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Uvod 

 

Verjetno se je podobno vprašanje porodilo že marsikateremu voditelju v marsikaterem stegu. 

Premalo voditeljev za vodenje vseh starostnih skupin. Kaj pa če noviciata letos ne bi bilo? 

Seveda, najlažje je«odsekati« noviciat, ker ima ponavadi najmanj članov in ker ni takega 

problema, če se takoj pridružijo klanu ... ista metoda ... ista veja ... 

 

Preteklo je sicer že več kot eno leto od takrat, ko smo se v našem stegu odločali ali bomo 

imeli noviciat ali ne. Ker smo vedeli, da ga ne moremo imeti zaradi primanjkovanja 

voditeljev, se nama je s sovoditeljem v klanu vedno znova postavljalo kar nekaj vprašanj: 

Kako vpeljati bivši noviciat in bivše najstarejše izvidnike skupaj v klan? Kako jih bodo 

klanovci sprejeli? Kako naj med tako različnimi člani oblikujeva skupnost? Kako obdržati 

čim več članov, saj vemo, da je največji osip ravno ob prehodu v drugo vejo? Po nekaj letih se 

je namreč spet zgodilo, da noviciata ni bilo in nisva točno vedela, kakšne posledice bo to 

imelo na klan. Na eni strani že zelo zreli fantje in dekleta, na drugi strani pa še »neizkušeni 

mladiči«, ki ne vedo, kako se stvarem streže v veji PP. Želela sva si, da bi se skavti, ki letos 

na novo prihajajo v klan, počutili sprejete in da taka situacija ne bi slabo vplivala na obstoječi 

klan. 

 

Odločila sva se, da bova 1 mesec ločeno vodila klan in začasni noviciat. V tem času naj bi 

začasni noviciat na hitro vpeljala v vejo PP, med sabo pa bi se tudi malo bolj spoznali (kolikor 

se pač da v 1 mesecu). Klan pa sva želela v tem mesecu spoznati z bivšim noviciatom ter jih 

pripraviti na vstop novih, mlajših članov. Po 1 mesecu naj bi organizirala izhod, na katerem bi 

bili vsi novinci sprejeti v klan. Od takrat do zimovanja pa bi se skupnost počasi, korak za 

korakom gradila. 

 

Torej, naj opozorim še enkrat, korak voditelja sem izvajala že pred enim letom, opisala ga 

bom pa tako, kot bi se dogajal letos. Naj vas to ne moti. Trajalo je namreč kar nekaj časa, da 

sem si vzela čas, da svoje delo spremenim v pisno obliko. 
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Analiza stanja 

 

To leto torej prihaja v obstoječi klan (cca. 5 PP-jev) lanski NOPP (cca. 6 PP-jev) in hkrati 

najstarejši izvidniki (4 IV-jevci), ker zaradi primanjkovanja voditeljev letos ne bo noviciata. 

Želim si, da bi obdržala čim več članov, jih z zanimivimi izzivi, srečanji in izhodom, na 

katerem bodo prestopili v klan, pritegnila k skavtom, k obiskovanju klana, h gradnji 

skupnosti, čeprav med tako raznolikimi člani. 

Obstoječi klan in bivši NOPP sta se bolje spoznala že na taboru, ker smo imeli del tabora 

skupaj. Mislim, da zato z oblikovanjem skupnosti med njimi ne bo večjih težav. Malo me 

skrbi, ker je v obstoječem klanu samo 5 članov, ki so sicer med sabo zelo povezani, vanj pa 

bo prišlo kar 10 novincev in se bojim, da se bo prvotna klanovska skupnost čisto razdrla. 

Pridružil pa se je še en član, ki na klan že nekaj časa ni hodil. Prav zato sva se s sovoditeljem 

odločila, da bova 1 mesec ločeno vodila klan in noviciat, da bi se postopoma spoznali, da bi v 

klan novinci pristopali postopoma, ne pa vsi naenkrat. 

 

Določitev namenov in ciljev 
 

Nameni: 

1. oblikovanje skupnosti v klanu 

2. obdržati čim več članov 

 

Cilji: 

1. 1 mesec ločenega vodenja klana in noviciata 

2. začasni NOPP spozna metodo veje PP in voditelja klana 

3. klan spozna bivši NOPP in se pripravi na sprejem novih članov 

4. na izhodu sprejmemo skupaj vse novince v klan 

5. s pomočjo zanimivih srečanj pritegneva skavte k obiskovanju klana, h gradnji 

skupnosti 

 

Izvedba programa 

 

1. srečanje PP – 12.10.2007 

 

Cilji: 

- v sproščenem vzdušju ugotovimo, kakšno je stanje in počutje v klanu, kako so 

preživeli čas od tabora do zdaj 

- naučimo se peke kostanja na malo drugačen način 

- s pomočjo zgodbice jih pripraviva na medsebojno sodelovanje, pomoč, sprejem novih 

