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1. UVOD
Svojo skavtsko pot sem začela jeseni leta 2007. Skavtsko obljubo sem dala junija 2008 pri Velenju 1.
Takrat se je naš steg šele ustanavljal in so nam skavti iz Velenja 1 pri tem pomagali. Najbolj
navdušujoč skavtski dogodek je bil vseslovenski skavtski Jamboree 2008, ki je bil hkrati tudi moj prvi
skavtski tabor. Jeseni leta 2009 sem se udeležila taborne šole Pripravnik 3 in nato julija leta 2010 pa
še taborne šole Metode PP. Sedaj sem že tretje leto v veji PP. Najprej kot pripravnica in zadnji dve
leti kot voditeljica skupaj z mojim sopotnikom in sovoditeljem Jurijem Žnideršičem.
V svojem koraku voditelja bom predstavila služenje v klanu, ki smo ga resneje začeli izvajati v tem
skavtskem letu.
Klan je postopoma osvojil tehnične prvine skavtskega življenja in tako smo se v stegu odločili, da
dobi klan nov izziv, in sicer služenje.
1.1 KLAN (2009 – 2011)
V letih mojega delovanja se je oblikoval klan, ki je prvo leto štel 9 klanovcev. Ker smo bili takrat na
novo ustanovljeni, so se nam pridružili tudi starejši člani od 21 let in tako spoznavali skavtstvo.
Drugo leto se je število zmanjšalo na 7 članov, od tega se je srečanj redno udeleževalo 5 klanovcev.
Ena klanovka se je udeležila TŠ Pripravnik 2, en klanovec (starejši od 21 let) pa je odšel na pomoč v
vejo IV.
Klan se je v teh letih učil predvsem tehničnih veščin, ker ni bil nihče od nas prej v stiku s skavtstvom
in smo vsi začeli svojo skavtsko pot s klanom. S sovoditeljem sva postopoma uvajala osebno
spremljanje, ki se je izvajalo predvsem na srečanjih tekom poti ali na taborih. Listino klana smo
začeli pisati lansko skavtsko leto, a nam tega projekta ni uspelo izpeljati do konca. Predvsem zaradi
nerednih srečanj v zadnji tretjini skavtskega leta in preobremenjenosti tako voditeljev kot
klanovcev. Lansko skavtsko leto sva začela s postopnim uvajanjem služenja, ki pa je večji in vidnejši
pomen dobilo to skavtsko leto.
2. LETNI NAČRT 2011-2012 ZA KLAN,
BREŽICE 1
PREVERBA LANSKEGA SKAVTSKEGA LETA:
V preteklem skavtskem letu se je število klanovcev, ki redno obiskujejo srečanja iz 7 ustalilo na 4
klanovce. En klanovec (starejši od 21 let) je odšel na pomoč v vejo IV, 2 klanovca pa nista več redno
obiskovala srečanj, sta pa priskočila na pomoč kot tehnična voditelja na taborih čete in pri ostalih
projektih stega.
Ena klanovka se je udeležila TŠ Pripravnik 2 in zaradi študijskih obveznosti ni več mogla redno
obiskovati srečanj. Klanovci lansko leto niso več redno obiskovali srečanj. S sovoditeljem
ugotavljava, da jim je pošla motivacija in pridobili so si nove prioritete v svojem življenju. Menim, da
so k slabšemu obisku pripomogla tudi nekajkrat slabo načrtovana srečanja in pomanjkanje idej pri
voditeljih.

ANALIZA STANJA V LETOŠNJEM SKAVTSKEM LETU:
Klanovci v letošnjem skavtskem letu:
2.letnik študija:
3.letnik študija:
Jelka Žnideršič*
Mitja Gajski*
Gloria Zaplatić*
Končana SŠ:
Matic Omerzu
4.letnik SŠ:
Maja Preskar
Primož Černelič
Opomba*: niso več aktivni klanovci, nisto še dali odhoda, pomagajo kot tehnični voditelji.
Letos so tako ostali še trije redni klanovci. Ena klanovka je izrazila še nadalnjo željo po
sodelovanju pri skavtih, le da bo zaradi šolskih obveznosti (matura) manj prisotna na srečanjih.
En klanovec se je odločil za odhod ob koncu skavtskega leta, en klanovec pa se namerava
udeležiti TŠ Pripravnik. S sovoditeljem se zavedava, da je klan v tej sestavi letos zadnje leto.
Zaradi generacijske luknje predvidevava, da bo naslednji klan/noviciat čez 2 leti, ko bodo dali
odhod iz čete prvi izvidniki in vodnice.

