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Žiri, 17.10.2011 



1. POVZETEK 
 

Naš klan je v skavtskem letu 2010/2011 sestavljalo 8 popotnic, ki so vedno polne energije in 

novih idej. Ko so izvedele, da imajo možnost organizirati kakšen projekt, so idejo takoj 

zagrabile in predlagale pripravo dvodnevnega programa za žirovsko četo, v katerem bi bila 

osrednji dogodek pot preživetja. Pobude sem bila vesela, zato sem jih spodbujala in podpirala 

pri njihovih idejah in načrtih, ter jih usmerjala da niso preveč zašle. Pri pripravi programa je 

sodeloval celoten klan, na dogodku samem pa so bile le štiri popotnice, a kljub temu smo 

program izpeljali, kot smo si ga zamislili.  

 

Ključne besede: Projekt, pot preživetja, dejavnosti na prostem, ideja, spodbuda 

 

 

2. FAZE NAČRTOVANJA 
 

 Analiza stanja 

Naš klan sestavlja 8 deklet, ki imajo na kupe zabavnih in izvirnih idej, za katere bi bilo 

škoda, da jih nebi porabili za dobro programa v stegu. Iz meseca v mesec postajajo 

bolj pobudniške, zato jim je potrebno dati možnost, da pokažejo kaj zmorejo. Prav 

tako njihove pozitivne energije in volje do dela redkokdaj zmanjka. Potrebujejo le 

nekaj spodbude, podpore in nasvetov s strani voditeljev, drugače pa so sposobne same 

izpeljati naloge, ki si jih tudi same zadajo. Kljub temu, da so zagrete tudi za akcijo v 

naravi, so vseeno tehnično manj podkovane in manjka jim nekaj fizične moči. 

 

 

 Namen 

Spodbujati popotnice da same opazijo potrebo v stegu in pripravijo projekt, pri 

katerem bodo uživale, se naučile nekaj novega in spoznale, da je lepo narediti dobro 

delo, služiti in odgovoriti na potrebe.  

 

 

 Cilji 

o Projekt bo izpeljan tekom skavtskega leta 2010/2011 

o Projekt naj bo izpeljan na ravni stega 

o Projekt bo vsaj polovico časa potekal v naravi 

o Projekt bomo načrtovali po načrtovalni rutici 

o Vsaka popotnica naredi vsaj eno stvar za pripravo in izvedbo programa 

o Samega projekta naj se udeleži vsaj  tričetrt klana 

o Voditelja popotnice usmerjata, podpirata, jim svetujeta in pomagata, a jim 

pustita prosto pot in ne vsiljujeta svojih idej 

 

 

 Izvedba programa 

Ko smo kmalu po začetku skavtskega leta s popotnicami govorili o projektu je že 

padla ideja, da bi pripravili pot preživetja za četo, v kateri bi potem lahko tudi sami 

uživali. Dogovorili smo se da jo bomo izvedli bolj proti koncu skavtskega leta in 

določili datum 11.6. in 12.6.2011.  



V sredini maja pa smo začeli priprave na projekt. Na prvem srečanju smo šli na ogled 

lokacije in si med sprehodom po naravi dovolili sanjati o vseh mogočih idejah in 

možnostih za izvedbo projekta.  

Na naslednjem srečanju smo zapisali analizo stanja, namene in cilje za izvedbo 

projekta, ter nekaj bolj realnih idej, ki so nam padle na pamet. Določili smo tudi prve 

zadolžitve in temo Robin Hood. 

Zadolžitve: 

Aleksandra napiše jedilnik. Vesna napiše vabilo na dogodek, ki ga bo dobila četa. 

Ana, Anja, Maruša, Nika, Nika in Petra pripravijo vsaka eno točko na poti preživetja 

in jo povežejo z zgodbo o Robinu Hoodu. Petra naredila analizo preverbe, ki so jo 

izpolnili IV-ji. 

