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UVOD 

Za korak voditelja sem si izbrala temo Odpiranje klana navzven. 

Lani sem bila še popotnica, v poletju 2010 sem se udeležila Taborne šole metode PP in dala septembra 

odhod iz klana. Tako sem letos postala klanovodkinja, pomaga mi Tina Mavrič, občasno pa tudi Klara 

Kač in Anita Mirtič ter DA p. Marjan Gačnik. V našem klanu je 10 popotnikov in popotnic. Na 

srečanja jih redno tedensko prihaja od 6 do 10. 

 

Popotniki so na začetku leta izrazili željo po povezovanju z drugimi klani. Želje po spoznavanju novih 

prijateljev so izrazili tudi v klanu Breznica 1, zato sva se z voditeljem tamkajšnjega stega Blažem 

Žemljo odločila za skupen korak voditelja. 

Vrhunec koraka predstavlja dvodnevno srečanje obeh klanov, s katerim se bo zaključila 4-mesečna 

priprava. 

 

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 Breznica 1: 

Dragi klan Polna hiša Breznica 1! 

 

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 Activity-ja 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 Knezov 

obložene mize, ki so jo po delčkih 

prejeli klanovci Breznice 1: 
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22. januar 
Na srečananju so PP dobili material in različne pripomočke, iz katerih so izdelali obeske za na rutice 

svojih novih prijateljev. Prejeli so tudi drugi del sestavljanke. 

 

29. januar 
Klanovci prejmejo tretji del skupinske slike. 

 

12. februar 
Na srečanju smo ob katehezi spregovorili o darilih. Najprej smo se vprašali, kako jih mi sami 

sprejemamo in kako bi bilo dobro, da bi jih. Nato smo premišljevali, kaj je pri darilu, ki ga dajemo, 

najpomembnejše (simbolna vrednost, cena, uporabnost …) in sestavili lestvico značilnosti. Potem je 

vsak dobil eno od darilc, ki so nam jih izdelali klanovci Breznice 1.  

Sledila je igra, s katero smo se spomnili znamenitosti Celja. Razdelili smo se v dve skupini. Vsaka je 

prejela eno pismo od Brezničanov in odgovorila nanj. Pri tem so predstavili sebe in eno od prej 

naštetih znamenitosti.  

 

19. februar 
Zimski izhod,  Brinjeva Gora nad Zrečami 

Obiskali smo dva soklanovca, ki sta služila na IV zimovanju. Imeli smo nekaj časa za svoj program, 

med katerim smo izdelali tudi kartice za Skavtivity. Vsak popotnik je moral napisati 4 kartice na temo 

narave in 4 na temo človeka (po 3 pojmi na kartico). Te besede oziroma besedne zveze so bile 

vključene v igro in jih bo morala skupina narisati, napisati ali opisati.  

Vsak klan je prejel še zadnji del sestavljanke in tako prvič zagledal skavtske prijatelje. 

 

»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. 
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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 

 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.) 



7 

 

    

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. 

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 
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 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, saj je bil p. Marjan v tem 

času odsoten. 

 

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.  

  

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€ 
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OSTALO ODPIRANJE NAVZVEN 

 

23. in 24. oktober – T'TLE JAM 
 

Udeležili smo se srečanja skavtov 

mariborske regije z naslovom T'tle Jam, 

ki je bilo za PP tokrat dvodnevno in je 

potekalo v Mozirju. Med drugim je tam 

potekalo tudi tekmovanje za Naj kmeta 

in Naj kmetico Jama, kjer smo se 

odlično odrezali. Veliko odobravanja je 

požela tudi stojnica za predstavitev 

stega, kjer smo ponujali dobrote s 

knežjih kmetij. Poleg dobrega programa so popotniki spoznali tudi veliko novih 

skavtskih prijateljev s Štajerske in Pomurja, s katerimi še vedno ohranjajo stike. 

 

7. november – BOGŽEGNI 
Udeležili smo se prve skavtske kuharske preizkušnje v Artičah pri Krškem. Naloga je bila postaviti 

kuhinjo (v naravi seveda) in iz sestavin, ki so bile do začetka tekmovanja skrivnost, pripraviti čim boljši 

obed. Po preteku časa za pripravo je komisija ocenila delo ekip.  

 Klanovke so bile ponosne na najlepšo kuhinjo, vsi pa veseli, da smo srečali še nekaj novih skavtov in 

spoznali dolenjske kraje, od koder je doma naša voditeljica Anita. 

