
 

 

 

 

 MAMUTOVE NOVIČKE 
Mesečni informator Mamutovega stega – Kamnik 1 

letnik II., številka 3, 17. 12. 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 

 
Rok Klobčar, Neugnani delfin, 

četovodja 

 

Uvodnik 
Ponovno je tu mesec december ... in skavti že 23 let, vsako leto znova in 
znova, po Sloveniji raznašamo plamen Luči miru iz Betlehema. Luč, ki je bila 
prižgana na kraju Jezusovega rojstva, v temni hladni votlini.  

In zakaj jo prinašamo vsako leto? 

Zato, ker bi radi, da se ta plamen – Jezus, dotakne vsakega izmed nas. Radi 
bi, da bi bil to simbol srečanja med nami in Njim. 

Zato to ni le plamen, pač pa je Luč Jezusa, ki ga moramo naprej prižgati v sebi 
in nato deliti z drugimi.  

Jo hočete? 

Napovednik dogodkov 
datum kaj kje za koga 
sreda, 18. 12., 1515–1630 sprejem LMB na Občini Kamnik Občina Kamnik kdor želi 

petek, 20. 12., 17
00

–19
00

 srečanje bobrov in bobrovk skavtska soba kolonija 

sobota, 21. 12., 17
45

–20
00 srečanje celega stega in sprejem LMB 

na Šutni 
zbor pred 
cerkvijo na Šutni 

za vse člane stega 

torek, 24. 12., 1830–2000 in 
0000–130 

sodelovanje pri polnočnicah in razstavi 
skavtskih jaslic po polnočnicah 

frančiškanska 
cerkev 

kdor želi 

četrtek, 26. 12., 820–1000 srečanje celega stega skavtska soba za vse člane stega 
četrtek, 26. 12., zvečer predstavitev kamniških mladinskih društev Glavni trg kdor želi 

nedelja, 12. 1., 1900 Svinčnik zanj - muzikal o Materi Tereziji Dom kulture kdor želi 

 Zbiranje plastičnih zamaškov – Letos 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 s tem narediti nekaj koristnega tudi za okolje. Tomi Tomšič, Napredni eko sokol 

Poslanica Luči miru iz Betlehema 2013 
Če si daleč od mene, če me gledaš z razdalje, zviška ali brezbrižno, mi ne 
moreš gledati v oči.  

Nočem, da se zapiraš vase, nočem, da si moj brezčutni opazovalec.  

Želim, da se mi približaš, me pogledaš, kajti samo tako me boš srečal in 
razumel. Samo tako boš videl, kdo in kakšen sem. Samo če prideš k meni, če 
snameš masko z obraza, me lahko prav vidiš.  

Tako bom zate postal luč. Moja luč bo svetila tudi tebi, saj naju strah, 
sovraštvo, nerazumevanje in zamere ne bodo več ločevale. Najin pogled bo 
drugačen, ker se bova poznala in se gledala takšna, kot sva. 

Odpri oči. Razumi. Sprejmi. Poglej drugače. 
 

Sprejemi Luči miru iz Betlehema po okoliških cerkvah 
datum kje datum kje 
ponedeljek, 16. 12., 1830 frančiškani Kamnik sobota, 21. 12., 1800 Mekinje 

torek, 17. 12., 1800 Stranje sobota, 21. 12., 1800 Šutna 

sreda, 18. 12., 1800 Zgornji Tuhinj sobota, 21. 12., 1800 Šmartno v Tuhinju 

četrtek, 19. 12., 1800 Sela pri Kamniku nedelja, 22. 12., 830 Gozd 

četrtek, 19. 12., 1700 Nevlje * Tunjice 

* Termin sprejema bo javljen naknadno. Glejte obvestila na naši spletni strani http://kamnik1.skavt.net. Hvala za 
razumevanje. Helena Zabret, Ustrežljiva mačka  
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Zgodilo se je … 
 Adventni venčki – Klanovci smo, kot že lansko leto, tudi letos izdelovali adventne venčke, da bi z njimi ljudem 

polepšali praznike in tudi sami malo razvijali našo ustvarjalnost. S pripravami smo začeli že dva tedna pred adventom z 
nabiranjem storžev, mahu in drugega naravnega okrasja. Za tem smo jih cel teden v izmenjavah okraševali in se pri tem 
zelo zabavali. V nedeljo pred adventom pa smo venčke ponudili ljudem. Z zbranimi sredstvi pa smo se lahko odpravili na 
Dunaj po luč miru iz Betlehema. 

