
 

 

 

 

 MAMUTOVE NOVIČKE 
Mesečni informator Mamutovega stega – Kamnik 1 

letnik II., številka 2, 17. 11. 2013 

spremljajte nas na:  

kamnik1.skavt.net in 

facebook.com/mamutov.steg.9  

pišete nam lahko na: 

kamnik1@skavt.net 

glavni urednik: Tomi Tomšič, Napredni eko sokol, uredniški odbor: voditelji Mamutovega stega 

 
Tadej Uršič, Športni gams, 

projektni voditelj 

 
p. Mari, duhovni asistent stega 

Uvodnik 
Kočni cilj skavtstva (skavtske vzgoje) je odgovoren in 
dejaven kristjan in državljan. Pa se voditelji, starši tega 
zavedamo? 

Vsak, kdor se pridruži skavtom, gotovo doživi nekaj, kar 
vrstniki ne doživijo. Pustolovščine, neprespane noči, igre v 
blatu, pot, služenje … in predvsem odgovornost.  

Če ima bobrček malo odgovornost, da začne skrbeti zase, 
volčič, da vidi tudi druge v krdelu, izvidnik, da pomaga in 
uči mlajše, popotnik, da dá del svojega časa za drugega, 
tako postopoma veča svojo odgovornost. Pa je dovolj, da 
smo odgovorni, delavni, pridni le pri skavtih? Ne.  

Živimo v času, ko bomo morali stopiti korak naprej – iti v 
svet, pokazati svetu, Kamniku … da smo tukaj, da 
zmoremo in da imamo ideje, želje, znanja in sposobnosti, 
da se naš svet obrne na bolje. 

Če pri skavtih znamo 
videti majhnega, 
nebogljenega bobrčka, 
volčiča, ki se trudi in 
mu ne gre, izvidnika, ki 
je izgubljen, klanovca, 
ki išče pot v življenje – 
potem lahko to 
naredimo tudi v svetu. 

Bodimo skavti v 
vsakdanjem življenju, 
v šoli, službi in 
predvsem v »civilni« družbi in župnijskem občestvu. 
Bodimo pripravljeni in služimo, da se svet, Slovenija, 
Kamnik spremenijo, ker nas potrebujejo.  

Napovednik dogodkov 
datum kaj kje za koga 
petek, 22. 11., 1700–1900 srečanje bobrov in bobrovk skavtska soba kolonija 

sobota, 23. 11., 1400–1700 5. srečanje čete pred skavtsko sobo četa 

sobota, 30. 11. srečanje celega stega skavtska soba za vse člane stega 
nedelja, 15. 12. regijski sprejem Luči miru iz Betlehema Ljubljana kdor želi 

petek, 20. 12., 1700–1900 srečanje bobrov in bobrovk skavtska soba kolonija 

 Zbiranje plastičnih zamaškov – Tudi letos nadaljujemo z uspešno akcijo zbiranja plastičnih zamaškov. Tokrat 

pomagamo 6 letnemu fantu Aljažu Kernu iz Komende, ki 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. Tomi Tomšič 

 Klan izdeluje adventne venčke – Lanskoletna adventna akcija izdelovanja venčkov se je izkazala za zelo uspešno. 

Zato smo se tudi letos v klanu odločili, da bomo adventne venčke izdelali in bodo na voljo 24. 11. ter 1. 12. po vseh treh 
svetih mašah pred frančiškanskim samostanom. Meta Motnikar, Drzna aligatorka 

Duhovna misel za adventni čas 
Odgovorni za Mamutove novičke so me prosili, da za 
skavte napišem spodbudno misel ob začetku adventnega 
časa. Zelo sem bil presenečen nad zaželeno količino vrstic 
mojega prispevka: »Tri vrstice. Ni potrebno več!« so dejali. 

S tem stavkom, ki ga sedaj pišem, bi torej lahko končal. Pa 
bi imeli kaj od tega?  

Nič! Popolnoma nič. Kakor nimajo nič od vere v Kristusa 
tisti, ki samo trikrat na leto pridejo k maši in nimajo nič od 
življenja tisti, ki se zadovoljijo samo z občasno mislijo na 
Boga v svojem, tako z dolžnostmi in delom napolnjenim 
življenjem.  

