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UVOD 

Za korak voditelja sem si izbral temo odpiranje klana navzven. 

Klan sem pomagal voditi že lansko leto, v poletju 2010 pa sem se udeležil taborne šole Metode PP. 

Letos s pomočjo Aleša in Eve vodim klan Breznica 1. V našem klanu Polna hiša je 15 klanovk in 

klanovcev, od katerih jih od 10 do 15 redno prihaja na tedenska srečanja. 

 

Klanovci so na začetku leta izrazili željo po medklanovski povezavi in druženju z drugimi mladimi. 

Želje po spoznavanju novih prijateljev so izrazili tudi v klanu Celja 1, zato sva se skupaj z voditeljico 

tamkajšnega stega, Majo Alif, odločila za skupen korak voditelja. Vrhunec koraka bo dvodnevno 

srečanje obeh klanov, s katerim bi zaključili 4-mesečno pripravo. 

 

ANALIZA STANJA 

 Klanovci se preveč držijo sami zase.  

 V klanu je veliko novih članov, ki skavtov še ne pozajo prav dobro. 

 Želijo si spoznati druge skavte, pa za to ni veliko možnosti oziroma teh možnosti klanovcem 

voditelji ne predstavimo. 

 Popotniki  potrebujejo nek dogodek, ki bo oživil skavtskega duha v njih in jih navdušil za 

voditeljstvo. 

 Mladi Slovenije ne poznajo dovolj dobro. 

 

NAMENI 

 Spoznati klana Celje1 in Breznica 1 med seboj. 

 Obnoviti znanje veščin. 

 Bolje spoznati našo deželo. 

 Navdušiti mlade za skavtstvo. 

 

CILJI 

 Postopna tromesečna priprava klanov na »Veliki dogodek« (pošiljanje delov skupne 

fotografije, izdelava obeskov, pisanje pisma). 

 V marcu organizirati »Veliki dogodek«, ki bo trajal 2 dni. 

 Narediti dober program, ki bo vključeval vse namene. 

 Klana izdelata kartice za skavtski Activity= Skavtivity. 

 Na »Velikem dogodku« pripraviti pot, ki jo klanovci prehodijo v manjših skupinah in se 

na njej bolje spoznajo. 
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ČASOVNICA  

14. oktober 
Voditelja sva začela z načrtovanjem koraka. Pogovorila sva se o najinih klanih in napisala analizo 

stanja, na podlagi katere sva določila namene in cilje projekta. 

 

20. december 
Voditelja sva kot skrita prijatelja poslala voščilnici za božič z namenom spodbuditi klanovce k 

razmišljanju ob verzu v sami voščilnici in jih pripraviti na novo dejavnost. 

Verz iz voščilnice: 

So poti, ki vodijo v nove kraje, 

so poti, na katerih se marsikaj doživi, 

so poti, ki vodijo v nova spoznanja, 

so poti, ki vodijo v srca ljudi … 

… in so poti, po katerih bomo skupaj šli. 
 

15. januar 
Voditelja sva napisala pismo drugemu klanu. V njem sva razložila korak, objavila datum dogodka ter 

klanovce povabila k sodelovanju. Pismo sva sestavila skupaj en teden prej. Poleg pisma so klanovci 

prejeli prvo četrtino skupinske slike. 

Pismo klanu Celje 1: 

Dragi knezi obložene mize! 

 

e še spomnite skrivnostnega voščila za božič? Ste se spraševali, 

čigavo je bilo? Vas zanima, kaj se bo dogajalo prvi vikend v 

marcu?  

 

…Seveda vas, koga pa ne bi. :) 

 

Je v vas skavtski duh že zaspal? Znate že vse kartice activityja na 

pamet? Bi radi spoznali kakšno brhko skavtinjo z druge strani Slovenije? 

 

S 
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…Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili pritrdilno, je to pismo 

namenjeno prav Vam. 

 

Sva Blaž in Maja, voditelja klanov Breznica 1 in Celje 1 in načrtujeva 

projekt povezovanja obeh klanov. Za začetek ste poleg pisma prejeli tudi 

prve delčke skupinske slike. Poskusite jih sestaviti, a zaenkrat vam jih 

nekaj še manjka. Po ogledu jih skrbno shranite, da bo lahko čez nekaj 

tednov sestavljena slika popolna.  