Zagotovo bomo naslednje leto ponovno izdelovali adventne venčke, zato se že priporočamo, da si naslednje leto 
privarčujete mesto na praznični mizi za naš venček. Polona Pevec, Navihana mačka 

 Božično-novoletne voščilnice – Navdušeni volčič pa smo že od sedme ure zjutraj ponujali mimoidočim božično-

novoletne voščilnice, ki smo jih sami izdelali. S prostovoljnimi prispevki bomo lahko pokrili stroške naših aktivnosti, 
izletov in srečanj. Ob tej priložnosti se vsem prijaznim ljudem iskreno zahvaljujemo za prispevke. Voščilnice smo 
ustvarjali z velikim veseljem. Kača Kaja 

 

      

Klanovci izdelujejo adventne venčke. Aljaž Šter, Predani orel. Volčiči ponujajo svoje božično-novoletne voščilnice. 
Kača Kaja. Tudi bobrčki se s pomočjo staršev učijo izdelovati adventne venčke. Veliki bober Keo 

 Aktivno sodelovanje v Mladinskem svetu Kamnik – Po nekaj letih neaktivnosti s svojim delovanjem ponovno 

začenja Mladinski svet Kamnik (MSKA). MSKA je organizacija, v katero se združujejo različna mladinska društva in 
organizacije v naši občini in kamniški skavti smo njeni člani že od samega začetka Sveta.  

V novembru smo se predstavniki stega udeležili volilne seje MSKA, na kateri so bili v delovne organe izvoljeni tudi naši 
člani. Leon Anžel je postal član disciplinske komisije, Urška Pevec je bila izvoljena v komisijo za članstvo, Miha Klobčar 
pa v nadzorni odbor MSKA. Prizadevali si bomo za to, da bodo naši interesi zastopani ne samo med mladinskimi 
organizacijami in društvi, ampak tudi v širšem občinskem prostoru. Miha Klobčar, Modri delfin 

 Srečanje celega stega, 30. 11. 2013 – Kot je razvidno iz spodnjega foto kolaža, je bilo dogajanje pestro in raznoliko. 

Slikala Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Med sprejemom v cerkvi. Aljaž Šter, Predani orel 

  
 

Predbožični sejem. Aljaž Šter, Predani orel 

V objektivu – Klan A je to … ?! na 

osrednjem sprejemu Luči miru iz  

Betlehema na Dunaju 
V soboto, 14. 12. 2013, smo se klanovci (Aljaž, Helena, 
Katarina, Janez, Meta, Polona, Rok, Sergeja in Valerija) 
odpravili na Dunaj, na 25. sprejem Luči miru iz Betlehema. 

Vstali smo ob 2-h zjutraj, da smo bili lahko v Ljubljani ob 4-h. 
Na poti do Dunaja je večina avtobusa spala. Po nekaj urah 
vožnje smo prispeli na Dunaj. Pred uradno ceremonijo smo 
si ogledali še skavtski muzej na Dunaju. Ali ste vedeli, da so 
tudi skavti uporabljali svastiko kot medaljo za pogum? V 
Nemčiji in Avstriji se je ta simbol nehal uporabljati s 
prihodom Hitlerja, v Angliji in Franciji pa se je uporabljal še 
naprej. V muzeju je bilo nasploh veliko zanimivih stvari: 
uniforme, našitek, vreden 20.000–30.000 tisoč evrov …  

Po obisku muzeja smo šli na uradni sprejem, ki je bil v 
Catholic Parish Votivkirche na Rooseveltplatze-u. V cerkvi je 
bilo zelooo mrzlo (vsaj za ženski del klana), vendar nas je 
grelo prijateljstvo, povezanost z vsemi navzočimi 
najrazličnejših narodnosti in skupni namen ponesti mir v 
srca ljudi po vsem svetu z majceno lučko.  

