta.  

Koliko pa bi nas v našem prvotnem domu res lahko preživelo, pa je že drugo vprašanje. Skavti si mislimo, da gotovo 
malo bolje, kot večina »navadnih smrtnikov«, saj smo celo leto pridno vadili različne spretnosti in veščine, ki nam 
pomagajo preživeti v svetu »tam zunaj«. Morda pa se v nas skriva tudi še kakšen opičji gen več, kot pri neskavtih ;) 

Zdaj pa le brž ven, na plano, uživat pomlad! 

Napovednik dogodkov 

datum kaj kje za koga 

petek-sobota,    
19.-20. 4., 17:00 

srečanje bobrčkov skavtska soba BB 

petek, 19. 4., 18:00 skupno srečanje bobrčkov in voditeljev skavtska soba BB in voditelji 

četrtek, 25. 4. 17. SKVO – redni sestanek kamniških voditeljev skavtska soba voditelji 

torek, 30. 4., 10:00 Nizozemske igre v Arboretumu Volčji Potok Arboretum Volčji Potok kdor želi 

četrtek-nedelja,   
2.-5. 5. 

voditeljski vikend Posočje voditelji 

sobota-nedelja, 
18.-19. 5. 

vitezovanje, obljube in zaključek leta javljeno bo naknadno vsi 

 Nizozemske igre v Arboretumu Volčji Potok - V torek, 30. 4., bomo Kamniški skavti skupaj s Komendčani, 

Homčani in Domžalčani v Arboretumu imeli zanimive in zabavne nizozemske igre za otroke. Program se začne ob 
10.00 in konča približno ob 17.00. 

Če bi se kdo od vas (člani stega) rad pridružil (in si obenem ogledal zanimivo razstavo cvetja v Arboretumu) naj to 
sporoči do petka, 26. 4., svojemu voditelju – kdor se bo prijavil bo imel BREZPLAČEN vstop v park :). Tadej Uršič, 
Športni gams 

 3. 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, 26. 4. popoldne, do ponedeljka, 29. 4. dopoldne, nahajal na parkirišču za Frančiškanskim 
samostanom, kamor odložite samo star papir, ne pa kartona. 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 – Ne pozabite, še vedno jih zbiramo. V zadnjem mesecu smo zbrali še 4 nove 

ogromne vreče, torej smo do zdaj zbrali že kar 13 ogromnih vreč! Zamaške zbiramo za nakup bionskih protez za 
Dejana Grilja iz Vranskega (več na http://www.dejangrilj.si), ki nas je tudi osebno obiskal in predstavil svojo 
zgodbo. Več o obisku si preberite v rubriki »Zgodilo se je …«. 

Zgodilo se je … 

 Volčiči spet pekli piškote – Najstarejši volčiči smo pri Čilu doma pekli dobrote in nekaj mase za piškote pojedli 

še preden je šla v pečico. Še dobro, da jih je nekaj ostalo tudi za starše, saj so bili prvotno namenjeni prav njim. 
Ostale skupinice so pekle pri Mesui in Eriki in se tako zabavale, da so se pozabile fotografirati. Kača Kaja 

 Državno srečanje voditeljev bobrčkov v Kamniku – Pomladansko državno srečanje voditeljev veje BB, smo 

16. 3. imeli v našem bobrišču v Kamniku. Srečali smo se voditelji iz naslednjih kolonij: Ajdovščina, Brezovica, 
Domžale, Škofja Loka in Kamnika. Pridružila se nam je tudi Nina Milenković Kikelj - poverjenica za program. 
Preko dneva smo preverili, kako delujemo v naših skupinah in prerešetali začasni pravilnik veje BB, ki ga je 
potrebno zagotovo na določenih področjih popraviti. Vzeli smo si tudi čas za naše lačne želodčke in medsebojni 
klepet. Največja dilema, ki jo na srečanju še nismo uspeli rešiti, je izbrati kakšno rutko bodo ob svoji obljubi 
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prejeli naši bobri in bobrovke. Dogovorili smo se, da oblikujemo ožji trop, ki ga sestavlja po en voditelj vsake 
kolonije, ki je v teh dneh uspel najti pravo rešitev. Tako bodo naši BB v maju dobili zelo lepe rutke. Kakšne bodo 
naj zaenkrat ostane skrivnost ;). Trden jez! Veliki bober Keo 

 Državni posvet starih volkov – Tudi voditelji VV smo se 16.-17. 3. udeležili spomladanskega Državnega Posveta 