 

V prihodnjem mesecu bo potekalo še nekaj aktivnosti, ki bodo kot 

priprava na naše dvodnevno skupno srečanje, ki bo 5. in 6. marca 

2011. 

  

Rezervirajte si čas že zdaj! 

 

Obeta se super pustolovščina, polna druženja in zabave, ki je res ne 

smete zamuditi! 

 

Zaenkrat pa vas lepo pozdravljava in vam želiva 

 

         srečno pot! 

 

Skupna fotografija klana Polna hiša, ki so ga po delčkih prejeli klanovci Celje1: 
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22. januar 
Na srečananju so klanovci dobili različne materiale, iz katerih so izdelali obeske za na rutice svojih 

novih prijateljev. Prejeli so tudi drugi del sestavljanke. 

Na sliki je potek izdelave obeskov in končni izdelki. 

 

 

29. januar 
Klanovci prejmejo obeske in tretji del skupinske slike. 

 

5. februar 
Na srečanju smo s pomočjo kateheze in dejavnosti na prostem spoznali posebnosti našega kraja in 

okolice. Klanovci so so se nato razdelili v dve skupini, odšli k znamenitostim kraja in tam napisali 

pismi za klanovske prijatelje. V pismih so opisali  od kod prihajajo, povedali nekaj besed o sebi ter 

zastavili vprašanja o neki kulturni znamenitosti našega kraja. 

18. - 20. februar 
Zimovanje,  Sv. Jošt nad Kranjem 

Tema zimovanja je bila komunikacija. V program sem vključil izdelavo kartic za Skavtivity. Vsak 

klanovec je moral napisati 3 kartice na temo narave in 3 na temo človeka. Na vsaki kartici so morale 

biti 3 besede v povezavi s človekom ali naravo. Te besede ali besedne zveze bodo vključene v igro, 

tako da jih bo moral par narisati, napisati ali opisati. Vsak klan je prejel še zadnji del sestavljanke in 

tako prvič zagledal skavtske prijatelje. 
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»VELIKI DOGODEK«  

»Veliki dogodek« je potekal v Križevski 

vasi 5. in 6. marca 2011. Voditelja sva se 

tja odpravila že dan prej, da sva si 

ogledala hišo in dokončno pripravila 

program. Veliko časa sva posvetila 

oblikovanje skupin. Zdelo se nama je, da 

bodo od vikenda največ odnesli, če jih 

načrtno razdeliva glede na starost, 

delovanje v klanu in osebnost vsakega 

posameznika. 

 

PROGRAM »VELIKEGA DOGODKA« 

5. in 6. marec 2011  

Pot klanovcev od doma do Jevnice: 
 
Breznica1 
Žirovnica 08.02 - Ljubljana 09.06 4,53€ 
Ljubljana 10.50 - Jevnica 11.09  1,66€  =6,18€ 
 

Celje1 

Celje 8.34 – Zidani Most 08.52 

Zidani Most 10.00 - Jevnica 10.42     =5,88€ 

SOBOTA, 5. marec 2011 

11.10 Prihod in zbiranje na postaji v Jevnici 

 Voditeljica Tina jih vse pozdravi in jih po skupinah skupaj z navodili napoti proti Križevski 

 vasi. 

 Skupine: 

 Monika (Br1), Nejc (Ce1)   11:20 

 Mojca (Br1), Blaž B. (Ce1)   11.30 

 Žan (Br1),  Lucija (Br1), Viki (Ce1)   11.40 

 Gašper R. (Br1), Sara (Ce1)   11:50 

 Tamara (Br1), Blaž J. (Ce1), Špela (Br1)  12.00 
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 Črt (Br1), Zala (Ce1), Gašper S. (Br1),   12.10 

 Pot je bila oblikovana kot fotoorentacija, ki jo je Blaž pripavil in poslikal en teden pred 

 dogodkom. Na poti so morali opazovati okolico in na zemljevid vrisovati kraje s slik. 

 Navodila, ki so jih dobili za na pot, so v prilogi. 

  

13.30 Prihod pred hišo 

 Spoznavne igre:  

  

Klobčič volne  

 Stojimo v krogu, podajamo si klobčič volne in vsak, ki ga ujame, pove ime, od koga ga je 

 prejel, svoje ime in ime tistega, komur ga bo vrgel naprej. (Biti mora član drugega stega). 