Adventni čas pa nas vabi, da se ustavimo oz. da 
zaustavimo tempo našega življenja; vabi nas, da si 
vzamemo čas zase in za bližnjega, kar pomeni, da si 
vzamemo čas za Boga, za molitev, za branje Svetega 

pisma. Še zdaleč ni 
dovolj, da preberemo 
le tri vrstice. Božič je 
lep v toliko, kolikor se 
nanj pripravimo.  

Če torej hočeš, da se 
bo letos Bog rodil tudi 
v tvojem srcu, se ne 
zaustavi pri tretji 
vrstici. V letošnjem 
adventnem času 
preberi celo Novo 
zavezo. Ne le preberi, 
tudi premeditiraj jo. Še več, naj se Božja beseda v 
letošnjem adventnem času učloveči v tvojem življenju. 

Zgodilo se je … 
 Državna srečanja voditeljev – Vsako leto dvakrat se voditelji z vse Slovenije zberemo na srečanje, kjer se družimo in 

tudi kaj novega izvemo. Tokrat smo se zbrali v petek, soboto in/ali nedeljo, 4., 5. in/ali 6. 10. Voditelji bobrov in bobrovk 
so se zbrali v Domžalah (Veliki bober Keo), voditelji volčičev in volkuljic v Poljanski dolini (Bagira), voditelji izvidnikov in 
vodnic (Leon, Tomi, kot voditelj srečanja Tadej) pa v Cerknici. Se že veselimo spomladanskega srečanja. Tadej Uršič, 
Športni gams  
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Klanovci urejajo vrt pred skavtsko sobo. Aljaž Šter, 

Predani orel 

 Tudi klanovci urejali skavtski vrt – Zbrali smo se ob 

človeški uri, primerni za sestajanje in delo na vrtu. Po 
začetnem uvodu v ta dan smo si razdelili naloge in se lotili 
dela. Tudi za zamudnike se je našlo nekaj . Nekateri so 
»štihali«, spet drugi so obirali suhe liste. Nekateri so žagali 
in spet drugi delali nič. Sestanek smo zaključili z malček 
bolj urejenim vrtom in sadove našega dela lahko vidite 
tudi sami. Vsaj večino. Nataša Puhan, Vztrajna puma 

 Jesenovanje komendskih skavtov v Kamniku – V 

petek, 8. 11. zvečer, so v Kamnik pripešačili skavti iz 
našega sosednjega stega – Komende. K nam je prišla na 
jesenovanje njihova srednja starostna skupina – četa (11–
16 let). Zaradi močnega deževja so se v soboto zadrževali 
predvsem v naših skavtskih prostorih, kjer se jim je v 
dopoldanskem času pridružila tudi naša četa Kamenčki. Skupaj smo izvedli zanimivo in zabavno druženje ob številnih 
igrah, kjer smo tekmovali drug proti drugemu in za vsako zmago dobivali sladke bombone. Da je bila nagrada na koncu 
še slajša, bombonov nismo pojedli sproti, temveč smo jih prihranili za na konec in med seboj prijateljsko razdelili. Tako 
so prišli do svojega bombona tudi tisti, ki so bili v tekmovanju morebiti manj uspešni. Srečanje smo zaključili s skupnim 
kosilom, med katerim smo se še dodatno povezali. Po našem odhodu so Komendčani pri nas preživeli še celo soboto in 
nedeljsko dopoldne. Tomi Tomšič, Napredni eko sokol  

 Jesensko zasedanje Sveta ZSKSS – V soboto, 9. 11., se je v Novem mestu začel dvodnevni Svet Združenja slovenskih 

katoliških skavtinj in skavtov, na katerem se srečajo delegati in predstavniki vseh slovenskih stegov. V soboto delegati 
sodelujemo na različnih delavnicah in predstavitvah delovanja Združenja v preteklem letu, seznanimo se z načrti za 
prihodnost in se udeležimo Sveta posameznih skavtskih regij. V nedeljo sledi najpomembnejši dogodek – plenarno 
zasedanje. Na njem delegati stegov sprejemajo pomembne odločitve, ki vplivajo na delovanje naših stegov 
(spreminjanje statuta ZSKSS in različnih pravilnikov, sprejemanje proračuna, volitve članov različnih funkcij itd.).  

