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1. POVZETEK
V svojem koraku voditelja z naslovom Gradnja identitete klana sem poskušal svoj
klan, ki je kar številčen, pripeljati do tega, da bi se v njem vsakdo začutil kot
»pripadnik« in da bi skupaj ustvarili neko lastno »identiteto«. To sem poskušal doseči
s stopnjevanjem različnih vsebin tekom srečanj v prvem tromesečju skavtskega leta ter
z vrhom v izhodu klana, kjer bi se ustvarila LISTINA KLANA in (novo) IME
KLANA. S tem bi se člani med seboj še bolje spoznali in tudi sam bi se približal
klanovcem/kam. Za ta korak sem se odločil, ker je ime klana že precej let
nespremenjeno ime (člani klana ga niti poznajo ne!) in tudi listina klana se že nekaj let
ni delala (večina jih je sploh prvič slišala za kaj takega!).

2. KLJUČNE BESEDE
identiteta, listina klana, ime klana, skupnost, posameznik

3. ANALIZA
V klanu Maribor 2 je že nekaj let (cca. 10 let) nespremenjeno ime klana; listine klana
še nihče izmed trenutnih članov klana ni nikdar »ustvarjal«. V klan je iz veje IV prišlo
5 novih članov in tud sam sem na novo voditelj veje PP.

4. NAMEN
Člani klana Maribor 2 začutijo pripadnost svojemu klanu (in stegu) ter kot
posamezniki svojo vlogo in pomembnost v skupnosti. Klan preko listine klana in
imena klana naredi korak naprej v identiteti skupnosti.

5. CILJI
1. Klan si izbere IME KLANA.
2. Klan sestavi svojo LISTINO KLANA.
3. Člani klana se spoznajo med seboj in/ali utrdijo svoje prijateljske vezi.
4. Prepoznati šibkosti in močne strani klana.
5. Začeti s kakšno obliko služenja v veji.
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6. PROGRAM
IZHOD KLANA =
LISTINA + IME KLANA
SLUŽENJE

3 KLANOVSKE »AKCIJE« V TEM OBDOBJU:
JAKEC, IZDELOVANJE in PRODAJA ADVENTNIH
VENČKOV, IGRA OB DNEVU RUDOLFA MAISTRA
POSAMEZNIK=
MOJA PRIČAKOVANJA, MOJI STRAHOVI, MOJ PRISPEVEK
KAJ ŽELIMO V TEM LETU POČETI? KAJ ŽELIMO V TEM LETU DOSEČI?
ŽELJE IN CILJI SKUPNOSTI

Program projekta voditelja sem si razdelil na 5 delov, ki sem jim tekom prvega tromesečja
sledil skozi posamezna srečanja in druge aktivnosti klana. V nadaljevanju bom na kratko
opisal posamezne dele.
1. KAJ ŽELIMO V TEM LETU POČETI? KAJ ŽELIMO V TEM LETU DOSEČI?
ŽELJE IN CILJI SKUPNOSTI
-

Cilje in želje razdeliti na 3 skupine po temeljnih gradnikih veje PP: SKUPNOST,
SLUŽENJE, POT
Na velik »šeleshamer« ali manjše A4 papirje zapisati vse naše (realne in nerealne)
želje
Izoblikovati kakšen cilj, ki ga v tem skavtskem letu želimo doseči kot klan, skupnost
Poudariti ODGOVORNOST vsakega posameznika za gradnjo te skupnosti

2. POSAMEZNIK= MOJA PRIČAKOVANJA, MOJI STRAHOVI, MOJ PRISPEVEK
 1. Del: PRILIKA O TALENTIH + SPOZNAVANJE V PARIH
Klanovec/ka se zave svojih talentov in sposobnosti ter kako jih lahko uporabi v skupnosti.
-

V parih dobijo talente (cente), ki jih morajo na poti po mestu »unovčiti«, tako ali
drugače.

3

 2. Del: MOJE SKAVTSKO LETO
Klanovec/ka razmisli o svojem skavtskem letu in tem, kaj pričakuje, česa ga/jo je strah in
kaj lahko prispeva. Ob vseh talentih, ki jih imamo, le teh mnogokrat ne znamo/želimo
izkoristiti in deliti z drugimi.
-

Vsakdo dobi »obrazec« oz. »ogledalo svojega skavtskega leta«, ki ga nato zapečati,
odda in ob koncu leta ga dobi nazaj.

