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Uvod
Že nekaj časa sem opazoval, kako se naš klan vse preveč navezuje zgolj na svojo skavtsko
sobo in se premalo odpravlja ven, ven v naravo. Srečanja so potekala večinoma notri in na
srečanjih se je po navadi debatiralo, pripravilo kaj za skupnost župnije in se poigravalo z
raznimi igricami. Element povezanosti do narave je bil le bežno vključen v sam program
skavtskega leta. Ampak ta element je vendar tisto kar človeka naredi skavta.
Ni nujno sedaj vsako srečanje izvajati zunaj in biti ves čas samo zunaj. Dejstvo je bilo, da je
sama povezanost z naravo bila premajhna. Tudi same aktivnosti, ki so se izvajale na srečanjih,
so bile nekako premalo povezane z naravo. To je bilo potrebno nekako spremeniti oz. vsaj
začeti s spremembami.
Tako sem ob polletni odsotnosti iz klana, zaradi študija v tujini, imel dovolj časa, da sem
nekako premlel kaj točno je za postoriti oz. kako naj začnem/-o

Analiza stanja
Pregledal sem najprej sestavo prihajajočega klana in ugotovil, da bodo prišli trije novi člani iz
čete, kjer je povezanost z naravo zelo dobro vpeljana. S tem je bila meni in sovoditelju
olajšana naloga vpeljevanja več narave v srečanja.
Vseh članov v klanu je 7, od tega samo eno dekle, ki pa nima problema z manjšinsko
pripadnostjo.
Potrebno je bilo torej konkretno v srečanja vpeljati naravo. To pomeni čim več povezovanja
znotraj skupine ob ognju in pripravi razne hrane. Čim več sprehodov in izvršitev jesenovanja,
neke oblike dvodnevnega pohoda. Potrebno pa je bilo še nekako bolj ozavestiti povezanost z
naravo – še več zbiranja starega papirja, varčevanje v skupni Šparovček (tu se zbira denar za
končni izlet, klanovci prispevajo po lastni volji kolikor lahko iz denarja, ki bi ga drugače
namenili za nakup nepotrebnih stvari, kot so sladkarije)

Določitev namenov in ciljev
Nameni:
1. elementi povezanosti z naravo v čim več srečanjih

Cilji:
1.
2.
3.
4.

imeti čim več srečanj zunaj
izvesti jesenovanje
zbiranje papirja (še več)
čim več druženja ob ognju

Izvedba programa
1. Srečanje – 8.10.2010

Nameni in cilji:
s Sveto mašo začeti novo skavtsko leto
sprejeti nove člane v klan McMaček
predstaviti temelje klana
povaditi nekatere pesmi
Potek srečanja:
Voditelja sva v Beneficiju pričakala nove člane. Ob sprejetju so novi člani
prejeli male rdeče rutice, rdeča zaradi tega, ker je rdeča barva klana. Nato sva
predstavila osnove klana: Pot, Služenje, Skupnost, razdelila molitev PP in
pozdravila s pozdravom »SREČNO POT«. Sledilo je ogrevanje za petje med
mašo, kjer smo skupaj s četo in krdelom sodelovali. Sledila je maša, pri kateri
smo sodelovali pri prošnjah, Božji besedi in pa tudi pridigi, kjer smo zbranim v
cerkvi predstavili nekatere temelje SKAVTSTVA – zastave, zakone, gesla. Po
maši je sledil še kratek pogovor in pozdrav v slovo do naslednjič.
Del srečanja smo poslikali in posneli, ker želimo zbrati gradivo za promocijski
material ob 10. obletnici obstoja stega Moravče 1, ki bo naslednjo jesen.
2. Srečanje – 15.10.2010