Ena izmed pomembnejših stvari, ki smo jih sprejeli na tem Svetu ZSKSS, je uradna potrditev oblike skavtskih rutic za 
naše najmlajše skavte – bobre in bobrovke. Več o samem Svetu ZSKSS si lahko preberete na spletni strani 
http://www.skavt.net/iz-pisarne/Svet-Zdruzenja-v-Novem-mestu.  

Iz našega stega so se Sveta ZSKSS udeležili: delegata Tomi Tomšič in Rok Klobčar, regijski načelnik ljubljanske regije 
Leon Anžel, stegovodja Miha Klobčar, ki 
je opravljal funkcijo predsednika 
delovnega predsedstva, in Tadej Uršič, 
ki je postal imenovani skavtski trener, 
kar pomeni, da je tudi uradno 
usposobljen za vodenje različnih 
skavtskih izobraževanj in usposabljanj 
na državni ravni.  

Naslednji Svet ZSKSS bo potekal prvi 
vikend v marcu 2014, na njem pa bodo 
med drugim potekale tudi volitve članov 
izvršnega odbora ter volitve članov 
častnega razsodišča in nadzornega 
odbora. Miha Klobčar, Modri delfin 

 Akela se je vrnila iz Afrike – V petek, 

15. 11., je bil prav poseben dan, saj se je 
z nekajmesečne volonterske medicinske 
odprave po Zambiji vrnila naša draga 
Akela! 

Na letališču v Benetkah je pristala ob 
14:00, ob 18:00 pa že obiskala svoje 
volčiče na srečanju v skavtski sobi v 
Kamniku, še s polnim nahrbtnikom, 
sveže dišečim po Afriki. 

Vsi v krdelu so je bili neverjetno veseli in 
ji zaželeli čim boljše privajanje na 
tukajšnji hlad, pozdrave in želje pa z 
volčiči delimo tudi vsi ostali. Nekaj 
prizorov iz srečanja lahko vidite v 
priloženem foto kolažu. Čil in Tomi 
Tomšič, Napredni eko sokol, slikala kača 
Kaja  
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Barvanje ptičjih hišic na jesenovanju 

volčičev. Kača Kaja 

 
Četa Kamenčki v Trbojah. Luka Štupar, Ekstremni orel 

 
Klanovci na jesenovanju. Aljaž Šter, Predani orel 

V objektivu – jesenovanja 
 Jesenovanje krdela Izpod treh gradov v Kamniku 

Letos smo tudi v skoraj najmlajši veji opazili, da nam jesen ogromno 
ponuja, zgrabili priložnost in še mi pripravili jesenovanje. 

V petek, 25. 10. popoldne, smo nahrbtnike in drugo kramo odložili na 
velik kup pred skavtsko sobo in se sprehodili do gozda nad Žalami. Res 
smo se veselili vikenda, ki je bil pred nami. Urili smo se v kurjenju ognja 
z eno vžigalico in spoznali, kakšen les potrebujemo, da nam to najhitreje 
uspe. Temo smo izkoristili še za skrivalnice, nato pa smo se udeležili 
slovesne Skale posveta, na kateri smo sprejeli nove volčiče mladiče. 
Bagira nam je ujela bika in mislim, da je bilo to najbolj čokoladno meso 
v džungli do sedaj. Zaspali smo pozno, z glasbeno podlago in po filmu o 
dečku, ki je živel med volkovi, nekaterih pa je zmanjkalo že malce prej. 

Zgodnje jutro je bilo lepše po Mesuinem zajtrku. Do prihoda naših 
staršev pa smo dekleta barvala in ustvarjala, fantje pa so s pomočjo 
sekir, lopat, grabelj, nožev, košev in drugega orodja pospravili listje, 
grmovje, gnilo bučo in drugo nesnago z vrta. Izkupiček je bil kup 
nasmejanih delavcev in pisane ptičje hišice. 