2.2 NAMEN
Klanovce bomo v letošnjem letu s služenjem čim bolj aktivno vključili v stegovo dogajanje in
izven njega.
CILJI:
PP si s pomočjo osebnega spremljevalca izbere način služenja v stegu.
PP pomaga pri izvedbi jesenovanja, zimovanja, poletnega tabora v veji IV
PP organizira obnovo skavtske sobe
PP s pomočjo voditeljev organizira zaključek skavtskega leta za IV in starše
PP s pomočjo voditeljev organizira izhod za PP iz sosednjih dveh stegov.
Navdušiti še kakšnega PP za udeležbo na TŠ Pripravnik.

LETNI NAČRT:
Letni načrt smo razdelili na tri časovna obdobja in za vsako grobo napisali načrt:
1.del: (8.10. – 31.12.1011)
2.del: (1.1. – 31.3.2012)
3.del: (1.4. - 3.6. 2012)

1.del:
Na srečanjih se pogovorimo o služenju, na vsakem srečanju je pot, vsak PP si izbere služenje,
aktivno sodeluje pri izvedbi jesenovanja IV, sodelovanje pri LMB.

2.del:
Na srečanjih preverjamo izvajanje služenja, pomagamo pri izvedbi zimovanja veje IV, pomagamo
na srečanjih veje IV (npr: sodelovanje pri veliki igri, pripravljanje orientacij, ...), udeležimo se
akcije Očistimo Slovenijo.

3.del:
Načrtujemo in izvedemo izhod PP-jev iz sosednjih stegov (Šentjernej 1, Krško 1), pomagamo pri
načrtovanju in izvedbi aktivnosti za zaključek skavtskega leta, načrtujemo in pomagamo pri
izvedbi poletnega tabora veje IV, steče obnova skavtske sobe.

3. IZVAJANJE KORAKA VODITELJA
Izvajanje koraka voditelja sem začela oktobra in zaključila z zimovanjem veje IV v februarju.
Za začetek bi rada pojasnila našo odločitev pri pomoči PP-jev v veji IV: število IV-jevcev se je z
letošnjim letom občutno povečalo. Voditelj veje IV je izrazil pomoč pri pripravi in izvajanju
aktivnosti za vejo IV. Tako smo v to pomoč vključili služenje PP-jev, ki so si za služenje izbrali vejo IV.
OKTOBER 2011:
V začetku skavtskega leta (oktober 2011) smo s PP-ji pripravili širšo reklamo in po veroukih
oznjanjali kaj to skavtstvo je in kako se nam lahko pridružijo. Nato smo 21.10.2011 pripravili
skavtsko srečanje za vse, ki so se želeli pridružiti skavtom. S PP-ji smo pripravili bivake, zakurili ogenj
in pripravili skavtske igre. Srečanje je bilo zelo uspešno, saj smo pridobili kar nekaj novih članov.

22.10.2011
Na skavtsko srečanje klana so prišli 4 klanovci, od tega en nov, ki pa se ni odločil za skavtsko pot.
S klanovci smo šli na pohod na Šentvid (izletniška točka nad Brežicami) in se med potjo pogovarjali o
služenju in predvem o njihovi vlogi v stegu (kaj lahko ponudijo, kakšne talente majo, kakšne so
njihove želje, ...). Odločili smo se, da bomo imeli srečanja na 14 dni.
Po srečanju so imeli en teden časa, da so sporočili in se odločili za služenje v letošnjem skavtskem
letu. En klanovec se je tako odločil za tehnično pomoč pri veji IV, klanovka si je skupaj z dvema
bivšima klanovcema, ki še nista dala odhoda izbrala za služenje obnovo skavtske sobe, klanovec, ki
se je odločil za odhod pa se je odločil za aktivno pomoč v župniji z vodenjem ministrantske skupine.