Na naslednjem srečanju smo začeli z izdelavo majic, ki so nas simbolno povezale, na 

samem dogodku pa pokazale, da smo mi tisti, ki pripravljamo to pot preživetja z 

Robinom Hoodom. Nato pa smo se usedli skupaj in izrisali načrt poti, ter zapisali kje 

bo stala kakšna točka, kaj se bo na njej dogajalo in katere pripomočke potrebujemo. 

Popoldan pred začetkom dogodka smo se dobili na lokacij in nekaj ur pridno ustvarjali 

in pripravljali samo pot, točke na njej ter spremljevalni program za katerega ideje smo 

nabirali že preko tedna po elektronski pošti. Kar nam pa ni uspelo do večera, smo 

naredili še zjutraj pred prihodom izvidnikov in vodnic.  

Podroben program dogajanja pa je priložen v priponki. 

  

 

 Preverba ciljev 

o Projekt bo izpeljan tekom skavtskega leta 2010/2011 - Izpeljan je bil 11.6. 

in 12.6.2011 [cilj izpolnjen] 

o Projekt naj bo izpeljan na ravni stega - Pot preživetja je bila narejena za 

izvidnike in vodnice [cilj izpolnjen] 

o Projekt bo vsaj polovico časa potekal v naravi - V dveh dneh smo bili pod 

streho le ponoči na kozolcu in pri maši, ostale dejavnosti pa so vse potekale 

zunaj. [cilj izpolnjen] 

o Projekt bomo načrtovali po načrtovalni rutici - naredili smo analizo stanja, 

postavili namene in cilje, napisali in izvedli program, ter imeli preverbo s 

praznovanjem. S tem so se popotnice učile načrtovanja. [cilj izpolnjen] 

o Vsaka popotnica naredi vsaj eno stvar za pripravo in izvedbo programa - 

Sedem jih je naredilo svoje zadolžitve in sodelovalo v pripravi programa. 

Ena ni sodelovala pri izvedbi projekta. [cilj delno izpolnjen] 

o Samega projekta naj se udeleži vsaj  tričetrt klana - Prisotne so bile le štiri 

popotnice. Ostale zaradi šolskih obveznosti in dogodkov v družini niso bile 

prisotne. [cilj ni izpolnjen] 

o Voditelja popotnice usmerjata, podpirata, jim svetujeta in pomagata, a jim 

pustita prosto pot in ne vsiljujeta svojih idej – Po besedah popotnic sva bila 

v pomoč in se nisva vsiljevala s svojimi idejami. Predlagala sva nekaj 

stvari, ki so jih punce po želji sprejele ali pa zavrgle. [cilj izpolnjen] 

 

 

 

 

 

 

 



3. OSEBNI NAPREDEK 

 
Moj korak voditelja je bil zastavljen tako, da klan sestavi in izpelje projekt, ki bo njihovo 

delo. Zato je bila moja naloga pri tem projektu usmerjanje, spodbujanje in svetovanje  

popotnicam pri načrtovanju in izpeljavi dogodka. 

Ob tem sem se naučila, da je v klanu potrebno pustiti, da skavti sami dajo pobudo in ideje za 

pripravo kakršnihkoli stvari. Nato pa jih moram v teh idejah podpirati, da je vse kar naredijo 

res sad njihovega dela, ker potem delajo z veseljem in so na koncu na izdelek veliko bolj 

ponosni.  

Spoznala sem tudi, da moram našim skavtinjam zaupati tudi naloge, za katere mislim, da jih 

mogoče ne bodo zmogle izpeljati, ker ponavadi ni problem v njih, ampak v tem da 

podcenjujem njihove zmožnosti. 

Trudila sem se, da jim pustim prosto pot pri delu in jim ne vsiljujem svojih idej, mnenj in 

prepričanj. Svoje nasvete pa sem poskušala podati na lep način, z vedenjem, da jih lahko tudi 

ne upoštevajo, a naj vseeno razmislijo o njih.  