    

    

 

Opazovanje drugih oseb 

 Klanovci se postavijo v vrsto pa velikosti. Razdelijo se po parih. Postavijo se en nasproti 

 drugemu in se 1 min gledajo. Nato spremenijo eno stvar na sebi, se obrnejo nazaj en proti 

 drugemu in izmenjaje ugibajo, kaj je kdo spremenil. 

Pridevniki iz lastnosti 

 Vsak si je izmislil pridevnik na prvo črko svojega imena, ki ga na nek način opisuje.  V krogi si 

 podajamo žogo in vsak naslednji mora po vrsti ponoviti pridevnike in imena vseh, ki so imeli 

 žogo pred njim. 

 

14.00 KOSILO  

 Jedli smo makarone s tuno. Kosilo so kuhali voditelji (Eva, Tina, Aleš). Pomivanje je potekalo 

 po skupinah, ki so bile enake kot za pot.  

15.00-18.00 DEJAVNOSTI ZUNAJ 

 1. Električni pastir (igra za krepitev moštvenega duha). 

 2. Kviz o spoznavanju klanov med seboj (vsak je pripravil vprašanja o svojem klanu). 

 3. Igra žoga, ki kliče. 

 4. Igra zastavice. 

 5. Skupina ima 30 min. časa, da odide v naravo in poišče simbol ter izdela figurico, ki jo  

 ponazarja. Figurica bo služila za večerno igro. 
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19.00 - 20.00 VEČERJA 

 Jedli smo zdrob s kakavom. 

 

20.00 - 21.00 ŠEMLJENJE  

 Po skupinicah so se morali čim bolj enotno našemiti in predstaviti skupinsko masko. Imeli 

 smo svečano pustno povorko, kjer je maske ocenjevala posebna komisija. Na koncu je bila 

 razglašena najboljša maska, podeljene pa so bile tudi nagrade za vse (krofi). 

 

21.00 - 23.00 SKAVTIVITY  

 Igro smo nekajkrat prekinili s skeči, igrami in pesmimi. 

 

00.00 PRAVLJICA ZA LAHKO NOČ 

 Maja je prebrala pravljico Ko najdeš pravega prijatelja (Hortense Ullrich). 

 

NEDELJA, 6. marec 2011  

07.30 BUDNICA 

 Voditelji smo jih zbudili s pesmijo in vabilom na zajtrk. 

08.00 ZAJTRK 

08.30 POSPRAVLJANJE 

09.00 PRIPRAVA NA SV. MAŠO 

10.30 SV. MAŠA  

 Za maševanje smo povabili skavtskega duhovnika p. Marka Senico. 

11.30 PREVERBA 

 Blaž je pripravil preverbo, ki je v prilogi. Nato sva skupaj pregledala rezultate. 

12.30 KOSILO 

13.15 ZAKLJUČEK 

 Zbrali smo se v krogu. Zahvalila sva se, jim razdelila darilca in zaželela srečno pot.  
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Pot klanovcev od Jevnice do doma: 
 
Breznica 1 

Jevnica 14.44- LJ 15.03  

15.25-16.26 Žirovnica   =6,18€ 

 

Celje 1 

Jevnica 16.05 – Zidani Most 16.49 

Zidani Most 17.00 – Celje 17.23  =3,84€ 

 

 

 

  

OSTALO ODPIRANJE NAVZVEN 

17. oktober-JAKEC 
Iz našega klana sta na Jakca odšli kar 2 ekipi. Naša že 

tradicionalna odprava na orientacijski izziv je na 

letošnjem Jakcu v kategoriji PP dosegla prvo mesto. 

Druga ekipa je bila prav tako odlična 24. Jakec je bil 

našim klanovcem zeo všeč, saj bi lahko v splošnem 

rekel, da radi tekmujejo z zemljevidom, poseben 

izziv pa jim predstavlja tudi noč. Poleg dobrega 

programa sem ob odhodu klanovcev opazil, da so 

spoznali tudi veliko novih skavtov, s katerimi 

nekateri še vedno ohranjajo stike. 