članov 
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Program:  

1. molitev 

2. odpravimo se v naravo, kjer bomo na ognju pekli kostanj 

3. zgodbica Kdo je napravil Vidku srajčico 

4. nabiranje drv in priprava ognja ter kostanjev 

5. peka kostanja, sproščen pogovor, petje 

6. zaključek – z eno besedo vsak pove, zakaj bo letos prihajal k skavtom, v klan; 

osmislitev zgodbice – ravno tako kot so Vidku vsi pomagali na njegovi poti, tako si 

moramo tudi v klanu pomagati drug drugemu in prijazno sprejeti tudi nove člane; 

molitev 

 

2. srečanje PP – 17.10.2007 

 

Cilji: 

- bivši NOPP in PP se med sabo malo bolje spoznajo 

 

Program: 

1. molitev 

2. bivši NOPP in PP se s kratkim skečom predstavijo drug drugemu 

3. razdelimo se na 2 skupini, mešano bivši NOPP in PP; vsak izžreba listek z imenom 

enega v skupini; v 10ih minutah mora o njem izvedeti čim več, vendar tako, da drugi ne 

vedo, koga ima napisanega na listku. Po 10ih minutah se vsi skupaj dobimo in nasprotna 

skupina začne ugibati, kdo si je koga izbral, tako da sprašuje: Kaj tista oseba najraje je? 

Koliko bratov in sester ima? Ali igra kakšen inštrument? ipd. 

4. igra Kaj bi bil, če bi bil 

5. power point predstavitev skavtskih slik, ko so bili klanovci še mlajši; obujanje spominov 

na skavtske začetke 

6. zaključek, molitev 

 

1. srečanje začasnega NOPP – 19.10.2007 

 

Cilji: 

- se spoznati med sabo 

- predstaviti letošnjo situacijo glede NOPP in klana 

- jim pokazati, da tudi v veji PP delamo »odbite« stvari in jih s tem pritegniti k 

obiskovanju srečanj 

 

Program: 

1. molitev 

2. s podajanjem volne in predstavitvijo osnovnih podatkov o sebi, spoznamo drug drugega 

malo bolje, medtem pa iz volne spletemo mrežo, ki simbolizira spletanje vezi med nami 
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3. s sovoditeljem se čisto sproščeno pogovoriva z NOPPjem, jim poveva kakšna je 

situacija letos, da je to samo začasni NOPP in da bodo prestopili direktno v klan. 

4. igra s pihalniki – vsak dobi svoj pihalnik in naboje, se razdelimo v 2 skupini in se med 

sabo ciljamo. Cilj vsake skupine pa je priti do svečke nasprotne skupine in jo upihniti, 

ne da bi te med tem kdo od nasprotnikov zadel. (z igro sva hotela pritegniti skavte in jim 

pokazati, da je v veji PP tudi zabavno) 

5. zaključek, molitev, obvestila 

 

3. srečanje PP – 24.10.2007 

 

Cilji: 

- predstavitev služenja 

- izbira celoletnega služenja 

 

Program: 

1. molitev 

2. predstavimo se novemu kaplanu, DAju 

3. duhovna misel – kaplan 

4. kaj je to služenje?, kakšna je razlika med služenjem in dobrim delom? 

5. razdelitev služenja  

- tisti, ki gredo v veje, se jim pove, kje so potrebe, nato se med sabo zmenijo, v 

kateri veji bodo služili  

- ostali dobijo seznam idej za služenje in si izberejo celoletno služenje 

6. skupaj opravimo še kakšno dobro delo – fantje pospravijo skladišče, punce naredijo 

torto za skavta, ki praznuje rojstni dan 

7. zaključek, molitev 

 

2. srečanje začasnega NOPP – 26.10.2007 

 

Cilji: 

- predstavitev molitve PP 

 

Program: 

1. molitev veje PP – vsak prebere 1 vrstico 

2. predstavitev molitve PP z igro, dinamiko ... 

- dajati (štafeta) 

- bojevati (igra gospodar hiše) 

- delati (z dominami gradimo stolp) 

- žrtvovati (pantomima) 

- služiti (v okviru tega dela, si vsak NOPPjevec iz seznama ali po lastnih željah izbere, 

kje in kako bo služil skozi celo leto) 

3. jim dava napisano molitev PP na listih, do naslednjič naj se jo naučijo 
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4. zaključek, molitev 

 

4. srečanje PP- 31.10.2007 

 

Cilji: 

- halloween vs. Vsi sveti – predstavitev obeh praznikov 

- izbira slovenskega praznika, ki ga bomo skupaj praznovali 

 

Program: 

1. molitev 

2. igra – gnila buča (na foro igre gnilo jajce) 

3. tekmovanje za najlepšo bučo 

- vsak izdela svojo bučo 

- med izdelovanjem poteka kratek kviz (kaj si mislijo o izdelavi buč, katere 

praznike praznujejo, katere slovenske praznike premalo praznujemo ...) 

