
 

 

 

 

 

MAMUTOVE NOVIČKE 
Mesečni informator Mamutovega stega – Kamnik 1 

letnik II., številka 1, 21. 10. 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 

Novo leto, nov začetek, novi cilji 
Tudi to poletje je, tako kot vsa, čisto prehitro minilo. Bilo je pestro in polno skavtskih taborov. Vsaka starostna 
skupina je imela svojega, večina voditeljev pa se je udeležila tudi kakšne poletne šole za skavtske voditelje (taborne 
šole) – bodisi kot udeleženci, bodisi kot voditelji izobraževanj. Za nameček pa so nam poletje s svojim dvodnevnim 
obiskom popestrili še skavti iz Danske! Kot vidite, nam res ni bilo dolgčas. 

Ampak mi ne počivamo in že migamo s polno paro v novem skavtskem letu. Pripravili smo vam kup presenečenj, ki pa 
vam jih bomo razkrivali postopoma celo leto, da bo ves čas zanimivo :).  

Tudi letos boste dogajanju v stegu lahko sledili preko različnih »kanalov«: 

- Mamutove novičke vas bodo pričakale enkrat mesečno;  

- na spletni strani bomo objavljali fotogalerije dogodkov in sproti posodabljali napovednik dogodkov;  

- sprotnemu dogajanju pa lahko sledite tudi preko facebookove skupine Mamutov steg. Namenjena je vsem, ki jih 
dogajanje v našem stegu zanima, še posebej pa našim aktivnim članom in njihovim staršem. 

Se beremo in se vidimo! 

Napovednik dogodkov 
datum kaj kje za koga 

25.–26. 10. jesenovanje krdela skavtska soba krdelo 

25.–27. 10. jesenovanje klana Vrata klan 

26.–28. 10. jesenovanje čete Trboje četa 

8.–10. 11. 1. zbiralna akcija starega papirja parkirišče povabljeni vsi 

9.–10. 11. zasedanje Sveta ZSKSS Novo mesto delegati stega 

 Zbiranje plastičnih zamaškov – Tudi letos bomo nadaljevali z uspešno akcijo zbiranja plastičnih zamaškov. 

Lansko leto smo Dejanu Grilju iz Vranskega pomagali priti do bionskih protez za roke, letos pa bomo pomagali 6 
letnemu fantu Aljažu Kernu iz Komende.  

Aljaž se je zaradi težkih zapletov ob porodu rodil drugačen: zaostaja v razvoju za vrstniki, je na invalidskem 
vozičku in ne govori. Družina živi v mansardnem stanovanju, do katerega postaja pot po stopnicah vsak dan težja. 
Tudi njihov avto ni primeren za prevažanje invalidskega vozička. Hvaležni bodo vsem, ki ste jim pripravljeni z 
zbiranjem plastičnih pokrovčkov pomagati in narediti nekaj koristnega tudi za okolje. 

 Zbiralne akcije starega papirja – Tudi letos, tako kot že vrsto let, bomo organizirali zbiralne akcije starega 

papirja. Papir zbiramo za lepšo naravo in nižjo ceno poletnega tabora.  

Veseli bomo, če boste odpadni papir čez leto dajali na stran in ga v času zbiralnih akcij odložili v zabojnik, ki bo 
stal na parkirišču za Frančiškanskim samostanom. Še bolj pa bomo veseli, če boste na zbiralne akcije opozorili 
tudi svoje sosede in prijatelje. Če boste zbrali večje količine starega papirja, nas kontaktirajte in se bomo 
dogovorili za osebni odvoz.  Predvideni datumi zbiralnih akcij so sledeči:  

o 8.–10. 11. 
o 15.–16. 2.  
o 26.–27. 4. 
o 14.–15. 6. 

