
 

 

 

 

 

MAMUTOVE NOVIČKE 
Mesečni informator Mamutovega stega – Kamnik 1 

letnik I., številka 8, 17. 5. 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 

Začetek konca ali konec začetka? 

Šolsko leto, z njim pa tudi skavtsko leto, se počasi bližata koncu. A vsak konec hkrati pomeni tudi novi začetek – in v 
tem primeru bo to res en super začetek!  

V šoli je potrebno še malo stisniti, a zdaj ne bomo popustili, saj smo vendarle že v cilji ravnini, ne? In kakšna super 
nagrada nas čaka v cilju – 2 meseca brezskrbnih poletnih počitnic »pod svobodnim soncem!«. 

Pri skavtih pa v tem vikendu skavtski novinci in tisti, malo starejši, ki so se tri leta pripravljali na viteštvo, doživljajo 
svoj mali vrhunec skavtskega leta – obljube in vitezovanje. Da, s tema dogodkoma bomo sicer res uradno zaključili s 
skavtskim letom, a bo začetek poletja tudi skavtom prinesel veliki finale, na katerega so se pripravljali tekom celega 
leta – poletni skavtski tabor! 

Mar potemtakem res lahko upravičeno govorimo o koncu skavtskega leta? Ali pa bo to le konec dolgega začetka, saj 
tisto čisto pravo šele prihaja?! 

Napovednik dogodkov 

datum kaj kje za koga 

sobota-nedelja, 
18.-19. 5., 17:00 

vitezovanje, obljube in zaključek 
leta 

Šenturška gora 
pri cerkvi 

vsi razen BB, ki se nam pridružijo v 
nedeljo ob 10:30 

 Dodatna navodila za obljube – Imejte sabo vso opremo za prenočevanje. Obvezen je popoln skavtski kroj. 

Zastavonoše ne smejo pozabiti na svoje vodove zastavice. V primeru dežja naj bodo otroci primerno obuti in 
oblečeni. 

Starši ste lepo vabljeni, da se udeležite svete maše z obljubami, ki se bo začela ob 12:00. Pred slovesom pa bi bila 
za naše lačne želodčke dobrodošla tudi kakšna kulinarična specialiteta! ;) Voditelji 

 Zbiranje plastičnih zamaškov – Aktivno jih bomo zbirali še do obljub, zato pohitite z zadnjimi zalogami. Do 

zdaj smo zbrali že kar 13 ogromnih vreč! Zamaške zbiramo za nakup bionskih protez za Dejana Grilja iz 
Vranskega (več na http://www.dejangrilj.si). 

Zgodilo se je … 

 3. zbiralna akcija starega papirja – Na tretji zbiralni akciji starega papirja smo zbrali 1,4 tone starega papirja. 

Vsem, ki ste tako ali drugače pomagali pri zbiranju se najlepše zahvaljujemo!  

V letošnjem skavtskem letu bomo organizirali še zadnjo zbiralno akcijo, in sicer 15.-16. 6., o vseh podrobnostih 
boste pravočasno obveščeni v Mamutovih novičkah. Kamniški skavti 

 Izlet Krdela izpod treh gradov na Vovar – Meseca aprila smo se stari volkovi odločili, da je čas, da naše krdelo 

pretegne šape in prežene zimo iz našega brloga, zato smo se na lep sončni spomladni dan odpravili na 
pomladanski izlet krdela.  

Zbrali smo se navsezgodaj zjutraj in se z gojzarji na nogah in totemom krdela v rokah odpravili dogodivščinam 
naproti. Prisotni volčiči vam bodo znali povedati, da smo resnično hodili čez drn in strm in se vsi skupaj močno 
potrudili, da smo prispeli na naš cilj: kamniški hrib Vovar. Ko smo najvišjo točko našega izleta dosegli, so sledile 
druge zabavne stvari: kosilo, igre, kotaljenje po hribu in priprave na naše obljube. Ker so nas starši že čakali, smo 
nato pohiteli v dolino, do koder nas je čakalo še kar nekaj pešačenja. Na koncu smo si postregli še s sladkim 
presenečenjem.  

Na našem izletu smo se vsi imeli zelo lepo, kar pa je še važneje: naučili smo se skrbeti drug za drugega, počakati 
koga, ki morda hrib zmaguje počasneje kot jaz, pomagati nositi težko breme in se predvsem povezali med seboj. 
Bagira 

 Vrtičkarski utrinki najboljšega krdela iz Kamnika – Večina volkcev je prvič vrtnarila in so neizmerno uživali. 