- vsak glasuje za najlepšo bučo 

4. sklepna misel – zaradi globalizacije se kulture in prazniki mešajo, poveva, kaj naj bi 

sploh pomenil halloween, jih opomniva na Dan vseh svetnikov, skupaj izberemo 1 

slovenski praznik, ki ga bomo skupaj praznovali 

 

3. srečanje začasnega NOPP – 2.11.2007 

 

Cilji: 

- predstavitev simbolov veje PP 

- uporaba izvidniške veščine – orientacija 

- med sabo se NOPPjevci malo bolje spoznajo 

 

Program: 

1. molitev PP 

2. orientacija po Vrhniki s pomočjo simbolov veje PP (Sv. Pismo, sveča, rdeča barva, 

gojzarji, rogovila) 

3. zaključek (povzameva vse simbole in jih še enkrat razloživa), molitev 

 
navodila za orientacijo: 

 

Dragi popotniki! 

 

Danes se bomo spet odpravili novim dogodivščinam naproti. Zatorej vas najprej čaka 

preizkušnja, na kateri boste spoznali še nekaj novih stvari o veji PP in jo preizkusili na svojih 

nogah.  

Vaša prva naloga je, da pridete najprej do prvega mostu na poti v Močilnik, kjer vas čakajo 

nadaljnja navodila.  
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Skavt igra pošteno. 

Pa ... SREČNO POT! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dobrodošli na 1. točki. Izmerite oddaljenost mostu od vode. Kako boste to naredili, je 

prepuščeno skavtski domišljiji!  

 V bližini mostu je skrit prvi simbol popotnikov. Le kaj bi to bilo? 

 

Ko opravite nalogi, nadaljujte pot skozi Močilnik proti Mirkam. Na levi strani makadama 

boste čez nekaj časa opazili ograjo. Pred ograjo pojdite do Ljubljanice. Tam sta na kupu 2 

velika drevesa in eno malo manjše. Tam vas čakajo nadaljnja navodila. 

 

Vse stvari, ki jih boste našli na poti, poberite! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pa ste res našli točko. Bravo! In kakšen simbol se skriva tukaj? 

 

Pot nadaljujte skozi Mirke in Retovje do cerkve v Verdu. Temo in mraz vam lahko prežene 

tale svečka.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Pozanimaj se, kateri svetnik je zavetnik cerkve v Verdu! In kaj pomeni ta rdeč trak na 

tleh? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Tukaj je še zadnja preizkušnja. Preštejte število »rešetk« na mostu in v bližini hišice 

poiščite zelo značilen simbol za vejo PP. 

 

Zdaj pa le hitro nazaj do župnišča z vsemi stvarmi, ki ste jih našli na poti! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Preverba srečanj 

 

S sovoditeljem sva v tem mesecu dala vse od sebe. Večkrat sva se počutila preobremenjena, 

ker sva morala načrtovati in se udeleževati na 2 srečanjih na teden, kar je bilo zelo naporno. 

Jaz sem se še malo lovila, saj sem bila to leto prvič voditeljica v klanu in sem nasledila 

voditeljico, ki je bila med njimi zelo priljubljena, tako da sem čutila še dodaten pritisk. 

 

Srečanja sva izpeljala kakor sva načrtovala. Večina ciljev je bilo izpolnjenih, saj je bil 

program narejen glede na cilje. Resnici na ljubo niti ne znam povedati, če sva z ločenimi 

srečanji kaj pridobila ali če bi bilo bolje, da bi začeli kar vsi skupaj. Ne vem kako bi bilo, če 

ne bi bilo ločenih srečanj, zato je to težko povedati. Ker sva imela voljo in čas, sva se pač 

odločila za ločena srečanja. Najstarejšim izvidnikom nama je uspelo predstaviti metodo dela v 

veji PP, srečanja v klanu pa so večinoma temeljila na spoznavanju drug drugega. 
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Izhod 

 

JESENOVANJE KLANA 2007 – 10.-11.11.2007 – Logatec 

 

Nameni: 

1. z izhodom zaključiva 1-mesečno ločeno vodenje NOPP in PP 

2. oblikuje se skupina, ki bo skupaj preživela celo leto 

 

Cilji: 

1. skupno praznovanje Martinovega – slovenski praznik 

2. novinci izkusijo metodo vejo PP 

3. z igrami in sproščeno tematiko se klanovci med seboj bolje spoznajo in uživajo v 

družbi drug drugega 

4. klanovka, ki se lani ni poslovila od klana, to stori na izhodu 

 

Sobota 

 