Z molitvijo in polnimi usti kokosovih kroglic, smo naše jesenovanje za 
letos končali. Kača Kaja 

 Jesenovanje čete Kamenčki v Trbojah 

Četa je tokrat po dolgem času spet šla na jesenovanje v 
Trboje. Takole so se imeli: 

Od 26. do 28. oktobra smo bili na jesenovanju v Trbojah. 
Prvi dan smo preživeli na travniku, zvečer smo imeli 
sprejem novincev ter zabavni večer. V nedeljo smo imeli 
jutranjo telovadbo, ki mi ni všeč. Nato smo odšli k maši in 
nato pojedli kosilo. Imeli smo orientacijo. Bilo mi je všeč. 
Ada Osolnik 

Všeč mi je bilo, ker smo zabavni večer lahko preživeli zunaj 
in ker smo jedli kostanj. Jutranja telovadba se mi ni zdela 
pretežka. Orientacija mi je bila tudi zanimiva, ker smo 
doživele veliko zabavnih pripetljajev. Ni pa mi bilo všeč, 
ker ni bila točna. Obred na gradu in puding sta mi bila 
najbolj všeč. Lucija Pevec, Luštna puma 

Hiša je bila super, hrana tudi. Počeli smo zabavne stvari, najbolj pa mi je bila všeč orientacija. Spoznala sem veliko novih 
prijateljev in prijateljic. Vsi se mi zdijo super. Tabor si bom zapomnila po veliko stvareh. Komaj čakam na naslednji 
tabor. Rebeka Čibej 

Imel sem se zelo fino, saj sem spoznal veliko novih prijateljev. Daniel Kokalj 

 Jesenovanje Klana a je to … ?! 

25. oktobra ob 18.00 (uradno malo kasneje …), smo se na 
parkirišču pred frančiškani zbrali Polona, Rok, Katarina, 
Sergeja, Valerija, Janez, z voditeljema Heleno in Ajažem, 
se nabasali v dva avtomobila in odrinili na nevarno vožnjo 
(vsaj tisti, ki jih je vozil Rok) do doline Vrata. Med potjo 
smo se pogovarjali, poslušali glasbo in nato po uri in pol 
vožnje prispeli do klanca, po katerem smo odšli peš, da je 
naš kombi lahko prišel do vrha, kjer smo našli leseno hiško 
brez elektrike in vodovoda, pa tudi signala za telefon. Po 
prihodu smo razpakirali in zakurili štedilnik, tako da smo 
lahko skuhali večerjo in ogreli hišico. Po večerji smo še 
malo kartali in se pogovarjali, nato pa smo odšli spat.  

Naslednje jutro nas je že ob 8:00 zbudila Aljaževa budilka, zato smo počasi vstali in pojedli zajtrk. Po zajtrku smo se 
pripravili za pohod in nato peš odšli ob reki do vznožja Triglava, kjer smo pomalicali in odšli nazaj do hišice. Tam smo  
fantje zakurili ogenj in si spekli ogromno mesa, notri pa so dekleta skuhala ostalo. Na kosilo pa je prišel tudi naš skrivni 
gost – Miha. Po kosliu smo nekaj minut (ur) posvetili Mihu, da nam je povedal nekaj o poklicih in izobrazbi … Nato smo 
na ognju spekli večerjo in odšli v zgornje nadstropje pisat dnevnik in medtem nekateri zaspali … Zjutraj smo po zajtrku 
odšli na sprehod in splezali na nek balvan, na katerem smo imeli debato o splavu, ki jo je pripravila Polona. Nato smo 
odšli nazaj do hišice in po evalvaciji jesenovanja odšli k maši na Brezje, nato pa domov. Res je blo fajn!! Jurij Strehar, 
Pogumni orel 



 
Miha Klobčar, Modri delfin 

 

Krdelo Izpod treh gradov je jesenovalo kar v naših skavtskih prostorih. Bili so pridni in opravili veliko delo na skavtskem 
vrtu, izdelovali pa so tudi ptičje hišice, da bomo čez zimo lahko poskrbeli za ptičke na njem. Slikali stari volkovi.  