Nameni in cilji:
predstaviti temeljne tri vrednote klana: Pot, Skupnost, Služenje
pripraviti ogenj in popeči ribice
pogovor ob ognju
Potek srečanja:
Zbrali smo se pred cerkvijo ob 19.00 in z desetko rožnega venca začeli
srečanje, ker je oktober mesec rožnega venca. Po molitvi je sledil kratek uvod o
poteku srečanja. Srečanje je bilo razdeljeno na tri dele. V prvem delu smo se
podali na POT. Popotniki in popotnica so imeli zavezane oči in so sledili
zvokom, ki sva jih klanovodji producirala. Ko smo prespeli čez travnik in nekaj
zvitih vzpetinic in spustov je sledil drugi del. Ta se je nanašal na SLUŽENJE.
Ker je Andraž malo poškodovan, smo mu pomagali pri hoji in tako prispeli do
gozdička, kjer smo nabrali kurjavo za ogenj. Nato pa se je začel tretji del

srečanja, kar je SKUPNOST. Skupaj smo začinili sardelice, pripravili primerno
žerjavico in se skupaj poveselili ob skromnem obedu. Pogovarjali smo se o
vsakodnevnih rečeh in spominih na pretekle skavtske dogodivščine. Vzdušje je
bilo sproščeno in polno veselja. Med samim pogovor so bili omenjeni datumi
naših izhodov in izzivov, katerih se bomo udeležili, med drugim SKAVTFEST,
JESENOVANJE, NABIRANJE MAHU. Srečanje smo zaključili z molitvijo PP,
katero so nekateri novi že dodobra znali. Ob 21.45 smo se v Moravčah drug od
drugega poslovili.
3. Srečanje – 22.10.2010

Nameni in cilji:
spomniti se preminulih skavtov in župnikov v Moravčah
predstaviti »Šparovček«
priprava na jesenovanje
sprejetje novega bodočega skavta
pogovor na temo »Kaj je po smrti?«
Potek srečanja:
Zbrali smo se pred Beneficijem ob 19.00 in skupaj odšli proti
pokopališču. V krogu smo pred nagrobnikom umrlih Moravških župnikov
zmolili desetko rožnega venca in tako začeli srečanja. Prižgali smo tudi svečo.
Po vrnitvi v Beneficij je sledila kateheza na temo »Kaj je po smrti?«, kjer smo
spoznavali drug drugega. Kdaj kdo od nas svojo misel nameni posmrtnemu
življenju, kaj nas pri tem zanima, kaj nas vznemirja, zakaj sploh smo na tem
svetu, kaj je namen vsega skupaj…Tema je bila težka, vendar smo prišli do
nekaterih spoznanj. Sledila so obvestila, kjer smo pobrali prijave za SkavtFest,
katerega se bomo 30.oktobra v Postojni udeleželi. Razdelile so se naloge za
jesenovanje in predstavil se je »Šparovček«. V klan smo uvedli malega prašička,
ki bo sprejel naše darove v denarni obliki, iz katerih bomo potem nekoč lahko
črpali denar za kakšno kratko potovanje. Gre predvsem za projekt skupnega
podarjanja…vsak prispeva kolikor lahko v skupno dobro.
Na srečanju je bil tudi Vito, ki se je hitro uživel v našo druščino. Na koncu je
sledilo še nekaj igric, kjer smo se pošteno nasmejali in ugotovili, da obstaja
veliko živali na začetno črko P. Srečanje se je ob 21:40 zaključilo z molitvijo.