S tem sem si krepila zavest, da zmorejo tudi brez mene, da mi ni potrebno stalno nadzirati in 

ocenjevati njihovega dela, ter da jim moram vseeno biti stalno na voljo za kakršnokoli pomoč.  

 

 

4. PRIPOROČILA ZA VODITELJE 

 
Med izvajanjem koraka voditelja sem ugotovila, da je kakršnokoli idejo in pobudo, ki pride s 

strani klana potrebno sprejeti z odprtimi rokami. Ker karkoli bo prišlo od njih, bodo PP-ji 

delali z veseljem in vnemo, ki ju redko vidimo pri nalogah, ki jim jih damo voditelji. 

Pri izvajanju projektov, katerih idejni vodje so PP-ji sami, jim moramo voditelji pustiti vso 

svobodo pri organizaciji, da pridejo na dan vse njihove sposobnosti. Hkrati pa moramo znati 

to njihovo delo nadzirati in ga usmerjati, da njihovi načrti ne postanejo preveč nerealni. S tem 

ko bdimo nad njimi, pa dobijo občutek, da so pod nadzorom in da pri njihovem delu ni 

prostora za neumnosti. 

Lepo je, da se za kakšno stvar voditelji tudi sami javimo, da jo bomo naredili in s tem damo 

vedeti, da se na našo pomoč lahko zanesejo. Niti pa ne smemo pozabiti na naše osnovne 

nalogo, da jih podpiramo in spodbujamo, ter poskrbimo za to da niso lačni, žejni,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PRILOGE: 

 
a. Vabilo za četo 
 

Dragi maji! 
 
Let je akul, pa spet smo pršl do novga dejstva: 
Cina vade je padla, naftni derivati so šl gar, kar je še je burek u ambasad. 
 
Zatu vas vabmo u sabota 11.6. ab 8:15 u Žir h maš, pal se bama pa nikam adpravl. 
Pal bama pa tam bl da nedile 12.5., ka bama zaklučl s sveta maša ab 10h u Žerih. 
 
S seboj morte imit: 
- kroj 
- menažka, spalka, armafleks 
- brisača 
- cujne ka se lahk uničjo 
- gojzarje pa superge 
- kukr nucaš za abličt za tuk dovg (panač nav tapl) 
- zdravstvena izkaznica 
 
Prjavt se je pa triba do 2.6. enmu voditlnu. 
Če bi pa radi še kejšna infarmacija se pa abrnte na klan Pažrišnih vivarc. 
 

Tuk o tem  
 
Bodite pripravljeni! 

 

 

b. Načrtovanje programa poti preživetja 

 
1. Analiza stanja 

Naši četi manjka nekaj akcije v naravi.  

Popotnice pa imajo željo in voljo za izvedbo projekta zato želijo pripraviti program za 

četo. Imajo kup zanimivih idej, a mogoče zaradi pomanjkanja fantov v klanu vse ne 

bodo izvedljive. 

 

2. Nameni 

a. Presenetiti četo s sposobnostjo naših klanovk 

b. Prebuditi otroka v odraščajočih najstnikih in se zabavati 

c. Postati bolj dejaven steg 

d. Prek služenja še bolj povezati klan 

 



3. Cilji 

a. Do samega dogodka mora pot preživetja za izvidnike in vodnice ostati 

skrivnost 

b. Z ambientacijo Robina Hooda in zabavnimi nalogami na poti se četa pootroči, 

tisti bolj zategnjeni (tako PP-ji, kot IV-ji) pa sprostijo in uživajo 

c. Pridelati dovolj blata 

d. Vse sodelujemo pri pripravi programa 

e. Poskrbeti za varnost 

f. Po zaključku naravo spraviti v prvotno stanje  

g. Ves steg zaključi dejavnost z mašo 

h. Klan si naredi majice z napisom, ki jih bomo nosili na dogodku in bo zunanji 

znak naše povezanosti 

 