3. 3 KLANOVSKE »AKCIJE« V TEM OBDOBJU: JAKEC, MAISTROVANJE,
ADVENTNI VENČKI
-

JAKEC: Udeležilo se ga je 9 klanovcev/k (kar je več kot polovica). Odšli smo že dan
prej na vlak in prespali v Ljubljani. Lep vikend, kjer smo še poglobili medsebojne vezi
in odnose.

-

MAISTROVANJE: Ob dnevu Rudolfa Maistra (23. 11.) smo imeli v kadetnici
generala Rudolfa Maistra t.i. Maistrovanje celotnega stega. Klan je pripravil dramsko
uprizoritev. Vsakdo je dal v ta majhen projekt delček samega sebe in kot skupnost smo
pripravili neko stvar za druge, kar je (bilo) zelo koristno za našo skupnost.

-

IZDELOVANJE in PRODAJA ADVENTNIH VENČKOV: Ne vem točno, čemu je
bil razlog, da so se tako slabo odzvali na to, da so prinesli zelo malo zelenja in drugih
okraskov itd. Nekako pa smo potem uspeli narediti nekaj (cca. 20) adventnih venčkov
in jih tudi prodati.

4. SLUŽENJE
V preteklih letih in ob pogovoru z voditelji sem nekako ugotovil, da je bilo služenja v
klanu zelo malo in se nanj ni dajalo posebne poudarka. Zavedam se, da je pot do nekega
utečenega načina služenja v klanu lahko precej dolga, a nekje je potrebno začeti. Čutim pa
tudi, da so klanovci precej aktivni tudi v svojih župnijah in drugih mladinskih, športnih ali
kakršnihkoli drugih dejavnostih in, da tudi tam opravijo precej služenja.
-

POGOVOR O LASTNIH IZKUŠNJAH SLUŽENJA
SLUŽENJE V DRUŽBI
SLUŽENJE V VEJAH VV in IV

5. IZHOD KLANA= LISTINA + IME KLANA
Izpostavljene točke izhoda pri gradnji identitete klana:
1. Odlomek o tem, kako se je Mojzes sezul. Kraj na katerega stopamo je
SVET KRAJ = NAŠ KLAN. Vsakdo da odtis svojega stopala na eno stran armafleksa oz. se
mu obriše stopalo z alkoholnim flomastrom. ARMAFLEKS: skavtska stvar, v gorah je
potreben tudi počitek, v gorah je potrebno tudi prespati; je uporaben na taborih, izhodih,
zimovanju, itd. Kasneje nam bo služil kot LISTINA KLANA.
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2. LISTINA KLANA:
 1. Del: PUŠČAVA: JAZ KOT: jaz, skavt, katoličan, državljan. KDO SEM? KAM
HOČEM? (cilji!) KAKO? (načini, sredstva)
 2. Del: Pridemo skupaj, si izmenjamo kakšno misel iz puščave.
 3. Del: OBLIKOVANJE LISTINE!!! Tukaj so povsem svobodni pri oblikovanju.
 4. Del: SLOVESEN PODPIS LISTINE in ZABAVNI VEČER kot PRAZNOVANJE.
3. IME KLANA: Zbiramo predloge, tako spontano, čez celoten izhod, ko je priložnost za
to.