4. Srečanje – 30.10.2010

Nameni in cilji:
udeležiti se 20. obletnice obstoja stega Postojna 1
spoznati druge skavte
podati se ven, ven iz Moravške doline
sodelovati pri izbiri nove Pesmi Ognja
Potek srečanja:
Zbrali smo se pred cerkvijo ob 8.00 in se usedli v avto, ter oddrveli proti
Postojni. Seveda smo se najprej priporočili še Bogu za srečno pot in prosili
zavetnike za varno vožnjo. Na poti smo se ustavili na Lomu, kjer smo si
privoščili jutranjo kavico in sendvič. Malo pred 10. uro smo prispeli v Postojno,
kjer je bila zbrana že številna množica skavtov s cele Slovenije. Ponovno smo
videli številne že znane skavtske obraze in spoznali nove. Udeležili smo se
delavnic. Marija je odšla na folklorno delavnico, midva pa sva se udeležila igre
»Paintball«.
Po delavnicah je sledilo kosilo v obliki zelja s klobasami nato pa prosti
čas oz. čas za pogovore. Nastopajoči so se medtem pripravili na prihajajoči
nastop in ob 16.00 se je začelo. Poslušali smo 12 novih skavtskih pesmi in
izbrali zmagovalca. Zmagal je Kranj 1. Po razglasitvi rezultatov je sledilo veselo
rajanje ob torti in narezku ter spremljanju programa na odru, kjer nas je
navduševal bend »Ana in pol«. Okoli 19.00 smo se odpravili domov in celo pot
debatirali. Ob 20.00 se je naše srečanje končalo z molitvijo PP.
Že se veselimo naslednjega srečanja, ki pa bo dvodnevno jesenovanje.
5. Srečanje – 6. in 7.11.2010

Nameni in cilji:
Jesenovanje 2010
spoznati kaj pomeni POT v veji PP
Potek srečanja:
Zbrali smo se pred cerkvijo ob 7.30 in se usedli v avta, ter oddrveli proti
Krasu. Pred tem smo se seveda še priporočili Bogu in zavetnikom za srečno
popotovanje. Na poti smo se najprej vstavili na Ravbarkomandi, vendar smo se
zaradi prehudega vetra kar hitro odpravili dalje. Zares pa smo se vstavili v
Danah, kjer smo pozajtrkovali in poslušali svetopisemski odlomek. Po tem nas
je pot vodila proti Tomaju. Andraž in Marija sta nas vodila po ulicah te lepe
majhne kraške vasice in nama razjasnila znamenitosti vasi. Tu je namreč deloval

Srečko Kosovel. Nadalje smo se vstavili v Štanjelu, kjer pa je svoje delo opravil
Matija. Ogledali smo si strnjeno vas na hribčku, cerkev in prelep park.
Po skromnem kosilu, ker nam je obilno kosilo preprečila trgovina, ki je
bila zaprta, smo se odpravili na pot. Najprej do trgovine, po nakupih pa po
kraških grapah. Naredili smo kar lep krog in po uri in pol prišli malo stran od
Štanjela, kjer smo poiskali primeren prostor za bivakiranje. Le tega smo
postavili, zakurili ogenj, pojedli hrenovke in se kmalu odpravili spat. Ob 18.00
smo že vsi ležali v svojih zaenkrat še toplih spalnih vrečah. Šli smo se ugibanje
znanih besed in seveda zmolili, potem pa ob zvoku deževnih kapljic zaspali.
Vendar smo se kmalu zbudili. Že ob 23.00 smo bili vsi pokonci, ker nas je malo
namočilo, predvsem v noge, zaradi katerih mrzlote nismo mogli spati. Tako je
čez noč vsak ubral svojo taktiko. Vid je nalagal na ogenj, Aleš je spal v
gojzerjih, Nejc se je postavil v položaj embrija itd.
Noč smo seveda preživeli in zjutraj ob 7.00 vstali, seveda nenaspani.
Ampak nič ne de, mi smo vseeno pojedli zajtrk in se odpravili nazaj proti
Štanjelu, kjer smo šli k maši in zaključili potepanje z refleksijo.
Ob 12.00 smo bili že vsi srečno v Moravčah.
6. Srečanje – 12.11.2010

Nameni in cilji:
Sproščeno združenje
Ideje za jaslice
Potek srečanja:
Najprej smo se vsi zbrali pri večerni sveti maši, kjer smo sodelovali z
branjem berila in prošenj. Tako uresničujemo na začetku leta zastavljeno nalogo,
da se bomo vsakega drugega tedna udeležili svete maše.
Po maši smo se zbrali v Beneficiju, kjer smo zbirali ideje za jaslice, se
zmenili kdaj gremo na Nikodemove večere in se pogovarjali o tem, kaj se nam
je v preteklem tednu dogodilo. Nato smo naročili dve pici in se malo pomastili
ob igranju Enke in ob igrici, kjer je potrebno malo skakanja in znanja branja.
Srečanje je bilo res sproščeno in polno smeha, namen zdravega druženja
je bil dosežen. Se že veselimo naslednjega srečanja.