4. Program 

 

URA DOGAJANJE PRIPOMOČKI OPOMBE 

8:15 do 9:00 Sveta maša / / 

9:05 do 9:15 Preberejo Robinovo pismo Pismo privezano na puščico Pismo napiši na star 

papir in priveži na 

puščico 

9:15 do 9:30 Pripravijo se za na pot, če niso 

dobro opremljeni se preoblečejo in 

preobujejo, nalijejo za pit,… 

/  

9:30 do 11:30 Pot v Stržine / za med potjo dobijo 

frutabelo za malico 

11:30 do 12:15 Prihod v Stržine, malo počitka, 

nastanitev na kozolec 

šotorke / 

12:15 do 13:30 Kosilo, pomit posodo, počitek Škafa za pomivat, gobce, cet / 

13:30 do 14:00  Igra ali dve, preoblečt v slaba 

oblačila 

(opis iger spodaj) 

2 kulija, papir, slikce 

5 balonov, vrv 

/ 

14:00 do 19:00 POT PREŽIVETJA (opis spodaj) vrv za lok, švicarski nožički, 

plezalno vrv, pas, karabin, 

preveze za oči, vrvica, štrik 

4mm, klinčki, mreža, 5 ali 6 

gum, štrik, češnje, 12 

kozarčkov, deska, 2 žaklja s 

senom, 8 škatel za jajca, 

slamice, elastike, škarje, 

selotejp, vrečke, alu folija, 

papir, karton, polivinil, cet, 

pladenj, kozarčki 

Če se bo zavleklo 

imamo lahko večerjo 

vmes med turnirjem. 

 

19:00 do 20:00 Večerja / / 

20:00 do 22:30 Kratka večerna kateheza 

Zabavni večer (igre, petje,..) 

pesmarice  

22:30 do 23:00  Umivanje, priprava na spanje / Če bodo res zelo 

utrujeni se gre lahko 

prej spat 

23:00 do 6:30 spanje / / 



 

 

IGRE ZA PRIMER PREVEČ ČASA: 

♫ Usedejo se v dve vrsti in si na hrbet narišejo tisto kar jim dam za narisat, prvi v koloni 

pa to stvar nariše na papir. Delajo v tišini, kdo pravilno nariše. Za narisati dobijo: 

rožico, sonček, hiša, smejko, srce, luna, avto, skavtska rutka. 

♫ Stojijo na ozki deski in se morejo razporedit po velikosti ali starosti ali karkoli. Ne 

smejo stopit z deske ko se menjajo. 

♫ Dajo se v skupinice, dobijo vsaka skupina en balon. Skupina se drži za roke, balon 

odbijajo in ne sme jim pasti na tla. 

♫ Cela skupina mora iti čez vrv ne da bi se je dotaknili. 

 

POT 

Od hiše se spustimo proti kozolčku, kjer jim pot prestreže straža (MARUŠA IN ANA), ki 

zahteva davek, če hočejo iti naprej. Davek je rutka. (rutke obesimo na palico in pospravimo). 

Ko pridemo do kozolca nas pozdravi Robin Hood (ROK), vesel da smo mu priskočili na 

pomoč. Pove jim: ''Z našo veselo bratovščino smo že bili pri ječi, a nismo mogli vdreti notri, 

ker je zaklenjena z več kot tridesetimi ključi, ki jih moramo sedaj poiskati. Ostali jih že iščejo 

vi pa boste šli na pot kmalu. Ker je pot prezahtevna, da bi šli vsi skupaj bomo šli po skupinah, 

da si boste lažje pomagali. Skupine so sledeče: 

1. Lenart, Filip, Dejan, Neža (modra skupina) 

2. Matevž P., Marko, Lea, Ana (zelena skupina) 

3. Tilen, Dejan, Monika, Nina (rdeča skupina) 

4. David, Luka, Alma (črna skupina) 

Preden pa boste šli na pot bi rad preizkusil še vašo spretnost s sledečo igro. (Sara razloži 

pravila.) 