Po koncu ceremonije se je kamniška zasedba klana odločila, 
da gre »pu svoje«. Pogledat smo šli predbožični sejem na 
Rathausplatz-u. V parih po trije smo se odpravili na 
raziskovanje sejma in okoliških kavarn. Po končanem ogledu 
smo se z avtobusom odpeljali do našega prenočišča 
(avstrijski skavti so nam omogočili, da prespimo v njihovih 
prostorih).  

Po večerji smo šli nazaj na ogled praznično okrašenega 
Dunaja. V eni cerkvi se je odvijal božični koncert, katerega 
smo si mi ogledali kar zastonj, vsi ostali navzoči pa so zanj 
plačali 35 €. Ravno, ko smo hoteli oditi, nas je ogovoril neki 
možakar in izmed vsega njegovega kriljenja z rokami in 
poizkusa komunikacije smo ga le redki razumeli (sploh ga 
nismo) in razbrali le eno besedo: »ticket«.  

Ven smo se odpravili z nasmehom na obrazu nazaj v 
praznični Dunaj. Čudili smo se okrašenosti Dunaja, še bolj pa 
smo se čudili navadi Dunajčanov, da gredo spat že ob 22:00 
(pospravljene stojnice). Ker ni bilo nič več za početi, smo se 
odpravili nazaj k prenočišču, si tam zaželeli lahko noč in se 
spravili k nočnemu počitku.  

Zjutraj nas je brutalno zbudila Helena (najraje jo mamo). Po 
»fruštku« smo se odpravili na avtobus in se odpeljali proti 
Sloveniji. Klan A je to … ?! 

In kakšno se nam je zdelo vse dogajanje? 

 Na Dunaju je bilo super, najbolj mi je bil všeč sprehod po 
mestu in imela sem zelo fajn družbo! Meta Motnikar, 
Drzna aligatorka 

 Na Dunaj sva odšli malo utrujeni zaradi petkove skavtske 
prednovoletne zabave, zato sva celo pot spale na 
avtobusu. Mesto je zelo zanimivo (zaradi enosmernih 
cest/ulic) s čudovitim sejmom in okrašenostjo mesta. Po 
sprehodu smo odšli na zelo dobro kavico samo za 5 €. 
Valerija Zupančič, Ljubeča mačka, in Sergeja Čibej, 
Prijazna mačka 

 Izjava!  

Spodaj podpisana Katarina Zabret in Rok Puhan izjavljava 
naslednje. 

Na Dunaju je bilo bedno. Ker naju skrbi za Vaše zdravje, če 
imate namen iti na Dunaj, prepustite zbrani denar nama, 
da bo bedno samo nama in ne Vam. Skrbi naju za Vas. Se 
prostovoljno žrtvujeva za Vaše dobro! Res naju skrbi za 
Vaše dobro počutje. :) 

Lep pozdrav! Katarina Zabret, Živahna mačka, in Rok 
Puhan, Bistri delfin 

 



 
Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica 

V koži skavtskega voditelja – 

Erika Klemenc – Veliki bober Keo 
V tokratni številki predstavljamo voditeljico z dvema 
zanimivima naj-ema: ima najdaljši voditeljski staž, 
trenutno pa vodi našo najmlajšo starostno skupino, tako 
po starosti njenih članov, kot po starosti ustanovitve v 
našem stegu in Sloveniji nasploh – bobrčke. Pogovarjali 
smo se z Eriko Klemenc, oz. Velikim bobrom Keom. 