7. Srečanje – 17.11.2010

Nameni in cilji:
udeležiti se Nikodemovih večerov
seznaniti se z delom misijonarjev
Potek srečanja:
Odpravili smo se v Ljubljano, kjer smo na Teološki fakulteti prisluhnili
Dragu Ocvirku, ki je dolgoletni delavec na Solomonovih otokih, kjer deluje kot
misijonar. Po zanimivem predavanju, kjer nam je bilo predstavljeno marsikaj o
samem delu v misijonih in kjer smo izvedeli, kako se lahko sami vključimo v
same misijone, smo se polni lepih, novih novic odpravili domov.
8. Srečanje – 19.11.2010

Nameni in cilji:
sproščeno druženje
živeti VESELJE, kar je tema letošnjega leta
izdelovanje piramid za jaslice
Potek srečanja:
Vsi smo se zbrali ob 19.00 v Beneficiju, kjer smo najprej vsi sodelovali v
katehezi, potem pa smo se takoj lotili izdelave piramid za naše jaslice v cerkvi.
Izdelava je potekala v sproščenem vzdušju. Pogovorili smo se marsikaj, od tega
kaj se nam dogaja v službi in šoli, vse do tega kaj bomo počeli v naslednjih
tednih.
Pridružil se nam je tudi klanovodja iz Bovca, Matej Hosner, ki je celotno
zadevo s svojo prisotnostjo še popestril.
Srečanje se je tam po 21.00 končala in že smo navdušeni čakali naslednje
srečanje.
9. Srečanje – 27.11.2010

Nameni in cilji:
zbiranje papirja
zbrati sredstva za skavtsko delovanje
služenje, skupnost

Potek srečanja:
Zbral se je ves steg in velik del dneva nabiral papir po domovih. Nabralo
se je prek 9 ton papirja, kar je v veliko korist naravi in tudi nam, ker si z
denarnim prispevkom iz zbiranja krijemo stroške celotnega skavtskega leta. Pri
vsem tem je klan v veliki meri pripomogel s svojimi pridnimi rokami.
10. in 11. Srečanje – 3. in 10.12.2010

Nameni in cilji:
izdelava jaslic (naravni materiali)
služenje župnijski skupnosti
Potek srečanja:
Zbrali smo se na ta dva dneva in izdelovali jaslice v župnijski cerkvi.
Same jaslice so obsežen projekt, zato smo izdelovali jaslice tudi med tednom ob
večerih. Obešali so se tudi obeski za na smreko, ki je sredi cerkve.
12. Srečanje – 17.12.2010

Nameni in cilji:
sproščeno druženje
igranje družabnih iger
Potek srečanja:
Vsi smo se zbrali ob 18.00 pri meni doma in začeli srečanje z večerno
molitvijo. Sledilo je kramljanje ob igranju pikada in poslušanju raznorazne
glasbe. Vmes smo tudi prigriznili in malo popili. Srečanje se je nadaljevalo ob
igranju kart in smejanju. Vid nas je vse nadigral in zmagal. Srečanje je bilo
prilagojeno vremenskim razmeram. Prvotni plan, da gremo v Ljubljano k
spovedi in nato v kino, se nam je podrl, saj je sneg neizprosno padal in nam
onemogočil vožnjo v prestolnico. Vseeno smo se imeli super in tako okoli 22.00
zaključili z molitvijo PP naše prijetno druženje.

