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kamnik1@skavt.net 
glavni urednik: Tomi Tomšič, Napredni eko sokol, uredniški odbor: voditelji Mamutovega stega 

 
Tomi Tomšič, Napredni eko sokol, glavni urednik 

Mamutovih novičk 

Uvodnik – Vrednost prostovoljstva?
Skavt sem že toliko časa, da ne znam več prešteti, kakšni 
zadnji dve tretjini teh let pa sem preživel kot skavtski voditelj 
– prostovoljec. Če bi se potrudil, bi skavtska leta vseeno 
lahko preštel, na svetu pa ga ni junaka, ki bi znal prešteti tudi 
vse ure prostovoljnega dela, ki so bile v tem času podarjene.   

Da, podarjene. Prostovoljec namreč za svoje delo ne dobi 
nič drugega kot življenjske izkušnje in osebno zadovoljstvo, 
da dela nekaj malega, zaradi česar bodo drugi živeli bolje. In 
tako bo lahko izpolnil temeljno misel ustanovitelja skavtstva, 
Roberta Baden-Powella, da se moramo truditi pustiti ta 
svet za seboj vsaj malo boljši, kot smo ga prejeli. In kaj ni 
ravno nudenje življenjskih izkušenj, s katerimi bodo naši 
skavti živeli bolje, najboljša sprememba, ki jo lahko 
posameznik doseže v družbi? In to sprememba, ki bo nekoga 
spremljala celo življenje! 

Pa se te vrednosti sploh zavedamo? Vprašanje velja za vse.  

- Skavtski voditelji, se zavedate, kaj dajete drugim? In kakšna je protivrednost izkušenj, ki s te jih s tem dobili?  

- Skavti, ste pomislili kdaj na vrednosti časa, truda in energije, ki so jih voditelji vložili v pripravo aktivnosti za vas?  

- Starši, ali vidite v skavtih le eno od mnogih prostočasnih dejavnosti, ki se jih začne omejevati takoj, ko padejo ocene 
v šoli, ali prepoznate vrednost samostojnosti za odraslo življenje, ki jo otrok pridobi  pri skavtih? (In da so tudi 
morebitne slabe ocene del življenjskih izkušenj in pomembna šola za življenje?) 

- Kaj pa širša družba in okolje okoli nas? Nas jemlje samo za pajace v oranžnih srajcah, ki se igrajo smešne igre in 
naivno mislijo, da delajo nekaj pomembnega za družbo, ali dejansko prepozna vrednost našega dela? 

V današnji družbi, ki bolj ali manj vse gleda le skozi prizmo denarja, je vrednost prost ovoljstva res težko razumeti. Pa 
vendar se da nekako poskrbeti tudi za to. Pred kratkim mi je namreč pod roke prišel slovenski Zakon o prostovoljstvu in 
Pravilnik o področjih prostovoljnega dela, objavljen v Uradnem listu RS 24. 6. 2011, ki v 21. členu vrednoti 1 uro 
opravljenega organizacijskega dela prostovoljcev na 13 €, vsebinskega dela na 10 € in drugega opravljenega dela na 6 €. 
Pa veste, koliko ur prostovoljnega dela je samo za izvajanje aktivnosti v Mamutovem stegu v letu 2014 darovalo 15 
voditeljev Mamutovega stega? Več kot 10.000 ur! Naše delo je bilo tako organizacijsko kot vsebinsko in drugo. Pa če 
poenostavimo in vzamemo srednjo številko, potem hitro ugotovimo, da smo našim  skavtom darovali vsaj za 100.000 € 
našega časa! Kdo več, kdo manj, v povprečju pa vsak približno 7.000 €. Ob upoštevanju dela izven stega pa lahko 
dodamo vsaj še enega tisočaka. In nismo bili edini. Skavtov vseh slovenskih skavtskih organizacij je okoli 10.000, od tega 
kakšnih 1.000 voditeljev. Naši družbi smo tako v očeh naše države samo v lanskem letu darovali kakšnih 8 milijonov €! 

Se torej vrednosti našega prostovoljnega dela res zavedamo dovolj?  

Napovednik dogodkov 
datum kaj kje za koga 

petek, 13. 2., 1700–1900 srečanje bobrov in bobrovk skavtska soba bobrčki 

petek, 13. 2., 1815–1900 sestanek za starše volčičev  skavtska soba starši volčičev 

petek–nedelja, 20.–22. 2. zimovanje izvidnikov in vodnic Ledine pri Žireh četa 
petek–nedelja, 20.–22. 2. zimovanje volčičev in volkuljic Trstenik volčiči 
ponedeljek–sreda, 23.–25. 2. zimovanje popotnikov in popotnic Kranjska Gora klanovci 

 Zbiranje plastičnih pokrovčkov – Pomagamo 7-letnemu Aljažu Kernu iz Komende, ki zaradi težkih zapletov ob 
porodu zaostaja v razvoju za vrstniki, je na invalidskem vozičku  in ne govori. Škatla, v kateri zbiramo pokrovčke, se 
nahaja v skavtskih prostorih. Tomi Tomšič, Napredni eko sokol 
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Luka Demšar, duhovni asistent stega 

 
Voditelji in sv. Miklavž 

 
Sprejem Luči miru iz Betlehema pri županu. Vir fotografij 
spletna stran Občine Kamnik (uporabljeno 5. 2. 2015). 