Sedaj pa tiste skupine, ki boste čakale si morate narediti lok (pripomočki so v kozolcu in ga 

narejenega tudi tam pustite), prva skupina pa kar veselo na pot in sledite belim puščicam.'' 

Polona jih spušča na 15 minut. 

 

TOČKE NA POTI 

1. z zavezanimi očmi med drevesi, vmes jih ciljamo z vodnimi pištolicami (NIKA, da 

jim preveže oči in preveri, če gredo res ob vrvi) 

2. čez vodo s pasom po vrvi (ROK) 

3. plazenje po blatu, pod mrežo, na kateri so klinčki za pobrat, vsaka skupina svojo barvo 

(PETRA) 

4. Po vodi peš. 

5. po lestvi na skalo (MARUŠA) 

6. med potjo iskanje lesenih puščic po barvah (vsaka skupina 2) 

7. plezanje čez gume (ANA) + pijača za okrepčilo 

8. plezanje po hudourniku (POLONA) 

9. streljanje s češnjami v 4 različno velike škafe. Naprej gredo lahko šele ko naberejo 

100 točk. (SARA) 

6:30 do 8:00 Zajtrk, pospravit po zajtrku, 

umivanje, spakirat 

/ / 

8:00 do 9:30 Pot v Žiri / / 

9:30 do 10:00 Počitek, preoblečt se v kroj, 

izpolnijo preverbo 

preverba / 

10:00 do 11:00 Sveta maša / / 



10. gredo po deski čez katero nihata dva žaklja (ROK+dve od tistih, ki sta že zaključili 

svojo točko) 

11. reševanje Wila iz ječe – vsaka skupina pripne svoje klinčke na točno določeno mesto 

(Will, ki je v ječi jim razloži kako in kam naj položijo ključe)  

tu dobijo še ocvrt bezeg za malico (pripravita NIKA in MARUŠA) 

 

Ko je Will rešen je čas za turnir s praznovanjem, še prej pa umivanje  

 

TURNIR 

Tekmujejo po skupinah, tekmovanja se točkuje, toliko točk, kot si bojo priborili, toliko hrane 

bodo dobili za večerjo. 

1. lokostrelstvo (vsak član skupine dvakrat strelja v tarčo in točke se seštevajo) 

2. trubadurji (sestavijo komad, spremljevalna glasbila, kostume,… in vsem zbranim 

pokažejo svojo točko) 

3. milnica (zavrtijo se in nato s pladnjem tečejo čez milnico, tisti, ki manj polijejo so 

zmagali, Vsak iz skupine teče, kozarce se jim napolni samo enkrat) 

 

 

PISMO ROBINA HOODA IV-JEM 

 

Izvidniki in vodnice! 

Verjetno ste že slišali zame. Sem Robin Hood in skupaj z Veselo bratovščino prebivam v 

gozdu. Že dolgo se trudim narediti svet boljši, zato pomagamo ubogim tako, da krademo 

bogatim in dajemo revnim. Zato nas imajo nekateri za barabe, drugi pa za junake. Kaj smo 

presodite sami. Pa dovolj besedičenja. Čas je da preidemo k stvari. To puščico s pismom sem 

izstrelil do vas, ker potrebujem vašo pomoč. Zlobni šerif je ugrabil enega izmed naših mož 

Willa. In da bi ga rešili pred gotovo smrtjo na vislicah, potrebujemo dodatne može in žene, da 

s svojim pogumom in močjo pripomorete pri rešitvi našega prijatelja Willa. Ste nam 

pripravljeni pomagati? Sedaj je vaša naloga, da pridete v Stržinsko grapo do hiše. Hodite 

previdno in ob kraju ceste. Ko boste prišli tja, bom pa mogoče že lahko prišel nasproti in vam 

dal nadaljnja navodila. 

Želim vam srečno in mirno pot! 