Erika, bi nam za začetek pogovora lahko izdala, kdaj in 
kako se je začela tvoja skavtska pot? 
Uh, to je bilo pa že tako daleč nazaj, da sem morala 
pogledati prav v svoj prvi skavtski dnevnik. Prvi zapis v 
njem ima datum 25. 4. 1991. Takrat sem bila na prvem 
srečanju skupine, ki se je imenovala noviciat, zato lahko 
rečem, da se je takrat začela moja skavtska pot. 

Od takrat pa vse do danes si vztrajala v skavtskih vodah. 
Stvari, ki si jih počela, je najbrž toliko, da bi lahko o njih 
popisala celoten obseg Mamutovih novičk. Si upaš 
sprejeti izziv in nam na kratko predstaviti, kaj vse si 
počela v tem času? 
Zgleda, da imam rada izzive, saj sem opravljala skoraj vse 
vloge, kar obstajajo v stegu, samo voditeljica čete nisem 
bila. Kot skavtinja – udeleženka, sem bila samo prvo leto, 
v noviciatu, že naslednje leto pa sem vodila klan, potem 
noviciat, leta 1996 smo štiri dekleta začela voditi krdelo, 
obenem pa sem tisto leto še vedno vodila tudi noviciat. V 
letih od 2004 do 2007 sem bila stegovodinja in poleg tega 
pomagala še tam, kjer je bilo potrebno. Enkrat v tistem 
obdobju sem postala tudi stegova blagajničarka, vodila pa 
še številne druge projekte, velikokrat npr. žive jaslice (ki 
jih je do lanskega leta naš steg 10 let tradicionalno 
pripravljal na božični večer, op. ur.).  

Zadnji izziv, ki sem ga sprejela, pa je bil vpeljava in 
vodenje naše najmlajše starostne skupine – bobrčkov, ki 
sem jih začela voditi prejšnje skavtsko leto. 

Pri skavtih si že od samega začetka našega stega, kar tudi 
pomeni praktično od začetka naše skavtske organizacije, 
s tem pa si ena izmed redkih, ki lahko na podlagi osebnih 
izkušenj opiše razvoj naše skavtske organizacije. Je bilo 
skavtstvo v prvih letih kaj drugačno, kot je danes? 
Bilo je bistveno drugačno! Po eni strani smo živeli v drugih 
časih, ko še ni imel vsak svojega računalnika in tiskalnika, 
interneta in mobilnih telefonov sploh ni bilo, nekateri pa 
niso imeli niti navadnega telefona. Kljub temu, ali pa 
ravno zaradi tega, smo bili bistveno bolj povezani med 
sabo. Vse, kar smo se zmenili, je veljalo, in vedno smo se 
uspeli dobiti ob pravem času na pravem mestu. Nihče ni 
zamujal.  

V času poletnih taborov smo bili dobesedno odrezani od 
dogajanja doma, pa ni zaradi tega nihče kompliciral. Če 
nismo poklicali s tabora, je to pomenilo, da se imamo 
super, da je z nami vse v redu. Program tabora je moral 
biti že doma dobro pripravljen, saj smo morali na tabor 
prinesti vse pripomočke že izdelane. Večinoma so bili 
napisani ali narisani na roko, saj si nismo mogli pomagati z 
računalniki, tiskalniki in gradivom na internetu. Smo pa že 
takrat znali tudi dobro improvizirati.  

V prvih letih je bilo tudi bolj malo stegov, zato smo se vsi 
med sabo dobro poznali. Hodili smo na skavtske obljube 
sosednjih stegov in se udeleževali raznih projektov. Ker je 

bilo veliko skavtskih pravil še nedorečenih, smo se na 
voditeljskih srečanjih ukvarjali predvsem z njihovim 
snovanjem in oblikovanjem. 

Zelo mi je bilo tudi všeč, da smo bili vsi voditelji zelo 
povezani med sabo in si pomagali na zimovanjih in 
poletnih taborih. Spominjam se, da sem hodila na tabore 
čete kuhati in jim pomagala tudi pri delavnicah. Takrat 
smo imeli v Kamniku celo dve četi, ki sta šli skupaj na 
poletni tabor. Na taboru je bilo prisotnih kar 12 voditeljev 
in klanovcev na služenju, za katere sem kuhala. 