29.10.2011
Skupaj z voditeljem veje IV smo načrtovali jesenovanje veje IV. Na srečanje sta prišla 2 klanovca.
NOVEMBER 2011
JESENOVANJE IV, 4.11. – 6.11.2011, Podgorje pri Pišecah
Ker se vsli klanovci niso morali udeležiti jesenovanja v celoti, smo se odločili, da ga izvedemo v dveh
delih. Za vejo IV in za vejo PP. Klanovec in jaz sva sodelovala pri jesenovanju veje IV, ostala klanovca
in sovoditelj ter člani suhe veje SKVO-ja pa so se pridružili v nedeljo, 6.11.2011.
Klanovec na služenju je pomagal kot tehnični voditelj in kot fotograf.
Tema jesenovanja so bili Izraelci, ki so šli iz Egipta in 40 dni bivali v puščavi. Na to dejanje se
spominjamo z zahvalno nedeljo, ki smo jo udeleženci praznovali s sveto mašo na Svetih Gorah nad
Bistrico ob Sotli.
Na jesenovanju so novopridruženi skavti spoznavali skavtstvo, starejši pa poglabljali znanje v
veščinah, orientaciji, kuhanju, vzdržljivosti.
PP-ji in ostali skavti pa so se na pot odpravili v nedeljo, 6.11.2011 ob 4.30 iz Brežic. Na romanje proti
Svetim Goram so se odpravili peš in se s četo srečali na najvišjem vrhu Orlice Špičku, kjer so novi
člani slovesno prejeli kroje.
Jesenovanje smo zaključili s sveto mašo na Sv. Gorah.
PREVERBA:
Tisti, ki so se na romanje odpravili peš, so izrazili željo po večih takšnih dogodkih. Novi člani, ki so
bili na jesenovanju so domov odšli zelo navdušeni, kar se je na srečanjih čete poznalo še dolgo.
Klanovec na služenju pa je svoje delo korektno opravil.
26.11.2011
Srečanja sta se udeležila 2 klanovca in na srečanju smo se odpravili na obisk h klanovki, ki se
srečanja ni mogla udeleležiti. Skupaj smo se pogovorili o služenju in izzivih, ki jih imajo pri tem.
Klanovec, ki služi v četi je nad svojim delom precej navdušen. Klanovka je glede obnove skavtske
sobe poročala, da se z ostalima dvema dela še niso lotili, načrtujejo pa pospravljanje sobe v
kratkem. Klanovec, ki služi v župniji kot ministrant svoje delo tudi redno in korektno izvaja.

DECEMBER 2011
3.12.2011
Na tem srečanju smo skupaj s SKVO-jem izvajali LMB katehezo za PP. Srečanja so se udeležili vsi.
Dobili smo se pri nas doma in se odpravili na pot proti našim vinogradom, kjer smo tekom poti
izvajali LMB katehezo. Odzivi so bili zelo pozitivni.

17.12.2011
LMB smo odnesli v Dom starejših občanov Brežice in v bolnišnico Brežice. Na obeh lokacijah smo s
svojim petjem razveseljevali ljudi. Letos nas je po bolnišnici spremljal direktor in obiskali smo vse
sobe v katerih so ležali bolniki. Letos je bilo to za nas prvič, da smo se srečali neposredno z bolniki.
Ko smo imeli preverbo po srečanju, je veliko skavtov izjavilo, da so bili ob tem dejanju ganjeni. Videli
smo, koliko veselja in upanja ter solz je tem ostarelim in bolnikom prinesel plamen luči miru.
18.12.2011
Ta dan smo se razdelili v 6 ekip in vsaka ekipa je obiskala 2 sveti maši in po njej razdelila sveče LMB.
Akcija je bila uspešna. Opazili smo, da smo postali precej bolj razpoznavni po župnijah in da se nas
ljudje zelo razveselijo. To nam daje tudi eno potrdilo o našem uspešnem delu. Obenem pa izražam
veliko zadovoljstvo z delom tako PP-jev kot IV-jev v omenjeni akciji.
23.12.2011
Skupaj s stegovodjo so se IV-jevci in e klanovec odpravili k županu in tudi tam razdelili plamen miru
med ljudi.
Vsako leto smo po polnočnici odnesli luč miru tudi na šengensko mejo k carinikom na slovenski in
hrvaški strani. Letos pa smo se odločili, da bomo po po polnočnici čas preživeli z družinami in da
bomo LMB odnesli na mejo na božični dan. Kar pa nam žal ni uspelo. Prihodnje leto se bomo najbrž
držali starega, preverjenega načrta.

JANUAR 2012
7.1. 2012
Srečanje smo nameravali preživeti v novoletno okrašenem Zagrebu, a smo morali zaradi bolezni
naše vodičke in še nekaterih morali to odpovedati. Tako da smo se potem dobili v večernih urah
doma pri sovoditelju in smo pogledali dokumentarec Pedra Opeke in se nato pogovarjali o vlogi
služenja v družbi ter o liku voditelja. Nato smo skozi molitev PP preverili naše pomankljivosti,
talente in izzive s katerimi se srečujemo pri služenju in ostalih obveznostih.
Srečanja se je udeležilo 6 skavtov, ker je bilo namenjeno tako SKVO-ju in PP-ju.