Vsi skupaj smo komaj čakali, da kaj pokuka iz zemlje in na zadnjem srečanju krdela smo že občudovali prve 
poganjke. Čil in Kača Kaja 

 Četa na orientaciji Sever – V soboto, 13. aprila, smo se zopet tradicionalno skupaj zbrale čete, noviciati in klani 

standardnih stegov iz Homca, Komende, Domžal in Kamnika (gostovali pa so tudi Dol-Dolsko), tokrat na dvorišču 
stare šole v Homcu, na orientaciji Sever 2013! Navdušeni udeleženci smo pred samim začetkom malo poklepetali, 
si ogledali igrico ki so nam jo pripravili organizatorji, nato pa se odpravili na pot. No, niso imeli vsi ti sreče! 
Nekateri pisat test, nekateri pa na pot. 

Kamniške Pume smo zagotovo stvar vzele (dokaj :)) resno in smo hodile zbrano, a vendarle sproščeno. Na točkah 
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Severa se veliko naučiš, zagotovo, a najboljši nauk je bil ta, da moramo naslednje leto vzeti več hrane s seboj :D. 
Khm, hrana je prispodoba za čokolado.  

Kakorkoli že, sedem točk v petih urah. Kar zahtevno, če mene vprašaš, ampak izvedljivo. Me se nismo veliko 
ukvarjale s točkami, lahko pa rečem, da smo se zelo zabavale. 

Vsak cilj je res dobro zaslužen cilj - na koncu se je na dvorišču stare šole zopet zbralo preko 100 skavtov. Zadišalo 
je po makaronih. Popadali smo po zeleni travi z menaškami v rokah. Neprecenljivo! 

Dogodek smo spodobno zaključili s fotošutingom in rezultati. Se vidimo zopet drugo leto v Domžalah! Urška 
Pečevnik, Hiperaktivna puma 

 Srečanje BB in SKVO, 19. april 2013 – Naše srečanje bobrčkov ja bilo nekaj posebnega zaradi dveh stvari: 

obiskali so nas voditelji in voditeljice našega stega in naše srečanje smo nadaljevali do jutranjih ur – res dobro. 

Srečanje smo najprej začeli sami z molitvijo in pogovorom o bobrskih obljubah, ki nas čakajo v maju. Seznanili 
smo se z zakonom BB – Bober je dober  Nato smo vadili ceremonijo obljube, ki je res nekaj posebnega. Ko so se 
nam pridružili voditelji našega stega, smo se posedli v krog in se najprej spoznali med seboj. Vsak udeleženec je 
imel s seboj fotografijo na kateri je star od 1 – 10 let. Vse fotografije smo dali v vrečko in nato je posameznik 
izžrebal eno fotografijo in poskušal najti lastnika le te. Kako zabavno je bilo – nekateri so dobili po več slik. Na 
koncu nam je le uspelo najti prave lastnike, vsak je povedal koliko je bil star na tej fotografiji in kako se spomni 
dogodka ko je bila posneta.  

Naši želodčki so postali glasi, tako smo se razdelili v dve skupini ena je rezala sadje, druga pa je na gorilniku v 
posodi grela čokolado. Medsebojno smo si pomagali pri rezanju in pripravi sadne kupe. Ko je bila čokolada ravno 
prav tekoča smo se veselo razporedili v krog, Vsak je dobil palčko in tako smo natikali sadje (ananas, banane, 
pomaranče in jagode) v čokolado. Mljask, mlajsk, mlajsk.  

V drugem delu srečanja smo se preselili v naše bobrišče (zgornje skavtske prostore) in našim voditeljem pokazali, 
kako poteka življenje med bobri. Skupaj smo v manjših skupinah reševali bobrsko križanko. V zadnjem delu smo z 
našo maskoto bobrom izvedli refleksijo našega skupnega srečanje, kjer je vsak povedal kaj mu je bilo všeč in kaj 
ga je motilo, pa seveda kakšne želje ima za naslednje srečanje. Res smo se imeli lepo in ugotovili smo, da bi radi 
še kdaj imeli skupno srečanje.  

Po slovesu, smo BB nadaljevali naše srečanje s klepetom, igrami in pripravo na spanje. Ko so bili umiti vsi zobki, 
vse spalke zložene v vrsto, smo zmolili večerno molitev in se pripravili na nočni kino. Ogledali smo risanko Ledena 
doba 3. Nekateri so zaspali prej, drugi kasneje. Naslednje jutro smo se zbrali ob skupni mizi in imeli super zajtrk 
ob svežih toplih žemljicah. Sledilo je veselo slovo, da bodo naslednjič prve bobrske obljube v našem stegu, ki se 
približujejo z neverjetno hitrostjo. Rutke so že izdelane in pripravljene. Trden jez. Veliki bober Keo 

 Nizozemske tradicionalne igre v Volčjem potoku – Kdo pravi, da se skavt ne znajde v tisoč in eni situaciji? 