V koži skavtskega voditelja – 

stegovodja Miha Klobčar 
S tokratno številko Mamutovih novičk začenjamo z novo 
rubriko, ki bo v vsaki številki predstavila enega od 
voditeljev našega stega. Z njo želimo predstaviti tako 
osebno zgodbo voditelja, kot njegovo voditeljsko vlogo, 
delo in naloge. In kdo drug bi bil najbolj primeren za prvo 
predstavitev, kot oseba, ki je odgovorna za vse dogajanje 
našega stega – stegovodja Miha Klobčar. 

Miha, bi nam za začetek pogovora lahko na kratko 
predstavil svojo prehojeno skavtsko pot? 
Moja skavtska pot se je začela že več kot 15 let nazaj v 
krdelu. Našo džunglo sem raziskoval dve leti, nato pa sem 
kot izvidnik 3 leta preživel v vodu Delfinov. Sledila je nekaj 
letna skavtska pavza, dokler se nisem leta 2008 pridružil 
voditeljem. Štiri leta sem vodil krdelo, nato pa prevzel 
vlogo stegovodje, ki jo opravljam že drugo leto. Do marca 
sem še član državnega vodstva voditeljev veje VV, v 
zadnjih letih pa sem vodil tudi nekaj izobraževanj na 
državni ravni. Tako da skavti predstavljajo precej velik del 
mojega življenja. 

Kako si ti v mladosti gledal na voditelje? Si kdaj pomislil, 
da boš tudi sam postal voditelj? 
Imel sem kar nekaj voditeljev in lahko rečem, da se prav 
vsakega z veseljem spominjam. Med seboj so si bili precej 
različni, tako da sem se lahko od vsakega naučil kaj 
drugega. Zdaj, ko gledam nazaj, vem, da so mi dali veliko 
stvari, ki mi v življenju zelo koristijo.  

O tem, da bi sam postal voditelj, nisem nikoli razmišljal. 
Vedno sem imel dovolj dela s samim seboj, tako da si kot 
volčič in kot izvidnik nisem znal predstavljati česa takega. 
Šele kasneje, ko so me povabili in mi rekli, da me lahko 
kot voditelja koristno uporabijo, sem začel razmišljati o 

tem. Na srečo nisem prav dolgo razmišljal in moram reči, 
da nisem nikoli podvomil, ali sem sprejel pravo odločitev. 

Katera pa je bila tvoja najlepša skavtska izkušnja? 
Lepih skavtskih izkušenj je ogromno. Prva od stvari, ki se 
je spominjam, je prva skala posveta pod strunjanskim 
križem, ko sem bil uradno sprejet v krdelo. Iz čete se z 
veseljem spominjam trikraljevskih akcij, kjer smo s fanti 



doživeli veliko zanimivih stvari. Kot voditelj pa lahko 
rečem, da so najlepši trenutki tisti, ko uspešno zaključimo 
nek projekt, na katerega smo se dolgo pripravljali. Takrat 
je res neprecenljivo videti veselje in navdušenje v obrazih 
okoli sebe! 

Zdaj si že drugo leto stegovodja našega stega. Bi nam 
povedal kaj več o tem, kaj stegovodja sploh počne? 
Glavna naloga stegovodje je, da organizira in vodi SKVO 
(SKupnost VOditeljev stega) srečanja. Na srečanjih 
voditeljev se načrtuje skupne stegove dogodke,  preverja 
se že opravljeno delo, rešuje se probleme, ki se pojavijo v 
stegu, in tako naprej. Naloga stegovodje ni, da vse to 
naredi sam, ampak da poskuša delo čim bolj pravično 
razdeliti, saj le na tak način ne bo nihče preveč 
obremenjen. Ima pa stegovodja nekaj nalog, ki so drugim 
voditeljem na srečo prihranjene – različne administrativne 
stvari (različni seznami, urejanje baze članstva, oddajanje 
letnih poročil in prijav na razpise, itd.), komuniciranje s 
skavtsko pisarno v Ljubljani, dogovarjanje s patri 
frančiškani glede skavtskih prostorov in svetih maš … Na 
srečo imamo v našem stegu veliko voditeljev z izkušnjami, 
ki so mi pri teh stvareh vedno pripravljeni svetovati in 
priskočiti na pomoč. 