 

 

18. december- OBISK DOMA STAROSTNIKOV 
Letos smo si kot klan zadali nalogo, da 

bomo odnesli luč miru iz Betlehema v dom 

starostnikov na Jesenice. Za obisk smo 

pripravili dvourni program, pri katerem smo 

bivancem doma predstavili LMB, izdelali 

smo sveče iz čebeljega voska in preživeli 

nekaj časa z ostarelimi. Na koncu smo tudi 

zapeli nekaj pesmi in jim podelili plamen.  
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Po odzivih z obeh strani menim, da je bil ta obisk bogat tako za nas kot za starejše. Klanovci so pri 

delu zelo uživali. Vsak je pristopil k starostniku in mu pomagal pri izdelavi svečke. Med izdelavo so se 

klanovci veliko naučili iz pripovedovanja upokojencev o njihovi mladosti. Mislim, da bomo ta obisk 

naslednje leto spet ponovili, saj je odlična priložnost za medgeneracijsko sodelovanje. 

29.januar-SNEMANJE ZA ZLATO ŽABO 
Na začetku leta smo se dogovorili, da bomo tudi letos sodelovali na skavtskem filmskem festivalu 

Zlata žaba. Sestavljanju scenarija smo namenili 3 tedenska srečanja, vendar je na dan snemanja 

odpovedalo toliko igralcev, da smo morali snemanje odpovedati. Zaradi natrpanega urnika z drugimi 

dejavnostmi smo po premisleku voditelji snemanje tudi dokončno odpovedali. 

Kljub začetni navdušenosti klanovcev je večino 

scenarija napisal Aleš, na sam dan dogodka pa 

smo zaradi neresnosti (raznorazni izgovori 

klanovcev) snemanje prestavili. Naslednje leto 

mislim, da ne bomo snemali, saj klanovci tega 

niso vzeli tako zares, kot bi morali.   

 Kljub vsemu se mi zdi škoda, da letos snemanja 

nismo izpeljali, saj menim (po lanskoletni 

izkušnji), da nas ta »snemalni« dan zelo poveže 

in je lepa dogodivščina. Lani smo pripravili tudi 

dve predpremieri, na katerih smo najprej 

povabili igralce in sodelujoče, kasneje pa celo 

župnijo. 

 

PREVERBA  

Od zadanih namenov sva se najbolj posvetila spoznavanju klanov in spodbujanju skavtskega duha. 

Vidiki teh dveh namenov v vseh zadanih ciljih so bili izpolnjeni, saj sta priprava in dogodek potekala 

po načrtih. Posledica tega je bilo tudi naraščanje navdušenja za dogodek v obeh klanih, ki je vrhunec 

doseglo na srečanju in pripomoglo k obuditvi skavtskega duha. 

Nekoliko manj pozornosti sva posvetila obujanju znanja veščin, ki pa je vseeno prišlo do izraza na poti 

(orientacija) in dejavnostih na prostem. Rečeva lahko, da nama je povsem uspelo izpolniti vse cilje. 

 

A kako dobro? O tem sva vprašala klanovce s preverbo, ki so jo izpolnili pred zaključkom 

dvodnevnega srečanja. Na splošno so bile ocene vsega, kar sva preverjala, dobre.  
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Od preverbe priprave velja omeniti, da se ideja o sestavljanki kot obliki skupinske slike ni izkazala za 

tako zanimivo, kot sva pričakovala. Razlog je morda ta, da so v tem obdobju (predvsem v Celju 1) 

mnogi manjkali na srečanjih zaradi drugih obveznosti in se tako v njih ni moglo zbuditi veliko 

pričakovanje novih delčkov vsak teden.  

 

Klanovcev iz Breznice 1 je več in nekoliko redneje obiskujejo srečanja kot Knezi obložene mize, zato 

sva se bala, da bo prvih veliko več in bo s tem srečanje manj zanimivo. A prijetno presenečenje je 

bilo, da se je dogodka udeležilo 9 PP iz Breznice 1, 8 PP iz Celja 1  in iz vsakega stega po 3 voditelji, pri 

čemer je bilo oseb vsakega spola ravno pol. To je pomenilo naravnost idealno strukturo udeležencev. 

 

Na »Velikem dogodku« so klanovci nadpovprečno dobro ocenili skupine na poti in samo pot, trem pa 

je bila ta všeč manj kot ostalo. Morda je bila to posledica skrbno načrtovanih skupin, med katerimi pa 

se je ena ponesrečila.  