 Verouk za odrasle – Pater Mari začenja z veroukom za odrasle, ki bo vsak ponedeljek od 19.45 do 20.45 v 

samostanski dvorani. Vabljeni vsi, ki se zanimate za kakršna koli verska vprašanja, predvsem bivši biblični krožek, 
odrasli skavti, starši, gimnazijski profesorji in tisti, ki ste ta večer prosti. Na prvem srečanju, v ponedeljek 7. 
oktobra, so se najprej seznanili z načinom dela in programom. Ponedeljkove ure se bodo vedno začele s pol 
urnim predavanjem, ki nas bo uvedlo v tematiko večera, sledil bo pogovor o temi. Prva srečanja bomo namenili 
razmišljanju o veri. Vabim vas vse, da odrinemo na globoko in darujemo eno uro časa za našo rast. Majda Peterlin 

Zgodilo se je … 
 Imenovanja voditeljev – V soboto in nedeljo, 5. in 6. 10. so na štirih različnih koncih Slovenije, za vsako 

starostno skupino posebej, potekala državna srečanja voditeljev, ki se zgodijo vsako leto dvakrat. Na njih voditelji 
izmenjujemo izkušnje in pridobivamo nova znanja (in poznanja). Na teh srečanjih pa voditeljem podeljujejo  tudi 
posebna priznanja – t. i. imenovanja voditeljev – kadar se le-ti formalno izpopolnijo v svojem voditeljskem znanju. 
Tokrat je dobil imenovanje voditelja veje IV (»2. stopnja«) naš četovodja in načelnik Ljubljanske regije Leon Anžel! 

Leon, iskreno ti čestitamo in ti želimo, da svoje pridobljeno znanje kar najbolje uporabiš :). 
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Skupinska slika z najstarejšo kamniško skavtinjo. Avtor: 
neznan. 

 

 
Mamutov steg na odkritju spominske plošče Viktorja 
Repanška ob petju skavtske himne. Avtor: Kamničan.si. 

 

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

voditelji tabornih šol za voditelje in tečajev za vodnike. Udeleženci: 

- Urška Pevec in Sara Rifel – taborna šola metode VV*. 

Voditelji tabornih šol in tečajev za vodnike: 

- Jošt Uršič – tečaj za vodnike, 
- Miha Klobčar – taborna šola metode VV, 
- Tadej Uršič – taborna šola metoda IV. Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica 

* Taborna šola (TŠ) metode poteka ločeno za vsako starostno skupino (VV, IV, PP). V sistemu formalnega 
izobraževanja voditeljev ZSKSS je to 2. stopnja izobraževanja (1. stopnja je TŠ Pripravnik, 3. stopnja TŠ Združenje, 
4. stopnja pa TŠ Trenerji). Na tečajih za vodnike pa se usposabljajo najstarejši izvidniki in vodnice, ki imajo oz. 
bodo v četi imeli vlogo vodnika voda. 

 Obisk danskih skavtov – Prav na sredi poletnih počitnic, 31. 7., so nas v Kamniku obiskali danski skavti iz stega 

Giber Å, ki so prišli na svoj poletni tabor v Slovenijo. Z danskimi skavti smo imeli Mamuti že kar nekaj takšnih in 
drugačnih srečanj, saj jim je Slovenija zelo všeč, veže pa nas tudi voditeljsko poznanstvo. Skupaj smo preživeli dva 
lepa dneva, kjer smo jim pokazali, kako potekajo skavtska srečanja v Sloveniji, oni pa nam, kako na Danskem.  

 
Danski skavti in Mamuti. Več fotk si lahko ogledate na naši spletni strani. Avtor: Mikkel Vestergaard. 

 Odkritje spominske plošče Viktorja Repanška – Konec avgusta je Občina Kamnik organizirala spominske 

slovesnosti za Viktorja Repanška (1913–2006), pomembnega agronoma, ki je veliko svojega časa in energije 
posvetil vzgoji takšnih sort krompirja, ki bi bile prilagojene na slovenske naravne pogoje. Hkrati pa je bil Viktor 
tudi eden od tistih, ki so leta 1926 prvič pripeljali skavtstvo v Kamnik. V okviru slovesnosti je bila mdr. v prostorih 
Občine organizirana razstava o njegovem delu in predvojnem skavtstvu ter v Frančiškanskem samostanu 
predavanje o Repanšku in skavtstvu, kjer je bil eden od predavateljev tudi naš dolgoletni voditelj Tadej Uršič.  

Vrhunec slovesnosti pa je bil 2. 9. ob otvoritvi spominske plošče na naslovu Šutna 1, kjer je bil Repanšek rojen. 
Ploščo je odkril župan ob prisotnosti vseh članov našega stega. Otvoritvi je prisostvovala tudi Viktorjeva sestra, ki 
je bila tudi sama skavtinja, in je danes najstarejša še živeča kamniška skavtinja. Bilo nam je v veliko veselje, da 
smo jo spoznali, še posebej pa smo veseli, da na spominski plošči piše tudi, da je bil Viktor soustanovitelj prvih 
skavtov v Kamniku.  