Robin Hood 

 

 

PREVERBA POTI PREŽIVETJA ZA IV-JE 

 

1. Lokacija: (1 uf keri gouci……5 res odlična pokrajina) 

2. Kosilo: (1.užitno….3 pa ne že spet….5 o njami) 

3. Količina blata: (1 kje je blato?...3komaj sem porajtov….5več kot dovolj) 

4. Zgodba: ( 1 Robin res ni hud……………..5 Robin Hood je moj idol) 

5. Temperatura vode: ( 1 ne čutim okončin………..5 kera mlakuža) 

6. Žeja, lakota: ( 1 suh grl + kruljenje na HARD…….5 zredu sm se) 

7. Nevarnosti: (1 kap me je…..3 skor bi mi ušl……5 neč posebnga) 

8. Naloge na točkah: ( 1 živ dolgcjet….3 sprejemljiv……5 najhudejši) 

9. Količina adrenalina (1 neč od neč …… 3 sm ga čutu …..5 noroooo) 

10. Naj točka, splošni vtis: 

 

 

 



5. Preverba s praznovanjem 

 

Preverba ciljev: 

a. Do samega dogodka mora pot preživetja za izvidnike in vodnice ostati 

skrivnost – prej niso izvedeli za kaj se gre, tako da je cilj izpolnjen 

b. Z ambientacijo Robina Hooda in zabavnimi nalogami na poti se četa pootroči, 

tisti bolj zategnjeni (tako PP-ji, kot IV-ji) pa sprostijo in uživajo – vsi smo se 

sprostili in uživali, tako da je cilj izpolnjen 

c. Pridelati dovolj blata – blato bi bilo lahko na več mestih, zato je cilj le delno 

izpolnjen 

d. Vse sodelujemo pri pripravi programa – ena izmed popotnic sploh ni 

sodelovala, tri so sodelovale, a jih ni bilo na dogodku, tako da je cilj le delno 

izpolnjen 

e. Poskrbeti za varnost – nikomur se ni nič zgodilo, tako da je bilo za varnost 

dobro poskrbljeno in je cilj izpolnjen 

f. Po zaključku naravo spraviti v prvotno stanje – vse smo pospravili tako, da za 

nami ni ostalo nič kar nebi spadalo v naravo, tako da je cilj izpolnjen  

g. Ves steg zaključi dejavnost z mašo – vsi so bili obveščeni, da maša bo, a 

udeležba je bila bolj majhna, zato cilj ni popolnoma izpolnjen  

h. Klan si naredi majice z napisom, ki jih bomo nosili na dogodku in bo zunanji 

znak naše povezanosti – naredili smo super majice, ki so na dogodku bile kot 

znak organizatorjev, tako da je cilj izpolnjen 

 

Mnenja in predlogi popotnic na preverbi: 

 Dve maši sta preveč 

 To da je bil dogodek nekaj novega je zelo vredu 

 Super tema 

 Lokacija fenomenalna 

 Zadovoljne smo z našim delom 

 Glede na to da smo se veliko dogovarjali tudi prek mejla je bil program dobro 

pripravljen. 

 Všeč nam je, da so bili tudi IV-ji zelo zadovoljni.  

 Pričakovale smo, da bo veliko več priprav, pa jih ni bilo toliko 

 Napako smo naredili, ker je bila nekje narobe označena pot. Zato so se malce izgubili, 

ter se potem na dveh točkah malo čakali. 

 Mogoče bi bilo bolje, če blato nebi bilo že na tretji točki, ampak šele bolj proti koncu. 

Ker se je potem blato na njih zasušilo in smo za umivanje porabili zelo veliko časa. 

 Glede na preverbo, ki so jo izpolnili skavti, so bili tudi oni zelo zadovoljni, kar nas 

navdaja z veseljem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Slika z načrtovanja 

 

d. Slika pripravljalne ekipe 



e. Sliki s poti preživetja 

 

 

 


