
 

 

 

 

 

MAMUTOVE NOVIČKE 
Mesečni informator Mamutovega stega – Kamnik 1 

letnik I., številka 9, 13. 7. 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 

Poletnim taborom na pot 

Naši klanovci in noviciat so, vsak posebej, kot prvi odprli sezono poletnih taborov. Imeli so lepo, nepozabno in srečno 
pot. Ostale člane pa nas poletni tabori še čakajo. V ponedeljek, 15. 7., odhajajo na tabor tako volčiči, kot tudi izvidniki. 
Nekateri se bodo taborov udeležili povsem brez skrbi, saj že komaj čakajo, da bodo začeli uživati v novi nepozabni 
skavtski dogodivščini, na katero so čakali celo leto.  

Prav pa je, da opozorimo tudi na tiste, ki se jih bodo udeležili z večjimi ali manjšimi skrbmi:  
- novinci, ki bodo šli prvič taborit,  
- vodniki, ki jih skrbi, če bodo uspeli dobro vodit svoj vod, 
- skavtski voditelji, ki jih skrbi, da se kljub skrbni pripravi na tabor, ne bi komu kaj pripetilo, 
- in starši, ki jih prav tako skrbi, ko spustijo svojega otroka v tujo skrb. 

Ne zanemarjajmo tega, hkrati pa tudi ne pretiravajmo. Stari skavtski mački, pomislite na vaše skavtske začetke. Tudi 
vaši niso bili povsem brez skrbi. Pomislite, kako ste bili takrat veseli, ko je k vam pristopil kakšen starejši, izkušeni 
skavt, in vas povprašal, kako ste in če potrebujete kakšno pomoč. Kako veseli ste bili njegovih izkušenj iz prve roke! 
Zdaj je na vas, da enako pomagate drugim! 

Spoštovani starši, vas pa naj tudi ne skrbi preveč. Vsi taboreči bodo v dobri in skrbni oskrbi voditeljev z bogatimi 
skavtskimi izkušnjami, ki so svoje skavte spoznavali in pripravljali na poletni tabor celo leto. Pa vendar, mladost je 
norost in nesreča nikoli ne počiva. Vseeno upajmo, da jo tokrat vsi skupaj odnesemo samo s kakšno prasko ali 
dvema:).  

Da pa bo imelo naše poletje tudi blagoslov od zgoraj, zmolimo kdaj sledečo molitev: 

Odpravljamo se na pot – tabor, dobri Bog. 
Veselimo se našega potovanja – taborjenja, 
ki bo polno lepih doživetij in vtisov. 
Prosimo te, za dobro medsebojno razumevanje v naši 
skupini. 
Daj, da bomo kot skavtinje in skavti  
radi srečevali druge ljudi. 
daj da bomo uživali lepoto tvojega sveta  
in daj, bomo preživeli skupaj lepe dni. 

Podari nam izkušnjo 
Tvoje navzočnosti v našem življenju, 
ki nam pomaga in nas tolaži, 
ki nas spodbuja,  
da se trudimo za boljši svet. 
Pripelji nas varno znova domov,  
k tistim, ki jih ljubimo  
in ki jih nosimo v srcih.  
Amen (iz Skavtskega molitvenika) 

Napovednik dogodkov 

datum kaj kje za koga 

petek-nedelja, 9.-11. 8. Načrtovanje novega skavtskega leta   voditelji 

nedelja, 8. 9., ob 14:00 Sprevod narodnih noš  Kamnik vsi 

sobota-nedelja,  
14.-15. 9. 

Pobarvaj me – vseslovensko srečanje popotnikov in 
popotnic, http://pobarvajme.skavt.net  

okolica Logatca nopp in pp 

 Voditelji ne počivajo niti med počitnicami – Poleg taborov s svojimi skavti bodo aktivni še kot udeleženci ali 

voditelji tabornih šol za voditelje. Udeleženci: 

- Urška Pevec in Sara Rifel – taborna šola metode VV 

- Jošt Uršič – taborna šola metoda IV 

Voditelji tabornih šol: 

- Miha Klobčar – taborna šola metode VV 

- Tadej Uršič – taborna šola metoda IV. Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica 

Zgodilo se je … 

 Zbiranje plastičnih zamaškov – Zamaške smo zbirali za nakup bionskih protez za Dejana Grilja iz Vranskega 

(več na http://www.dejangrilj.si). Skupno smo zbrali kar 14 ogromnih vreč in smo zelo veseli, da je Dejanu, tudi z 
našo malo pomočjo, uspelo zbrati dovolj sredstev za nakup protez! S tem začasno v našem stegu zaključujemo z 
zbiranjem zamaškov, morda pa jeseni spet nadaljujemo, tokrat za koga drugega. Predlogi so dobrodošli. 

 4. zbiralna akcija starega papirja – Na zadnji zbiralni akciji, 15. junija, smo zbrali 1,6 tone starega papirja. V 

letošnjem skavtskem letu smo tako skupno zbrali skoraj 11 ton starega papirja!  