 Kristusov učenec – skavt naj bo kot sol 
Dragi skavti in skavtinje. Jezus nas vabi, da bi bili kot sol. To je pa malo čudno, 
kajne? Jezusove besede moramo seveda pravilno razumeti. Ne smemo biti 
samo sol, ampak v vsakem mora biti prava mera soli!  
Stara modrost pravi: »Vsakega toliko kot soli!« V tem reku se skriva velika 
modrost, ki navaja človeka k pravi meri. Ljudje radi pretiravamo in hitro zaidemo 
v skrajnosti na vseh področjih. Ko je Jezus predstavil poslanstvo njegovega 
učenca v prispodobi, ki je vsem razumljiva, se ni odločil za moko in vodo, ne za 
olje in sladkor, kar vse predstavlja nujne dobrine za življenje, ampak se je odločil 
za začimbo. Sol je dobrina, ki daje okus hrani in jo ščiti pred pokvarljivostjo. 
Premalo slana ali preveč slana hrana ni užitna. Potrebna je prava mera.  
In to, kar je sol v hrani, to naj bi bili kristjani v svetu. Kristjani naj bi dajali okus 
družbi, v kateri živimo. Znano je, kako so v starem poganskem svetu v prvih 
stoletjih krščanstva občudovali kristjane in rekli: »Poglejte jih kako se ljubijo 
med seboj!«  
Svet tudi danes potrebuje pričevalcev. Pošten, zvest, dober, delaven, vesten, 
zanesljiv človek je danes tista sol, ki daje kljub nasprotnim mnenjem še vedno okus družbi. To pa je velik izziv vsakemu 
izmed nas. Tudi skavti lahko predstavljamo kar nekaj soli v svetu.  
Svojo mladost skavt gotovo preživlja drugače kot marsikdo od ostalih mladih. Želi biti zvest naravi in Bogu. Biti dobra in 
užitna sol je težka naloga. Izpolnjevati jo je mogoče samo v trdni povezanosti z učlovečenim Božjim Sinom Jezusom 
Kristusom. Sol se praviloma ne pokvari. Če pa se to zgodi, ni za nič drugega, kot da se proč vrže in jo ljudje pohodijo. S 
pokvarjeno in umazano soljo še lahko posolimo zasneženo cesto in dvorišče in dobesedno uresničimo Jezusovo napoved 
o soli, ki se pohodi. Če se kristjan izneveri svojemu poslanstvu, postane žalostna karikatura nekdanjega dostojanstva.  
Skavti, trudimo se ostati sol zemlje. Prinašajmo svetu, v katerem živimo, okus po božjem in tako spolnimo svoje 
poslanstvo! 

 Zgodilo se je … 

 Zahvala po zimski zbiralni akciji papirja – Akcija zbiranje 
starega papirja je tudi tokrat uspela … Zbrali smo neverjetno 
količino, in sicer 3.220 kg. Kupi starega papirja so kar padali iz 
10 kubičnega zabojnika in skavti smo ob pogledu nanj 
zavihali nasmehe do ušes. Seveda gre zahvala vsem vam, ker 
ste nam pomagali pri zbiranju.  

In ne, ni še konec … Naslednja VELIKA akcija bo 6.–9. 3. 
2015, prav tako za frančiškanskim vrtom … Kar pridno 
kupčkajte. Se že veselimo vsakega vašega kilograma. Petra 
Hribar, Vztrajna piranja 

 Voditelje obiskal sv. Miklavž – Ja, december je zelo 
prijeten mesec, ki ga vsi komaj čakamo, ker v začetku meseca 
pride in pridne obišče sam sveti Miklavž.  

Tudi naš SKVO je 5. decembra v večernih urah presenetil ta 
dobri sveti mož; očitno smo bili voditelji in voditeljice v 
letošnjem letu pridni in tako smo prejeli zelo uporabna darila; ker pa smo včasih tudi mi »navihani«, mogoče tudi 
»leni«, nam je parkelj podelil tudi šibe in obljubiti smo morali, da bomo pridni, delavni in da bomo tudi naše skavte in 
skavtinje vzgajali v odgovorne člane naše družbe.  