Večina tistih, s katerimi sem začela skavtsko pot v 
noviciatu, so postali voditelji in to bili vsaj 4 leta. Tako 
smo postali resnično pravi prijatelji in še danes se 
dobivamo na vsaka 4 leta na 29. februarja, v spomin na 
datum prvih kamniških skavtskih obljub (leta 1992).  

Moram pa poudariti, da je tudi danes pri skavtih super! So 
sicer novi izziv, drugače delamo stvari, a za sabo imamo 
kup izkušenj, ki so se nabrale v teh letih, in zdaj res lahko 
uživamo pri tem, kar delamo. Vesela sem tudi, da se kot 
organizacija še vedno spreminjamo, vsebinsko rastemo in 
da nismo ukalupljeni v neke programe in pravila, ampak si 
lahko voditelji oz. skupine postavljajo svoje izzive.  

Katera pa je bila tvoja najlepša skavtska izkušnja? 
Dogodkov je vsekakor preveč, da bi lahko izbrala enega 
samega. Vsekakor so poletni tabori tisti vrhunec 
skavtskega življenja, ki daje pravo skavtsko vonjavo – 
taborni prostor, večerni ogenj, mrzel naravni tuš, 
medsebojno delo … Rada sem imela poletne tabore krdela 
in ko smo z otroci zadnji dan naredili predstavo za starše, 
mi je bilo najlepše gledati volčiče, ki ponosni pokažejo 
staršem svoje izdelke in jim pripovedujejo, kaj so počeli, 
da so morali pospravljati in pomivati posodo, včasih pa 
opraviti tudi kakšno kazen … Nepozabno je, ko vidiš, kako 
otroci stečejo v objem svojim staršem in rečejo, da so 
preživeli najlepše poletne počitnice. 



 

In ko se po taboru tudi ti ves utrujen vrneš domov in se po 
obvezni goveji juhi ter toplem tušu usedeš na teraso in 
prebereš spominsko knjižico, kjer so ti otroci napisali 
kakšno zahvalo ali misel, ti to ogreje tvoje srce. Takrat 
vidiš pravi smisel – to je to, bila sem starejša skavtska 
sestrica nekomu. Naredila sem vsakdanje skavtsko dobro 
delo. Te knjižice še vedno hranim na posebnem mestu in 
tudi včasih preberem kakšno misel. Super je brati te 
vrstice sedaj, ko so ti otroci že odrasli in postali tvoji 
sovoditelji. To je enostavno neprecenljivo! 

Druga stvar, ki jo priporočam vsakemu skavtu, pa je 
doživeti mednarodno razsežnost skavtstva – da se udeleži 
kakšnega mednarodnega tabora. Meni je bila takšna 
izkušnja dana dvakrat – Tatracor na Slovaškem 2004 in 
Roverway na Islandiji 2009. Takrat se zaveš, kaj res 
pomeni, da si član velike, 28 milijonske skavtske družine. 

Zdaj že drugo leto vodiš bobrčke v našem stegu. Ker tudi 
v Sloveniji ta starostna skupina obstaja šele četrto leto, 
nas večina ve o njih bolj malo. Bi nam lahko opisala, kdo 
so bobrčki in kako poteka delo z njimi? 
Lansko leto sem mislila, da sem dosegla že vse skavtske 
izzive, potem pa mi je stegovodja Miha poleti, na taboru 
voditeljev, zaupal, da me vidi v voditeljici bobrčkov, ki so 
bili tudi na ravni Slovenije komaj dobro vpeljani. Sprejela 
sem ta izziv in skupaj s sovoditeljico Matejo, ki je bober 
Glo, sva sprejeli med kamniške bobrčke 10 otrok, starih 
med 6 in 7 let (1. in 2. razred osnovne šole). Po enem letu 
sva jih letos jeseni pet pospremila v vejo VV, sprejeli pa 12 
novih, tako da je letos v naši koloniji 18 otrok, s čimer 
spadamo med največje kolonije v Sloveniji. Poleg Kamnika 
se le-te trenutno nahajajo tudi v stegih Ajdovščina – 
Šturje, Brezovica, Maribor, Domžale, Ljubljana 2, Škofja 
Loka in Novo mesto. 