7. PREVERBA
Preverbo sem naredil že tekom »dogodkov« po posameznih delih programa, kasneje
pa še preverbo koraka voditelja kot celote.
 KAJ ŽELIMO V TEM LETU POČETI? KAJ ŽELIMO V TEM LETU DOSEČI?
ŽELJE IN CILJI SKUPNOSTI
Klanovci so imeli mnogo idej in želja za to leto. Tudi kakšne nerealne, neizvedljive .
Preko pogovora smo odkrivali odgovornost posameznika za skupnost. Vsakdo je izrazil
svojo pripravljenost. Začutil sem veliko željo predvsem po dogodivščini, pustolovščini, po
zabavi. Nekako pa je tudi čutiti, da ob tem počnejo še mnogo drugih stvari in jih skrbi
»prezaposlenost«.
 POSAMEZNIK= MOJA PRIČAKOVANJA, MOJI STRAHOVI, MOJ PRISPEVEK
1. Del: Talente (cente) so »vnovčili« na različne načine: so plačali tujcem, da so se lahko
slikali z njimi. Vrgli v vodnjak in si nekaj zaželeli. Nesli v stolnico. Dali na prag pred
škofijo . 2. Del: Vsak zase je nekje v miru razmislil in izpolnil, nato pa smo svečano
zapečatili in dali na kup.
Srečanje je uspelo in mislim, da smo vsi skupaj začutili skupnost, predvsem pa svojo
vlogo v tej skupnosti.
 SLUŽENJE:
Spoznal sem, da je služenje v našem klanu precej težka stvar. Morda je krivo to, da se je v
preteklosti premalo delalo na tem in še ni nekega utečenega modela. Tudi zase sem
spoznal, da je to precej težavnejše stvar, kot sem si predstavljal. Izpostavil bi predvsem,
da imajo klanovci/ke ob skavtih še mnogo drugih stvari in jih je strah sprejeti še neko
»odgovornost« glede služenja.
Ko smo se pogovarjali o lastnih izkušnjah služenja, je bilo zanimivo, da je bilo največ
izkušenj glede »Dneva zemlje« in s tem povezanega pobiranja smeti. Nekateri člani
klana so zelo aktivni že v svojih župnijah, medtem ko so nekateri, ki ne opravljajo
nikakršnega služenja in jim je le to precej tuje. Želel sem, da ob vzpodbudi sami
začutijo to »potrebo« in sami razmišljajo o tem ter sami najdejo, kje bi lahko bili oni
koristni v družbi. Vendar je bilo nekako težko karkoli »izvleči« iz njih. Na neki točki
smo nekoliko obstali in se nismo premaknili naprej. Za to je v prihodnje želja in
namen, da naredi še nekaj korak naprej glede služenja in se ga tudi aktivno lotimo.
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 IZHOD KLANA (listina + ime klana):
Izhod je super uspel! Smo se še bolj povezali in tudi sam sem se še bolj približal
klanovcem in jih začutil kot prijatelje. Vzdušje je bilo zelo sproščeno in ustvarili smo
prijetno komuniciranje in ozračje. Ves popoldan in večer smo namenili tudi listini klana,
ki so jo klanovci na to tudi sami sestavili in zapisali. Glede imena klana so zbrali veliko
predlogov. Listine klana še nismo oblikovno uredili in podpisali, kajti želeli smo, da nas je
ob tem prisotnih še več, da morda še preostali (ki jih na izhodu ni bilo) prispevajo kak
kamenček v mozaiku in bomo temu namenili kak skupen popoldan ali večer v prihodnje.
Glede imena so nekako izluščili najboljše predloge, a do dokončne odločitve še nismo
prišli. Smo pa dejansko razmišljali o tem, kaj nas kot skupnost identificira, kaj nas
predstavljali in s čem bi se lahko najbolj poistovetili. Ob tem smo se prijetno zabavali in
nasmejali .

 PREVERBA CELOTNEGA KORAKA VODITELJA
Cilje, ki sem si jih zadel na začetku tega koraka sem deloma uresničil, deloma pa so še
zmeraj v zraku in se še morajo realizirati v prihodnje. Mislim, da so koristni in potrebni za
skupnost, pa tudi za vsakega posameznika. V mislih imam predvsem služenje, kot enega
izmed temeljnih gradnikov veje PP, ki mu bomo morali nameniti več časa in volje.
Koristno se mi zdi, da smo kot klan začeli razmišljati v tej smeri, vendar nam je v tem
času zmanjkalo časa in/ali volje, da bi stvari tudi v praksi realizirali. Razmišljam pa tudi,
da je služenje takšna stvar, da bi si jo lahko izbral kot samostojen korak voditelja. Bom pa
vsekakor še naprej gradil in delal na tem gradniku.
V tem času sem, tudi s pomočjo koraka voditelja, lahko bolje spoznal svoj klan, klanovce
in klanovke v njem ter začutil njihovo (ne)pripravljenost in različnost. Nekaterim sem se
lahko zelo približal, medtem ko so mi nekateri še zmeraj precejšnja »uganka« in bi se rad
približal tudi njim. Spoznal sem tudi, kaj so šibkosti klana, na katerih moramo še delati in
tudi, kaj so tiste stvari, ki nas delajo močne in s katerimi lahko izražamo svojo identiteto.
Glede na to, da je bila zame in tudi za klanovce listina klana in ime nova stvar, se mi zdi,
da je bil cilj uspešno realiziran in, da smo se ob tem vsi skupaj začutili. Nekako sem se
lovil med tem, koliko jim »dati« in koliko prepustiti, da se sami znajdejo in da sami
začutijo zakaj in kako bi bilo to pomembno za naš klan.