Pohvalili so tudi spoznavne igre in taborni večer, iz česar lahko sklepamo, da so si PP najbolj želeli 

neposrednega druženja. Kljub temu se mi zdi, da je bilo temu namenjenega dovolj časa. Če bi ga bilo 

več, bi lahko postalo dolgočasno, za direktno medsebojno spoznavanje pa so udeleženci imeli na 

voljo tudi kar nekaj prostega časa. 

Skavtivity je bil dobro sprejet. A hitro se je izkazalo, da nikakor ni primeren za tako veliko ljudi, saj se 

skupine, ki niso na vrsti, dolgočasijo. Priporočava, da ga ne igra več kot 12 ljudi. To je bila tudi glavna 

kritika igre, ki so jo povedali PP. Nekdo je opozoril še na neenakomerno zahtevnost pojmov. Ker so 

popotniki kartice izdelovali sami, se temu žal ni dalo izogniti. Vseeno pa mislim, da to ne bo 

povzročalo večjih nevšečnosti, saj je zelo lahkih pojmov malo, pri ostalih pa je zahtevnost bolj 

uravnotežena. 

 

PP so imeli podobne odgovore na vprašanje, kaj so s srečanjem 

pridobili. Največkrat so omenili nove prijatelje in izkušnje, pa 

tudi zagon za naprej, novo znanje o Bi-Piju in frančiškanski vozel. 

 

Vsi so zatrdili, da podobne spoznavne dejavnosti, če bi se še kdaj 

ponudila priložnost zanjo, ne bi hoteli zamuditi. 

 

Udeležba po spolu 
Voditeljice Ce 1

Ženske Ce 1

Ženske Br 1

Voditeljice Br 1

Voditelji Br 1

Moški Br 1

Moški Ce 1
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Zelo zanimivi so bili pridevniki, s katerimi so opisovali klanovce iz drugega kraja. Ker na preverbi ni 

bilo treba označiti, iz katerega stega si, so opisi spodaj navedeni mešano. 

Klanovci drugega klana so: 

zabavni, prijetni, neprestano dobre volje, zanimivi, odštekani, ambiciozni, družabni, sproščeni, 

delavni, veliki, šaljivi, glasni, domači, taki kot mi, igrivi, športni, plesni, tekmovalni, duhoviti, 

dobrosrčni, hiperaktivni, posebni, preprosti, bistri, odprti, plemeniti … 

 

Izkazalo se je, da popotnikom iz obeh krajev skavti v življenju pomenijo veliko ali celo zelo veliko. Prav 

v vseh pa je »Veliki dogodek« dvignil skavtski duh. 

Tu naj pripomnim, da je bilo to v prihodnjih dneh opaziti tudi na socialnem omrežju Facebook. Eden 

izmed celjskih klanovcev je na primer objavil posnetek pesmi Vihar upanja in vse prijatelje pozval, naj 

se pridružijo skavtom. Med vsemi udeleženci se je začela burna komunikacija, ki je čez nekaj dni po 

dogodku že prerasla v dogovor za ponovno srečanje čez dva tedna 

 

Vtisi, ki so jih klanovci zbrali za skavtski časopis Plamenček: 

 5. marca smo se odpravili na že dolgo pričakovani zimski duotabor. Ko smo se vsi skupaj zbrali na 

železniški postaji v Jevnici, smo se razdelili v manjše skupine in se po zemljevidu odpravili do naše 

koče. Med potjo smo se morali čim bolje spoznati s klanovcem iz drugega stega. Ko smo prispeli, smo 

dobili »skavtsneks«. Malo smo se še spoznavali in imeli kosilo. 

Sledil je kviz spoznavanja (zdaj smo se pa že zares dobro poznali), tek na poziv (igra) in priprava na 

večer. Po večerji je nastopil zabavni večer, kjer je vsaka skupina pripravila točko v maskah. Bil je 

namreč pust. Prvič je bil preizkušen eni in edini Skavtivity (kritike so odlične!). Jedli smo tudi krofe in 

peli. Pred spanjem smo slišali še pravljico o Nosku, ki je našel prijatelja.  