 

http://www.blaaspejderimaarslet.dk/


 
Krokarji na preži v afriški divjini. Avtor: Akela. 

 

 
Mamutov steg v sprevodu narodnih noš. Avtor: DJ Janez Kočar. 

 

 
Pestro dogajanje v Pravljični deželi pred Skavtskim 

okoljskim centrom v Kočevskem rogu. Avtor: kača Kaja. 

 Narodne noše – Tudi letos smo Mamuti sodelovali v sprevodu narodnih noš, ki je potekal 8. 9.   

 Pobarvaj me – 14. in 15. 9. je pri Logatcu potekalo 

vseslovensko srečanje popotnikov in popotnic z 
imenom Pobarvaj me. Na dogodku je sodeloval tudi naš 
noviciat. V veliki delovni akciji so popotniki očistili staro 
vojaško kasarno, ki ni bila v rabi že dolga leta in jo je 
temu primerno načel zob časa. Zdaj bo Občina Logatec 
zagotovila še sredstva za prenovo, po njej pa bodo tu 
uredili prostor za druženje mladih. Več o projektu si 
lahko preberete in ogledate na 
http://pobarvajme.skavt.net. 

 Začetek skavtskega leta in Svet stega – V nedeljo, 

29. 9. so v našem stegu spet stekla redna tedenska 
skavtska srečanja. Najprej je vsaka starostna skupina 
zase v svoje vrste sprejela novince, potem pa smo se v 
mešanih skupinah odpravili raziskovati Kamnik in 
premagovat izzive, ki smo jih srečali na poti. 

Srečanje smo zaključili še s Svetom stega – to je neke vrste posvet vseh članov stega in njihovih staršev, ki se 
mora zgoditi vsaj vsake 3 leta, da dobimo povratne informacije o našem delu. Na dogodku pa smo tudi izvolili 
predstavnike našega stega, t. i. delegate, ki bodo sodelovali na raznih dogodkih, kjer bo potrebno zagovarjati 
interese našega stega, predvsem pa na Svetu ZSKSS, nekakšnem skavtskem parlamentu, ki se zgodi 2-krat letno, 
in kjer se sprejemajo najpomembnejše odločitve glede delovanja naše skavtske organizacije. Naši delegati v 
naslednjih treh letih bodo tako: Helena Zabret, Rok Klobčar, Tomi Tomšič in Urška Pevec. 

 Pisala nam je Akela iz Zambije – Tam se že dva 

meseca nahaja na volonterski medicinski odpravi 
slovenskih zdravnikov in medicinskih sester. Takole 
pravi: »Lahko vam pa povem da sem videla leve v akciji 
in leoparda na drevesu, ki se masti z antilopo ... :). Zelo 
vas pogrešam in se vidimo že čez mesec dni ... Lepe 
pozdrave iz črne Afrike in, po zapisnikih, ki jih redno 
prebiram, vidim, da ste zelo aktivni in pridni ...«.  

Več o dogajanju ekipe pa lahko preberete na njihovem 
blogu: http://zambija.blogspot.com.  

 

 

 

V objektivu – Poletni tabori 
Poletni tabor Krdela izpod treh gradov v Kočevskem rogu 

Volčiči in volkuljice smo poletni letošnji tabor preživeli 
odlično!  Odšli smo v kočevske gozdove, kjer se je od 15. do 
20. julija po pravljični deželi podila cela kopica pravljičnih 
bitij.  

Stvari, ki so nam s tabora najbolj ostale v spominu: večeri ob 
tabornem ognju, petje pesmi, igranje iger in pečenje hrane, 
odlična kuha Miške Drobtinice, delavnice: šivanje, pečenje 
kruha, izdelovanje posode iz lesa, zdravilne rastline, obisk 
Zlatolaskinega prijatelja Lovca, ki nas je podučil, kako se 
obnašajo medvedi, igranje 'primitivca' z našimi starši. Imeli 
smo celo kino pod zvezdami! S pravljičnimi junaki smo 
doživeli cel kup nepozabnih dogodivščin: rešili smo Metko iz 
krempljev zlobne čarovnice, Sneguljčici smo pomagali najti 
njen spomin in princa, z Rdečo Kapico smo odšli obiskat 
babico, ki nas je za nagrado peljala v Dolenjske toplice … in 
še in še.  