Vsem, ki ste tako ali drugače pomagali pri zbiranju se najlepše zahvaljujemo!  
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 Naš vrtiček – Res smo hvaležni našim patrom frančiškanom za njihovo radodarnost. V začetku leta so nam 

odstopili del vrta v skavtsko uporabo, tako da ga lahko po svoje oblikujemo in uporabimo za naša skavtska 
srečanja. Prvega dela ureditev gredic in jagodičja sta se zelo zavzeto lotila naša voditelja Helena Zabret in Aljaž 
Šter. Uredila sta prostor za rast jagod, vrtnin in rožic, ter posadila grmičke ribeza. V teh mesecih je veselje 
obiskovat naš skavtski vrtiček in se sladkati z jagodami, pripravljati osvežilne napitke iz mete in melise. Ostale 
vrtnine (bučke, solata, paprika, peteršilj in začimbe) bodo prav prišle na naših poletnih taborih, posebno čete in 
krdela. Malo pa bomo še počakali na čebulo in korenje – bo pa za jesenovanje še kaj ostalo :). Erika Klemenc, 
Ustvarjalna veverica. 

 Zadnje srečanje bobrčkov – V juniju, tik pred počitnicami, smo imeli boborčki se zadnje srečanje. 
Ponosno smo prišli z novimi ruticami, ki smo jih prejeli na majskih obljubah. Razmišljali smo, kaj nam 
rutice pomenijo in naši BB so dali naslednje odgovore: 

* Da sem postala članica velika skavtske družine. Zoja 

* Da smo dobili bobrove rutke. Klara 

* Da smo povedali obljubo in da se jo bomo tudi držali. Peter 

* Da smo dobili na rutki tudi rožni venec. Da lahko molimo. Monika 

* Da smo dobili rutko. Val 

Obljubimo da: 

- bomo radi molili, 

- da bomo pomagali drugim, 

- ubogali starše na prvo besedo, 

- da bomo medse v jeseni sprejeli nove BB, 

- pospravljali za sabo. 

Ker je bil res vroč poleten dan smo po prebrani zgodbi o naših bobrih tudi sami poskrbeli za poletno 
vodno osvežitev. Zabavno je bilo. Na koncu smo se seveda posladkali s sladoledom in obljubili, da se v 
jeseni spet srečamo. Trden jez! Veliki bober Keo. 

 

 
Dela na našem vrtičku. Slikala Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica. 



 

Zadnje srečanje bobrčkov. Slikal Veliki bober Keo. 

V objektivu – Obljube in vitezovanje 
Kot vsi vemo, smo sredi maja kamniški skavti doživeli dvodnevno druženje, katerega zaključek je bil v nedeljo s 
skupno sveto mašo z obljubami, s katerimi smo v naš stega na novo sprejeli kar 27 novih skavtov: 9 jih je obljubilo 
bobrovsko obljubo, 10 volčjo, 8 pa pravo skavtsko obljubo, iz vsakega voda po dva. 

Vse skupaj se je začelo v soboto, ko smo se zbrale veje VV, IV, noPP in PP. Volčiči so letošnja srečanja zaključili s 
pregledom fotografij s celotnega skavtskega leta in s slovesno skalo posveta, ostale veje pa so za svoje člane pripravile 
slovesno vitezovanje, s katerim smo v naš steg sprejeli tudi štiri nove viteze. Po končanih ceremonijah smo se dobili 
vsi skupaj, da proslavimo z okusno slavnostno večerjo. Najboljše pa je še čakalo: četa, noviciat in klan so noč prespali 
pod milim nebom, v lastnoročno izdelanih bivakih. 

Naslednje jutro smo se vsi spet zbrali in po obilnem zajtrki izvedeli, da je naše misija za to dopoldne, da se cel steg čim 
bolj spozna in poveže med sabo. Tako smo se razdelili v mešane skupinice in se odpravili na orientacijo po okoliških 
gozdovih, kjer nas je čakalo mnogo zanimivih nalog.  

Ko smo se vsi uspešno vrnili, smo se spoznali tudi z najmlajšimi člani našega stega, bobrčki. Skupaj smo sestavili 
ogromno sestavljanko, na kateri so slike našega stega skozi celo leto. Čakala nas je še kratka priprava na obljube, nato 
pa so prišli še starši in slovestnost se je začela. 

Po končanih obljubah, kjer je mašo vodil naš p. Peter, nas je nagovoril še naš stegovodja. Sledilo je še zdelo zabavno 
druženje ob pojedini, ki so jo prinesli starši.  

Preživeli smo zelo lep vikend, še posebno naši novi člani. Urška Pevec, Prisrčna mačka 

V petek 24.5.2013, se je ves steg zbral na Šenturški Gori. Ko so prispeli vsi, smo se izvidniki in izvidnice, popotniki in 
popotnice, skupaj s našimi voditelji, povzpeli na hrib, kjer smo naredili bivake. Približno ob 8-ih smo imeli vitezovanje. 
Takrat so naši 4 prijatelji postali vitezi. Pred obredom so si morali bodoči vitezi po točkah izbrati ime, zakon, ki jim bo 
dajal moč, ter na list napisali svoje slabe lastnosti, da so jih lahko zakurili v ognju. Potem smo odšli na večerjo.  

Naslednji dan so bile obljube. Okoli 12-ih so vsi starši prišli in imeli smo mašo. Med pridigo smo imeli obljube. Cel steg 
se je zbral v kvadrat in vsak je izvajal svoj klic. Letos so bili prvi bobrčki, ker so najmlajši. Za njimi so v svoje krdelo 
sprejeli novince Volčiči. Potem pa je četa sprejela nove izvidnike. Ko je bilo obljub konec smo še razdrli kvadrat. 
Zaključili smo z mašo. 

Imel sem se zelo dobro in vesel sem, da smo dobili nove pripadnike stega ali posamezna veje. Peter Kokalj, Orli 



 
Obljube. Slikala Sara Rifel, Predana tigrica. 