Bi nam zaupal, v kakšnem stanju se nahaja naš steg? 
Kakšni smo v primerjavi z ostalimi? 
Tako, kot vsaka stvar, ima tudi naš steg pozitivne in 
negativne lastnosti, zato je naše stanje zelo podobno 
stanju večjemu številu slovenskih stegov. Slabe stvari so, 
da smo skavti aktivni na več različnih področjih, zato nam 
včasih zmanjka časa za vse, kar bi želeli storiti – velikokrat 
ravno skavti izpadejo iz našega urnika. Sodelovanja z 

župnijo je bolj malo. Število izvidnikov in vodnic bi lahko 
bilo večje, vendar je četa precej »mlada« in imajo ravno 
zato veliko prostora za rast in napredovanje. Naše 
prednosti so številčne veje BB in VV ter velik SKVO, 
organiziramo veliko število različnih dogodkov, imamo 
super skavtske prostore, naši skavti so vedno pripravljeni 
na akcijo. Zelo smo veseli, da se tudi starši radi 
udeležujejo naših aktivnosti in se odzovejo našim vabilom. 
To se nam zdi zelo pomembno, saj lahko z njihovo 
pomočjo še bolje vzgajamo njihove otroke.    

Kaj pa kadar nisi skavt? Kaj počneš takrat? 
Skavt si vedno, tudi kadar nisi na skavtskih aktivnostih =). 
Dejansko res veliko časa preživim skavtsko. Tudi če nimam 
srečanj in sestankov, potem velikokrat sam pri sebi 
načrtujem, kaj vse v zvezi s skavti me še čaka in na kakšen 
način bom zadevo izpeljal, da stvar ne bo dolgočasna in da 
bo čim bolj poučna. Drugače pa v prostem času 
zaključujem faks, zadnje čase se spet ukvarjam s košarko,  
pojem v več zborih in se na sploh čim bolj trudim, da 
življenje ni preveč dolgočasno.  

Imaš kakšno misel, ki te v življenju posebej navdihuje in 
bi jo podelil z nami? 
Ena od takih misli je Jezusova obljuba, da bo z nami do 
konca sveta. Včasih, ko se pojavijo kašni problemi in ne 
gre vse tako, kot smo si zamislili, ne smemo pozabiti, da 
nas Bog vedno spremlja in da se vse stvari odvijajo točno 
po njegovem načrtu. Bog ne improvizira. Zato ne glede na 
to, v kako težki situaciji smo, nikoli ne smemo obupati. 
Sicer pa: kateri je že osmi skavtski zakon? =). 

Miha, najlepša hvala, da si si vzel čas za pogovor! 
pripravil Tomi Tomšič, Napredni eko sokol 

Za konec – razvedrilo 
V letošnjem letu v Mamutovih 
novičkah uvajamo še eno novost, 
in sicer razvedrilo. V vsaki številki 
lahko pričakujete kakšen 
prispevek, ki vam bo tako ali 
drugače popestril branje novičk. 
Tokrat so razvedrilo pripravili 
naši najmlajši – bobrčki. 

V naši koloniji BB, ki trenutno 
šteje 16 članov, se imamo prav 
lepo. Na drugem srečanju smo 
spoznavali bobra in naše 
bivališče, ki ga mi imenujemo 
bobrišče. Zelo radi barvamo in se 
igramo športne igre. Prav tako 
pobarvanko smo barvali in jo 
prilepili v naše zvezke. Pobarvaj 
jo še ti in jo prinesi svojemu 
voditelju do nedelje, 8. 
decembra. Vse prispele 
pobarvanke bomo razstavili, 
najlepše pa tudi nagradili, zato 
se ne pozabi podpisati. K 
sodelovanju ste povabljeni vsi. 
Tudi najstarejši in starši lahko 
obudite malo otroka v sebi. 
Morda pa dobite sladko 
presenečenje za pogum :). Veliki 
bober Keo  