13. Srečanje – 7.1.2011

Nameni in cilji:
sproščeno druženje
kako preživljamo Božič – veselje
kurjenje ognja in peka hrenovk
Potek srečanja:
Vsi smo se zbrali ob 19.00 pred župnijsko cerkvijo in se odpravili v
naravo. Med potjo smo se pogovarjali o zadevah, ki so se nam zgodile v
preteklih dveh tednih, ker je od zadnjega srečanja zaradi počitnic minilo že kar
nekaj časa.
Na poti smo se ustavili še v trgovini, kjer smo nabavili nekaj hrenovk,
kruha in majoneze – res da je bil petek, pa vendar smo jedli meso, saj smo
veseli, da se družimo in je vsako srečanje za nas kot praznik.
Ko smo prispeli na prostor, ki se nam je zdel primeren za kurjenje ognja,
smo se nemudoma lotili nabiranja netiva in gradiva za ogenj, ki nam ga je zopet
uspelo zakuriti že s prvo vžigalico. Kljub temu, da so bili plameni še zelo močni,
smo se lotili same peke hrenovk, saj so bili naši želodčki še kako lačni.
Ob ognju smo se nato pogovarjali o preživljanju Božica. Ko pa je bil
ogenjček že pri kraju, kar je bilo nekje okoli 21:45, smo srečanje zaključili z
molitvijo PP – molitev vsi novi že dobro znajo.
14. Srečanje – 14.1.2011

Nameni in cilji:
Prisotnost pri maši (kot smo določili na začetku leta, vsak drugi petek)
Družaben večer - veselje
Potek srečanja:
Ob 19:00 smo se zbrali v kapeli in bili pri maši, po maši pa smo se
napotili v Beneficij, kjer smo spoznavali skrivnosti nove namizne igre – Kamena
doba. Seveda je zmagal izkušeni Aleš, mi pa smo mu z velikim zaostankom
sledili.
Srečanje je bilo preprosto ampak zelo prijetno z obilico smeha predvsem
na račun neizkušenosti Marije v tej igri. Ni nam zamerila; bilo je veselo vse tja
do 21:30, ko se je igra zaključila. Srečanje smo zaključili z molitvijo.

15. Srečanje – 21.1.2011

Nameni in cilji:
Pogovor o situaciji na Zemlji
Druženje – osebno spremljanje
Potek srečanja:
Ob 19:00 sva prišla samo dva. Število udeležencev je najprej malo
zmotilo, vendar kmalu ni igralo vloge na samem srečanju. Odločila sva se, da
greva malo po okolici Moravč, po ulicah, travnikih in okušava mati naravo. Med
sprehodom je ves čas tekel pogovor o zemeljskih tegobah in nevšečnostih, ki se
dogajajo. Po dobri uri hoje sva se namestila ob kakavu in še poglobila najin
pogovor z osebnimi pogledi na svet okoli naju. Super je bilo vse tja do 20:30, ko
se je srečanje s križem in skavtskim pozdravom končalo.
VNAPREJ:
Oba z sovoditeljem se trudiva, da je srečanje čim večkrat zunaj in da se izdeluje in uporablja
na srečanjih stvari iz narave. Namen je izdelava gorilnikov, ki so vpisani v Skavtiču. Tudi na
samem zimovanju na Veliki planini se je izvajal pohod in sankanje in igre zunaj. V
prihajajočih mesecih nameravava izvesti še kak izhod in spanje zunaj na prostem.

Sklep
Je moj korak prispeval k oblikovanju skupnosti v klanu?
Mislim, da je vključitev več narave v srečanja pripomoglo k sami povezanosti klana in
okrepilo zavest, kaj je narava in kaj nam daje.
Tudi meni je celotno obdobje dalo veliko lepega in me vzpodbuja k razmišljanju o srečanjih
še bolj povezanih z naravo. Narava je namreč tisto, od koder prihajamo in kar tudi sami smo.