28.1.2012
Odpravili smo se na drsanje v Terme Čatež skupaj s četo. Udeležila sta se ga 2 klanovca.

FEBRUAR 2012
4.2. 2012
V Artičah smo počistili cerkev Sv. Duha. Srečanja se je udeležil en klanovec in dva voditelja.

11.2.2012
To srečanje se je odvijalo pri nas doma. In sicer smo se odpravili na sosednji breg in se po snegu
spuščali s traktorsko zračnico. Srečanja so se udeležili trije klanovci, štirje nekdanji klanovci in dva
voditelja. Srečanje je odlično uspelo.

ZIMOVANJE VEJE IV, 16.2.-19.2.2012, PTUJ
Zimovanja sta se kot tehnična pomočnika udeležila 2 klanovca in 8 članov veje IV. Pomagala sta pri
izvajanju zgodbe, pripravi materialov, fotografiranju, veliki igri, izdelovanju skupinske maske ter
kuhanju. Bila sta tudi spremljevalca IV-jevecem, ker so se na pot odpravili z vlakom. Tema zimovanja
je bil sv. Jurij, ki je tudi zavetnik Ptuja. Zimovanje smo zaključili s ptujskim pustnim karnevalom in se
z vlakom vrnili domov.
Odmevi na nedavno minilo zimovanje so zelo pozitivni. Predvsem zaradi sproščenosti in igre, ki je
vladala na zimovanju.

4. PREVERBA IZVAJANJA KORAKA VODITELJA
Menim, da sem izpolnila zastavljene cilje za to časovno obdobje. In sicer izbira služenja ter
opravljanje služenja in aktivno sodelovanje pri veji IV. Moram omeniti, da so bile pri izvajanju
koraka voditelja tudi težave. Predvsem motivacijske tako iz voditeljske (moje) kot motivacije
udeležencev, ki je padla po novem letu. Moja predvsem zaradi študijskih obveznosti in motivacija
klanovcev zaradi drugih prioritet (druženje s prijatelji v času srečanja, pasivnost). Motivacija se je
dvignila s srečanjem februarja, ko smo se spuščali po snegu ter nato s pripravami na zimovanje.
Druga težava pri izvajanju koraka voditelja pa je ta, da sama nisem bila deležna služenja kot takega
v klanu in v tem projektu nisem izhajala iz lastne izkušnje služenja v klanu, temveč iz izkušenj
služenja, ki jih opravljam še pri drugih projektih. Že sama uvedba služenja, ki sva jo s sovoditeljem
začela lansko leto s služenjem v klanu je bila zalogaj, saj v naši kratki zgodovini da sedaj še ni bilo
organiziranega služenja v stegu in širši okolici.

En klanovec se bo skoraj gotovo udeležil TŠ Pripravnik, en klanovec bo dal odhod, ker je videl, da
mu skavtski način življenja ne ustreza. Zato si je tudi izbral služenje izven stega ter se je srečanj
redkeje udeleževal. S klanovko bova pa tekom osebnega spremljanja do konca skavtskega leta
poskusili ugotovit, ali se vidi tudi v voditeljskih vodah. Srečanj se je vestneje udeleževala pred novim
letom. Sedaj bom poskušala s pomočjo sovoditelja to skavtsko leto izpeljati do konca, prav tako to
skupino, ki je skupaj 3.leto. Ugotavljam, da jim motivacija pade tudi zaradi tako maloštevilčnega
klana in različnih vrednot in karakterjev, ki jih imajo. Opažam, da se je skupnost, ki smo jo ustvarili v
preteklih dveh letih razrahljala. Menim da zato, ker so že vsi eno stopnjo bliže odraslosti in so si
postavili svoje prioritete kaj želijo v svojem življenju početi.
Mislim, da nam bo uspelo izpeljati grobi načrt, ki smo ga zastavili ob začetku leta in tem trem
klanovcem omogočili čim boljše skavtske izkušnje.
OPMOBA:
Letos je postala aktivna spletna skupina stega Brežice 1 na Facebooku, prav tako pa je v nastajanju
posodobljena spletna stran stega Brežice 1, kjer bodo na voljo tudi fotografije načega klanovca, ki
vse skavtske dogodke vestno dokumentira.