Kako bi, recimo, ravnali vi, če bi vas poklical nizozemski veleposlanik in vprašal, če bi bili pripravljeni voditi 
nizozemske tradicionalne igre v nizozemski vasi v Volčjem potoku? 

Mamuti smo sprejeli izziv, na pomoč pa so nam priskočile še komendske in homške skavtske moči in skupaj smo v 
torek, 30. 4. cel dan vodili in animirali otroke pri igranju s tradicionalnimi nizozemskimi igrami, ki smo jih pred 
tem tudi sami izdelali. Še več – ob izdelavi smo pokazali toliko domišljije in inovativnosti, da smo razvili povsem 
nove igre!  

Tako, kot smo se zabavali ob njihovem izdelovanju, smo se in so se tudi drugi ob igranju z njimi. Če jih še niste 
imeli priložnosti preizkusiti, pa se nam le pridružite na prvem naslednjem skupnem dogodku, kjer se boste v njih 
lahko pomerili tudi sami. 

 Izlet/romanje voditeljev čez prvomajske praznike – Super je bilo tole romanje! Zgodnji vlak iz Kranja na 

Most na Soči, peš v Tolmin. Malica, kartanje, čakanje, kuhanje in končno minibus do Kobarida. Muzej, šmarnice in 
sv. maša, deževni pohod na kostnico nad Kobaridom … 

Vstajanje ob petih, noro lep slap Kozjak, avtobus v Tolmin in popolnoma natlačen kombi do Plav, zajtrk pri sv. 
Ahacu, potem peš gor in malo dol, pa spet gor, vse do koče na Sabotinu. Prihod štirih voditeljev in krst Predanega 
orla, Nabritega škržata in Skrbnega škrjančka. Za piko na i pa sv. maša, razpeta med Sabotinom in Sveto goro … 
nepozabno! 

Sprehajaje in raziskovanje kavern in rovov, hoja med Italijo in Slovenijo, spust in sladoled z umivanjem nog v 
Solkanu. Nato pa gor, gor, gor vse do zmage in zasluženega kosila na Sveti gori. Plezanje na zvonik, debata, smeh 
in razmišljanje o duhovnosti, zavezi Združenja in o nas samih … Še ena čudovita maša, zazrti skupaj s Frančiškom 
k Mariji in Bogu. Pa še sprehod skozi rov in … mmm, spet dobrote v želodec. 

Za konec pa dol, dol, dol na vlak in v naročje naše Mesue in našega Velikega bobra Kea s pripravljenim kosilom.  

Upam, da še kdaj. Da vsako leto na mini tabor ali kratko romanje, za razum (in vero), vest (in upanje ter ljubezen).  
Naj bo drugič v še večjem številu. 

Hvala vsem, ki ste bili zraven, ker vsak je bil košček naše poti, košček naše zgodbe … In ne pozabite, tudi tisti, ki 
niste bili z nami, ste bili v naših mislih in molitvah, da bomo skupaj znali in zmogli biti zgled našim otrokom. Tadej 
Uršič, Športni gams in Miha Klobčar, Modri delfin 



 Veliko slavje patra Petra – Drugo majsko nedeljo smo se poveselili z našim dragim duhovnim asistentom, 

patrom Petrom, ki je praznoval novo, dvakrat okroglo obletnico, saj sta zdaj obe številki let, kolikor jih šteje, lepo, 
prijetno zaobljeni ;). Temu primerno je bilo tudi slavje. Po slovesni maši se je na dvorišču Frančiškanskega 
samostana zbrala pisana množica ljudi. Da jim ničesar ni primanjkovalo smo, poleg profesionalnih kuharjev, ki so 
pripravili »zakusko«, skrbeli tudi voditelji in starejši člani stega. 

Kot se za praznovanja spodobi pa smo tudi mi našemu dragemu patru pripravili pravo skavtsko darilo – tako 
skavtsko praktično uporabno, kot tudi postreženo s skavtskim izzivom, ki ga je moral premagati, da si ga je 
prislužil: (z malo naše pomoči) mu je prvič v življenju uspelo prižgati ogenj s pomočjo kresila! 

Dragi pater Peter, želimo ti vse najboljše, da bi še na mnoga leta vodil romarje po poteh svete dežele in delil z 
nami svoje zanimive prigode! 

 

 

Pater Peter je praznoval 60 let. Slikala Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica. 

 



 
Izlet krdela na Vovar. Slikali stari volkovi. 

 

 
Volčiči pri vrtnarjenju. Slikali stari volkovi. 

 



 
Izlet/romanje voditeljev po Posočju. Slikala Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica. 

 

 

Srečanje bobrčkov z voditelji. Slikal Veliki bober Keo.  

 