Zjutraj nas je zbudila zelo prijetna budnica in povabilo na zajtrk. Nato smo pospravili svoje sobe in 

hiše ter se po skupinah pripravili na mašo. Skavtska maša je bila zelo lepa.  

Osvobodil sem dušo in telo ter dosegel popolno harmonijo, jing jang. Sonce mojega življenja je visoko 

na nebu in rosa mojega srca se zliva po dolini mojih misli. (Gašper S.) 

Fajn je blo. Mislim, jogiji … Svetloba je bila ustrezna. Pajkov ni bilo treba vračati v naravo. Jogiji so bili 

prekratki in predolgi. Lahko bi bilo več radiatorjev. Skupna pot je bila v redu, hoja je bila fajna, vreme 

v redu, nadmorska višina ustrezna, zračni tlak fajn. Program: igre so bile super fajn, hrana ustrezna. 

Lahko bi ponovili!!! (Gašper R.) 

Jedli smo grobo mleto pašteto. (Aljaž V.) 

Bilo je zelo lepo. Sijalo je sonce. (Nejc G.) 

 

ZAKLJUČEK 

Kako si bil zadovoljen z izvedbo? 
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Že samo načrtovanje koraka mi je bilo zelo pisano na kožo, saj sem se poskušal vživeti v 

klanovce in razmisliti, na kakšen način bi jim predstavil skavte kot nekaj odprtega in 

družabnega. Že z zasnovo projekta sva z Majo zaobjela oboje. Posebej sem se moral 

osredotočiti na klanovce, ki so letos šele prvo leto v klanu (takih je kar 7), da sem jim pokazal 

kako zabavni znajo biti skavti. Posebej je to pomembno v trenutku, ko se je njihova 

začetniška zagnanost že nekoliko zmanjšala. 

Priprava na »Veliki dogodek« se mi je zdela dovolj raznolika in pestra in mislim, da je 

vsakkdo v njej našel nekaj zase. Od pisanja pisem do ročnih del. Tem dejavnostim sem 

posvetil celotno srečanje, tudi duhovno misel in pogovor.  

Z izvedbo osrednjega dogodka sem zelo zadvoljen, saj lahko rečem, da je potekala najbolj 

utečeno in pripravljeno od vseh, ki sem jih do sedaj pripravljal. V ta projekt sva z Majo res 

vložila zelo veliko časa in truda, ki pa se je na koncu povsem izplačal. Z voditeljico iz Celja 

sva že na začetku imela podoben pogled in cilje, ki jih želiva doseči, s tem pa je bila pot do 

uspešnega projekta lažja. 

Najbolj všeč mi je bilo vzdušje med klanovci. Na začetku si nisem predstavljal, da se v tako 

kratkem času lahko tako povežejo. Posebej se je to kazalo pri sv. maši, kjer smo res delovali 

kot celota, ki se že zelo dolgo pozna.  

Pri koraku sem želel pokazati stvari, ki sem jih kot klanovec tudi sam spoznal in sem jih želel 

deliti naprej. V prvi vrsti gre za nova prijateljstva, ki so po mojem velik zaklad skavtov in 

takih srečanj. Zdi se mi pomembno, da mladostnik (PP) v času svojega odraščanja najde 

pravo družbo, ki mu je podobna in v kateri je lahko to, kar je. Če ta družba temelji na osnovah 

skavtstva, še toliko bolje. 

Kaj sem s tem korakom pridobil in kako je korak pripomogel k moji osebni rasti? 

Zdi se mi, da sem pridobil veliko. Predvsem gre za novo skavtsko moč, ki ti jo taki dogodki 

dajo. S to novo močjo pa grem sedaj veselo naprej na svoji voditeljski poti.  

Kot drugo sem spoznal tudi vidike vodenja, na katere pred tem nisem bil pozoren. Gre 

predvsem za to da sva se voditelja veliko naučila eden od drugega. 

Na samem srečanju sem tudi bolje spoznal svoj klan in njihove lastnosti v povezavi z družbo. 

Mislim, da so klanovci prav tako pridobili novo moč, prijatelje in zavedanje, da skavti niso 

samo nekaj, kjer preživiš sobotno popoldne, ampak, da so nekaj več. 

PRILOGE 

PRILOGA 1:  Pot 

PRILOGA 2: Preverba 

PRILOGA 3: Navodila za Skavtivity 
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