Tedna je bilo vse prehitro konec! Komaj čakamo na naslednji tabor! Bagira 
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Malica po obisku sirarne. Slikala Aljaž Šter in Janez Zabret. 

 

 
Klanovci in stegovodja pri slapu Voje. Slikal fotoaparat sam :). 

 

 
Četo so neke noči skrivaj obiskali tudi »gostje«, ki so jim želeli 
suniti zastavo. Kako uspešni so bili, pa naj ostane skrivnost ;). 
Slikal fotoaparat sam :). 

 

Poletni tabor Čete Kamenčki na otoku v Dolenjem Kronovem 

Izvidniki in vodnice smo se letošnje poletje odpravili v 
Dolenje Kronovo. Naša gusarska ladja je nasedla na 
največjem slovenskem otoku, kjer smo se zadrževali od 
15. 7. do 24. 7. Naš poletni tabor je zagotovo zaznamovalo 
prevažanje lesa s 'celine' s splavom, in čeprav se nam je 
takrat Krka zdela skoraj nepremagljiva ovira je bila prav 
ona tista ki nam je v najbolj vročih dneh nudila osvežitev – 
konec koncev pa je bila tudi naš hladilnik (glede na pred 
rokom skisano mleko ne sicer učinkovit (: ).  

Tabor pa ni bil edinstven samo zaradi lokacije, program ki 
so ga nam pripravili voditelji je bil izveden v pravem 
piratskem duhu. Uživali smo v veliki in nočni igri, menda je 
bil zanimiv celo dan vodnikov. Zabavni večeri so bili več 
kot vredni svojega imena, ponoči pa je naša straža 
uspešno branila zastavo in nas varovala pred medvedi, risi, 
tigri, žirafami ter vevericami.  

Tabor smo zaključili z nasmehi na obrazih ter živim 
skavtskim duhom v naših srcih. Ema Osolnik 

 

Potovalni tabor Noviciata kva je to?! v Posočju, 15.–24. 7. 2013 

Letošnje poletne počitnice smo se NOPP odpravili na pot 
ob Soči. Začeli smo v ponedeljek ob petih zjutraj, se z 
vlakom odpravili do Ljubljane in od tam do Jesenic. V 
devetih dneh smo prepotovali Posočje, (Mojstrana - 
Kranjska Gora - Vršič - Trenta - Kal Koritnica - Soča - Bovec 
- Kobarid - Tolmin - Most na Soči - Bohinj). Vmes smo si 
seveda tudi kaj ogledali (TNP, pridelavo sira, grobnico, 
pokopališče, slap Kozjak ....), se kopali v jezeru Jasna, 
Bohinjskem jezeru in v SOČI ter pomagali na eni kmetiji. 

Dobr smo jedl, pa vreme je blo večino cajta lepo. 

Uglaunem, mel smo se super! Meta Motnikar 

 

 

Potovalni tabor Klana a je to … ?! 

Poletni tabor Klana A JE TO 2013 je potekal od 29. 6. 2013 
pa do 4. 7. 2013. Poletni tabor smo začeli v soboto  in sicer 
v zasedbi Tadej, Polona, Katarina, Martina in jest. Začeli 
smo v Kamniku, se odpeljali z javnim prevozom do Škofje 
Loke in nato peš proti Bohinju z vmesnimi postajami v 
Železnikih, Soriški Planini in Bohinjski Bistrici. Prva dva dni 
smo se sprehajali z našim voditeljem Tadejem, nato bili 2 
dni sami in na koncu nas je za dva dni prišel pogledat še 
naš stegovodja Miha. Mislim, da smo se vsi zabavali in se 
odlično imeli. Weeeee. Rok Puhan 



 
Poletni tabor volčičev v Kočevskem rogu (15.–20. 7.). Več fotk si lahko ogledate na spletni strani. Slikala kača Kaja. 

 

 
Poletni tabor čete – otok Dolenje Kronovo (15.–24. 7.). Slikali vsi po malem. 

 



 

 
Poletni tabor klana – peš od Škofje Loke do Triglavskih jezer (29. 6.–4. 7.). Slikala Martina Jeklar.  

 

 
Voditeljsko načrtovanje novega skavtskega leta – Vrata (9.–11. 8.). Slikala Aljaž Šter in Erika Klemenc.  

 