 

8. januar – GALA PLES 
 

To je bil že 5. tradicionalni gala ples, ki ga vedno pripravljajo 

popotniki in popotnice. Ker naš steg ni zelo številčen, smo se letos 

odločili za novost. Prej so bili vabljeni le sedanji in nekdanji člani 

stega, njihovi starši in odrasli skavti, letos pa je lahko vsak izmed 

nas povabil na ples soplesalko oz. soplesalca iz drugega stega. 

Dobili smo goste iz Celja 2, Rakove steze 1 … skoraj pa tudi iz 

Mozirja 1 in daljnega Dornberka 1.  

Ideja se mi je zdela dobra, saj so imeli popotniki s tem možnost 

obnoviti poznanstva in prijateljem iz drugih stegov pokazati svoje 

delo. 
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Pri pripravi so se izjemno potrudili, saj so sami postorili 

skoraj vse. Voditeljice (vsaka je bdela nad enim delovnim 

tropom) smo jih usmerjale in pomagale, a ni bilo opravila, 

ki bi ostalo samo nam. Čeprav je bilo dela veliko (vabilo, 

razpošiljanje, program, glasba, prostor, hrana, strežba … ) 

so si ga pravično razdelili, da je vsak zmogel postoriti svoj 

del. 

Gostje so pohvalili organizacijo, najbolj pa smo bili veseli 

pohvale skavtinje iz drugega stega, ki kar ni mogla verjeti, 

da so vse to lahko pripravili PP sami. 

Menim, da bomo zato naslednje leto ples ponovno organizirali in povabili še več skavtov od drugod. 

Verjetno bo takrat treba prositi za pomoč pri organizaciji tudi druge voditelje iz skvoja. 

 

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.  

 

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.  

 

 

Udeležba po spolu 
Voditeljice Ce 1

Ženske Ce 1

Ženske Br 1

Voditeljice Br 1

Voditelji Br 1

Moški Br 1

Moški Ce 1



11 

 

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. 

 

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. 
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ZAKLJUČEK 

S korakom sem ogromno pridobila. Voditeljica sem šele prvo leto in tudi kot popotnica sem v veji 

(samo PP) služila zelo malo. Pri pripravi koraka sem se naučila, kako dobro in učinkovito načrtovati, 

saj mi je bil Blaž pri tem res odličen zgled.  

Spoznala sem, kaj naše klanovce pritegne. Mislim, da jim je bilo to spoznavanje pisano na kožo, saj so 

zelo družabni in radi navezujejo nove stike. Od skavtskih dogodkov, ki jih organizirajo drugi stegi, jih 

najbolj zanimajo taki, ki so namenjeni predvsem druženju, čeravno so po naravi tudi precej 

tekmovalni. Tradicionalni Gala ples se mi zato zdi dobra priložnost, da ga prilagodimo in bolj 

odpremo za javnost, saj jih bo to še močneje motiviralo za delo. Še naprej bom spodbujala udeležebo 

na dogodkih drugih stegov in druženje klanov. Tako obsežnega spoznavanja, kot je bilo to, pa ne 

načrtujem več. Za tokrat mi ni žal, a se mi zdi preobsežen projekt, da bi ga pripravila še enkrat. Raje 

bomo preizkusili še kaj novega. 

Na srečanju sem imela priložnost opazovati tudi vzdušje in delovanje drugega klana, odnos voditelj – 

klan in druge posebnosti skupine. Različni vidiki in spoznanja mi bodo zagotovo koristili na nadaljnji 

voditeljski poti. 

Z izvedbo sem na splošno zadovoljna. Vsi napisani cilji so bili izpolnjeni. Kot običajno pa je glavni cilj 

voditeljev ta, da so zadovoljni PP. Ti so očitno bili, celo bolj, kot sem pričakovala, zato menim, da je 

bil projekt uspešen. Vsekakor mi je to že sproti, še posebej pa po »Velikem dogodku« dalo veliko 

novega zagona za voditeljstvo in upam, da mi ga še dolgo ne bo zmanjkalo. 

PRILOGE 

PRILOGA 1:  Pot 

PRILOGA 2: Preverba 

PRILOGA 3: Navodila za Skavtivity 

PRILOGA 4: Vabilo na Grajski gala ples 

 

 