8. KAJ SEM OB TEM SPOZNAL? KAJ SEM SE OB TEM
NAUČIL? KAKO JE TO VPLIVALO NA ŽIVLJENJE
SKUPINE, KI JO VODIM?
Ob tem sem se srečal z metodološkima pripomočkoma za vejo PP, to sta listina klana in
ime klana, ki sta mi bila nekaj novega. Spoznal sem, da sta lahko to zelo pomembna
pripomočka, ki pa za svoj pravi »razvoj« potrebujeta kar nekaj časa, volje, domišljije. Ni
morda najbolj pametno zahtevati tega od svojega klana, ampak jih postopoma usmerjati in
peljati proti temu, da nekako sami začutijo in pravilno ovrednotijo pomembnost tega. Tudi
ni nujno, da bo uspelo v prvem poskusu. Glede na to, da se v našem klanu že leta ni
spreminjalo ime in pisala listina, je (bilo) še toliko bolj pomembno, da se za to vzame čas.
Spraševal sem se, »Ali bo to uspelo, bodo pripravljeni?«, a so vendarle pokazali voljo in
pripravljenost. Naučil sem se, da je potrebno mladim pustiti svobodo, da lahko ustvarjajo.
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V tem času sem se ravno tako naučil, da je potrebno najprej zgraditi neko skupnost, kjer
se lahko začuti in identificira vsak posameznik, šele na to, pa lahko razmišljamo o listini
klana in njegovem imenu. Ob tem sem rasel tudi sam, hkrati pa sem se približal mladim in
jih dobro spoznal.
Na začetku koraka sem si zadal tudi vpeljati služenje, vendar sem ugotovil, da je to po
svoje preširoko področje, ki bi lahko bilo samostojen korak. Morda sem si korak voditelja
zastavil preširoko, bi bilo verjetno bolj zgolj vpeljati listino in ime klana, vendar se mi zdi
kljub temu koristno, da smo začeli skupaj razmišljati tudi o služenju. S tem sem tudi
spoznal, da je to kar precejšnja šibkost našega klana in mu bom v prihodnje namenil večji
pomen in vlogo. Pri pisanju poročila tako nisem izbrisal tegale področja.
Klan je s tem utrdil svoje prijateljske vezi, tudi novi člani so se lažje vključili v skupnost
in začutil sem, da lahko gradimo naprej. Z listino klana in imenom jim je bila dana neka
nova, še neznana dimenzija, ki jih je še bolj povezala. Veselim se, ko bomo slovesno
podpisali listino in »razglasili« novo ime klana ter s tem dali pomemben pečat naši
skupnosti.

9. PRIPOROČILA ZA VODITELJE
Priporočila za druge voditelje veje PP se prav gotovo skrivajo že v predhodni točki, v tem,
kaj sem sam spoznal in se naučil. Izpostavil bi to, da je za listino in ime klana potrebna
dokaj trdna skupnost in, da je za izpeljavo tega potrebno precej časa in volje. Predvsem,
če se klan s tem »sooča« prvič, kakor je bilo to v mojem oz. našem primeru. Klanovci naj
se tega lotevajo sami, mi jih zgolj usmerjamo in spodbujamo. Ravno spodbuda in
motivacija sta pri tem zelo pomembni ter, da jim znamo to prikazati na prav način in kot
dodano vrednost naši skupini. Če se tega lotevate prvič, naj vam to predstavlja izziv in naj
vas neuspeli poskus(i) ne »potolčejo«. Morda se vrednost in uspešnost listine ne pokaže
ob samem sestavljanju, ampak šele kasneje, seveda pa moramo večkrat spomniti na njo in
jo tudi dopolnjevati, osveževati. Identiteta klana je zelo široko področje, ki ga ne
sestavljata zgolj listina in ime klana, temveč še mnogo več, za kar pa so verjetno potrebni
meseci, morda leta. Vsak klan pa ima tudi svoje »padce« in »vzpone« in kot voditelji
mladih moramo biti pozorni tudi na to.
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