Starih Volkov, ki je tokrat potekal v Velenju. Akela, Čil, Kača Kaja in Bagira smo en vikend preživeli kot volčiči v 
džungli, med vsemi slovenskimi voditelji in voditeljicami. Skupaj z ostalimi Akelami, Bagirami, Kajami in Čili smo 
raziskovali okolico Velenja, nastopili v zabavnih tekmovalnih igrah, se udeleževali raznih izobraževalnih delavnic, 
skale posveta, ugotavljali, s kakšnimi vabami lovimo, in nasploh preživeli en zelo zabaven in poučen vikend. Med 
skalo posveta pa se je zgodilo tudi nekaj posebnega: naš Čil je v preteklem letu opravil korak voditelja in bil na 
DPSVju tudi uradno potrjen za imenovanega voditelja veje VV. Čestitamo! Bagira 

 Sodelovanje pri velikonočnih obredih – Tudi letos smo kamniški skavti sodelovali pri velikonočnem tridnevju. 

Voditelji in voditeljice smo na veliki petek pri večernih obredih sodelovali z branjem pasijona - poročila o 
Kristusovem trpljenju, pripravili smo kratko molitveno uro in stražili božji grob. V soboto pa so bili poleg 
voditeljev v pripravljenosti tudi naši skavti. V primeru izboljšanja vremena bi pri velikonočni vigiliji poskrbeli za 
ogenj, ki ga duhovnik blagoslovi, ter z baklami in lampijončki sodelovali pri vstajenjski procesiji. Na žalost nam jo 
je vreme pošteno zagodlo, tako da je bila procesija že drugo leto zapored odpovedana. Vseeno najlepša hvala 
vsem, ki ste prišli in ste bili pripravljeni pomagati! Pater Peter pravi, da bo menda naslednje leto procesija v 
vsakem vremenu, tako da bomo skavti zagotovo spet prišli na svoj račun! =). Miha Klobčar, Modri delfin 

 Obisk Dejana Grilja – Volčiči in stari volki smo s pomočjo staršev, prijateljev, sosedov, sošolcev in seveda ob 

pomoči celotnega stega, preko celega leta zbirali plastične zamaške za Dejana. Kot nam je znano, se je Dejan 
ponesrečil v delovni nesreči in sedaj že nekaj let pridno in vztrajno nabira denar na različne načine za nakup 
bionskih protez. Vrhunec naše zbiralne akcije se je 
zagotovo zgodil v petek, 5. 4. 2013, saj nas je Dejan tudi 
obiskal. Na življenje gleda zelo optimistično in vedro, 
okužil nas je tudi s svojo sproščenostjo in duhovitostjo. 
Dejan je pravi inovator, saj si je prilagodil kar nekaj 
pripomočkov, ki mu lajšajo življenje in s katerimi si, na 
primer, lahko umije zobe, obleče trenirko ali piše 
sporočila na svojem telefonu. Ker tipkamo radi tudi mi 
in morda še veliko hitreje, bodimo še naprej dobrodelni 
in za Dejana pošljimo SMS na številko 1919, s ključno 
besedo DEJAN. S tem bomo za njegove nove roke 
darovali 1€. 

Otroci in tudi malo večji otroci smo bili zadovoljni, ko 
smo se na lastne oči prepričali, da takšno malo dobro 
delo pravzaprav pomeni nekaj velikega! Kača Kaja, 
avtor fotografije: Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica 

V objektivu – Čistilna akcija 
V soboto, 23. 3., se je tudi naš steg pridružil čistilni akciji, ki jo je organizirala 
Občina Kamnik. Pospravili smo veliko nesnage. Tole pa so o čistilni akciji 
povedali naši volčiči:  

 Pospravili smo veliko smeti ter s tem veliko naredili za naravo. Hana, 6 let 

 Danes smo se naučili ločevati; papir, steklenice, plastiko. Tisti, ki smetijo, 
so veliki packi. Brina, 9 let 

 Očistili smo okolico in pomagali naravi. Želim si, da bi vsako leto takole 
pospravljali. Izak, 8 let 

 Bilo je malce smrdeče in še sedaj smrdi. Našli smo vse dele avtomobila, 
razen karoserije. Bor, 11 let 

 Nabrali smo veliko smeti, malo je smrdelo, na koncu pa smo se igrali 
igrice. Katarina, 9 let 

 Bilo je genialno. Našli smo dele avtomobila in smeti, ki jih je po najdbah 
sodeč zavrgel Franci Novak iz Domžal, ki je popravljal avto pri Avto 
Kocjančič.  Janez, 10 let 

Zahvaljujemo se tudi enemu od staršev, ki je pridno čistil z nami in bil z dobro 
voljo zgled tudi ostalim. Stari volkovi, tudi avtorji fotografije 



 

Državno srečanje voditeljev bobrčkov v Kamniku. Slikal Veliki bober Keo 

 

Branje Kristusovega pasijona na Veliki petek, 29. 3. Slikala Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica 