Sproščeno druženje smo nadaljevali z ogledom risank in 
risanih filmov, tako je tudi padla odločitev o naši ideji za 
razstavo jaslic. To je pa že čisto druga zgodba. Erika Klemenc, 
Ustvarjalna veverica 

 Sprejem Luči miru iz Betlehema pri županu – Kot vsako 
leto smo tudi letos odnesli Luč miru iz Betlehema županu in 
občinskim svetnikom. Luč so sprejeli na začetku decembrske 
seje občinskega sveta. Aljaž, Rebeka, Janja in Tadej smo 
vsem zbranim prebrali poslanico in jim zaželeli, da bi v letu ki 
je pred nami bilo tudi njim mar … ne le zase ampak za vse 
ljudi, predvsem pa za Kamničanke in Kamničane. Tadej Uršič, 
Športni gams 

 Zimsko-novoletni mini potovalni tabor – Prvi vikend v 
letu 2015 smo se štirje voditelji in trije klanovci odpravili na 
mini zimski potovalni tabor. Bolj ali manj zasnežena pot nas je vodila od Globokega do Kranjske Gore. Imeli smo se fajn. 
Za več informacij pa povprašajte udeležence :). Katarina Zabret, Živahna mačka 



 Bagirin prihod v domačo džunglo – Po irskih džunglah se je nekaj mesecev potepala naša voditeljica Bagira. Prav 
pogrešali smo jo, nekateri novi volčiči pa so jo pravzaprav šele spoznali. Prvič, ko se nam je po Irski tudi pridružila, smo 
se na hitro podružili ob vroči čokoladi. Na prvem pravem srečanju pa smo jo razveseli li s pisanim transparentom: 
"Bagira dobrodošla, radi te imamo!". Izdelali smo ga sami in jo z bučnim aplavzom ter v veselju in smehu tudi uradno 
spet sprejeli medse. Da pa nas je pocrkljala še voditeljica, nam je prinesla sladek plen, ki ga lahko ulovijo le zares spretni 
črni panterji. Srečanja bodo spet drugačna in še bolj zanimiva s popolno ekipo starih volkov. Se veselimo! . Kača Kaja 

 
Iz daljne, daljne džungle v deželi klifov, zelenih gričkov in dežja se je vrnila Bagira. Naši volčiči pa so ji pripravili odlično 
presenečenje ob prihodu. Avtor fotografij Mesua 

 Kaj se dogaja pri BB? – Naše zadnje srečanje (23. januarja) je bilo zelo zabavno. Najprej smo pospravili naše jaslice na 
skavtskem vrtu, tako so naši smrkci odšli domov na toplo v našo domačo oskrbo. Večji del srečanja smo namenili 
izdelovanju bobrovih tortic, ki so res nekaj posebnega. Bobri (Keo, Pip in Ita) ter veverici (Tik Tak in Bim Bam) smo po 
naših skrivnih bobrskih receptih že doma pripravili maso, nato pa smo vsi skupaj svoje roke uporabili za izdelovanje 
kroglic, ki smo jih nato “pomakali” v kokosovo moko, čokoladne in barvne mrvice. Res smo se zabavali in tudi pridno  
ustvarjali kroglico za kroglico. Vsaka je unikatna in narejena s skrbnostjo naših rok. Ob polnem pladnju (pravzaprav smo 
napolnili dva pladnja :) smo se v krogu posedli okoli naših dobrot, nato pa z zavezanimi očmi poslušali zgodbico o naši 
družini Jezernik in kolačkih. Sledilo je sladkanje in ker smo dobili obilo energije smo se naučili še našo bobrovo pesem. 
Mi, bobrčki, smo mladi, veselo pojemo, od jutra do večera, veselo pojemo … Ker je prijetno deliti, smo naše tortice 
zložili v veliko škatlo, jo okrasili z našimi podpisi, fotografijo in jo pustili v skavtski sobi za naše prijatelje klanovce, kot 
zahvalo za njihovo prijaznost. Res smo bili pridni in tako je nekaj tortic ostalo še za domov, tako da ste jih okusili tudi 
naši domači (starši, bratci in sestrice). Voditelji smo veseli takih prijetnih srečanj in se že veselimo našega naslednjega 
srečanja v februarju. Trden jez! Bober Ita 

 

      

Izdelava kolačkov. Avtor fotografij Veliki bober Keo  



V objektivu – Tradicionalna razstava skavtskih jaslic 
 Kamniški skavti smo že tretje leto po vrsti na pobudo klanovcev (PP) pripravili božično razstavo ročno izdelanih jaslic. 

Skupine so letos izdelovale jaslice na temo risanih filmov. Za postavitev jaslic smo lahko uporabili zgolj reciklirani 
material, zato je predstavljalo načrtovanje in tudi izdelava jaslic za vsakogar izmed nas kar velik izziv. Kljub vsemu, pa 
nam je uspelo, da smo sveto družino postavili v čisto pravo eskimsko vas, k Smrkcem, k Minionom, v ledeno kraljestvo, 
čebelici Maji in še marsikam. Na ogled smo postavili tudi jaslice, ki smo jih že v preteklih dveh letih izdelali za razstavo 
na frančiškanskem vrtu prižgali bakle ter s svečkami osvetlili drevesne krošnje.  

Ob koncu otroške in tudi »ta prave« polnočnice smo vse prisotne povabil k ogledu  razstave jaslic, kjer smo obiskovalce 
postregli tudi z vročim čajem in piškoti in jim na ta način, upam da, spet polepšali sveti večer. Polona Pevec, Navihana 
mačka 

Razstava jaslic. Avtor fotografij Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica 

Razvedrilo 

 