Srečanja potekajo enkrat mesečno po dve uri. Podobno, 
kot volčiči sledijo dogajanju v Knjigi o džungli, mi sledimo 
zgodbam iz knjige Prijatelji gozda. Na srečanjih tako  
spoznavamo življenje bobrov, se veliko igramo, 
spoznavamo življenje človeške družine Jezernik, ki se je 
priselila v bližino našega bobrišča, ustvarjamo in včasih 
tudi sladkamo. Včasih na srečanja povabimo tudi starše. 
Tudi metoda dela je takšna, da sodelujemo otroci, starši 
in voditelji. 

Kaj pa kadar nisi skavt? Kaj počneš takrat? 
Kot pove že moje skavtsko ime – Ustvarjalna veverica – 
zelo rada ustvarjam (nakit, pletenje, kvačkanje, slikam na 
svilo, ustvarjam cvetlične aranžmaje … skratka vse, kar diši 
po ročnih delih). Poleg tega pojem v cerkvenem zboru sv. 
Jakoba pri frančiškanih, preživljam čas s prijatelji in se 
odpravim na kakšno romanje ali drugo potovanje, rada 
fotografiram, veliko pa tudi berem in vsem skavtinjam in 
skavtom priporočam v obvezno branje knjigo Bear Gryllsa 
(načelnika britanskih skavtov, up. ur.): Blato, znoj in solze.  

Si v tej knjigi mogoče našla tudi kakšno misel, ki te v 
življenju posebej navdihuje in bi jo podelila z nami? 
Ena misel me res spremlja že vse od mladosti, sem jo pa 
slišala na srečanju mladih v Stični. In sicer: ko je Bog na 
prvem mestu, takrat so vse stvari na pravem mestu. 
Glede na to, da smo v adventnem času in da se 
pripravljamo na Njegov prihod, želim vsem, da bi se v tem 
hitrem času znali ustaviti, pogledati drug drugega, tako 
kot to letos sporoča Luč miru iz Betlehema, ter biti drug 
drugemu v oporo. Niso pomembna darila, ker smo 
največje darilo že prejeli – prišla je Luč, ki sveti močno, le 
sprejeti jo moramo. 

Erika, najlepša hvala za zelo zanimiv pogovor! Tomi 
Tomšič, Napredni eko sokol 

Za konec – razvedrilo 
Pobarvanka, ki so jo v prejšnji številki pripravili naši 
najmlajši – bobrčki, se je izkazala za kar zahteven 
zalogaj. Kdo bi si mislil, da nam lahko bobrčki 
postavijo tako težak izziv ;). Pa vendarle so z njo 
mislili povsem resno, in tako smo kupe sladkih 
presenečenj, ki so jih nameravali podeliti za prispele 
pobarvanke, bili primorani pojesti voditelji sami – 
seveda samo za to, da se le-ta ne bi pokvarila ;). 

No, pa ni še nič izgubljeno. Dobri decembrski možje 
bodo do naslednje številke sicer že opravili svoje 
delo, so pa zato za vse, ki bi se radi sladkali tudi 
januarja, razvedrilni izziv pripravili malo starejši – 
volčiči. Poglejmo, če vam bo tokrat uspelo rešiti 
njihov izziv. 

Tale slika je spomin na poletni tabor volčičev. 
Zlatolaskin prijatelj Medved se je znašel sam sredi 
kočevskih gozdov. Kaj misliš, da se mu plete po 
glavi?? :) 

Vaše odgovore sprejemamo do 12. 1. 2014 na email: 
kamnik1@skavt.net, najzabavnejše pa bomo sladko 
nagradili in razkrili v naslednji številki! Sodelujete 
lahko prav vsi, od bobrčkov do staršev, prijateljev ali 
pa le naključnih bralcev. Črni panter Bagira 
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