10:00 začetek, uvod, Sv.pisemski odlomek (apostoli skupaj potujejo) Mt 4, 18-22 

10:30 – 12:30 hoja  

+ odlomki iz Sv.pisma o poti (Mr 7, 24, Lk 7, 11, Lk 8, 1, Jn 7, 1, Jn 3, 22, Mt 19, 1)  

+ vprašanja 

- katera je najbolj nenavadna stvar, ki se ti je v življenju zgodila 

- najbolj nagravžna stvar, ki si jo kdaj pojedel 

- kolikokrat si menjaš gate (rekord) 

- najhujše sanje, ki si jih kdaj imel 

- kaj bi naredil, če bi imel 1 mio Eur 

- za kaj bi si prizadeval, če bi bil/a miss/mister sveta 

- ali imaš rad domače živali 

12:30 – 13:00 se razpakiramo 

13:00 – 13:30 kosilo 

13:30 – 14:00 igra - nogomet 

14:00 -  15:00 priprava na Uršino slovo 

- stari klanovci – »darilce« za Uršo, kaj so skupaj z Uršo doživeli, sprejem novih 

- novi klanovci – ogenj, rogovila, postavitev prostora za slovo 

 

15:00 – 15:45 slovo od Urše 

- igra po njeni želji 

- krog – Grega 

          - predstavitev simbolov 

          - pesem 

          - Urša 

          - klan 
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          - Srečno pot! 

 

15:45 – 16:15 roverček 

16:15 – 17:00 odlomek iz Sv.pisma, sprejem kaplana in novincev v klan (pripravi »stari« 

klan) 

18:00 – 19:00 priprava Martinove večerje (gos, rdeče zelje, mlinci, vino), pečenje kruha (Jn 

21) 

19:00 – 19:30 Martinova večerja 

20:00 – 22:30 program 

- igre, ki so jih pripravili + petje 

- preverba, molitev, odlomek iz Sv.pisma (Ps 3,6) 

 

 

Nedelja 

 

6:45 vstajanje, molitev 

7:00 – 7:30 zajtrk 

7:30 – 10:00 hoja 

pred mašo odlomek iz Sv.pisma (Mt 18, 19-20) 

10:00 maša na Zaplani 

11:00 – 13:00 hoja 

okoli 13ih zaključek (Lk 9, 1-6) 
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Preverba izhoda 

 

Izhoda se je udeležila večina klanovcev. Manjkala sta samo 2 bivša najstarejša izvidnika in 3 

bivši NOPP-jevci, eden od teh se je že na začetku leta odločil, da ne bo več hodil k skavtom. 

Mislim, da to ni krivda voditeljev ali soklanovcev, enostavno mu skavti niso več tako veliko 

pomenili. 

 

Z izhodom sva torej s sovoditeljem zaključila 1-mesečno ločeno vodenje NOPP in PP, izhoda 

pa so se udeležili tisti skavti, ki so potem bolj ali manj pogosto hodili na srečanja in izhode, z 

izjemo ene punce, ki smo jo videli zelo redko. Namena izhoda sta torej izpolnjena. 

 

Cilji so po mojem mnenju tudi izpolnjeni, saj smo skupaj praznovali slovenski praznik 

Martinovo. Ob pripravi večerje smo se zabavali, naučili smo se skuhati rdeče zelje, mlince, 

speči gos in kruh zunaj na ognju. Novinci so izkusili vsaj del metode veje PP, saj smo pot od 

Vrhnike do Logatca in nazaj prehodili peš. Ravno tako pa smo skoraj vse stvari delali skupaj, 

se prilagajali en drugemu in se tako učili skupnosti. Ne pravim, da je bil narejen kakšen 

grozen napredek pri oblikovanju skupnosti, ampak vsako skupno druženje, vsak izhod , 

zimovanje, tabor doprinese k temu, da se malo pa po malo oblikuje skupnost med klanovci. 

Imela sem občutek, da so se vsi klanovci skupaj imeli fajn, da so sprejeli novince, da ni bilo 

nobenega »prepada« med starimi in novimi klanovci. Morda sem bila sama preveč skeptična, 

da se ne bodo ujeli. S tem je izpolnjen tudi tretji cilj, saj smo na izhodu imeli precej iger, tako 

da je bil sam izhod tematsko zelo neobremenjen. Prišla pa je tudi klanovka, ki se lani od klana 
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ni poslovila in smo skupaj izvedli še obred odhoda. Sicer so morda vsi bili bolj ali manj 

»hladni«, ker si z njo niso bili ravno zelo blizu in ker je preteklo že toliko časa odkar so se 

nazadnje videli, novinci je pa sploh niso poznali, ampak menim, da je bil obred lepo izpeljan 

in da je bila tudi ona zadovoljna. 

 

Sama sem bila z izhodom zadovoljna, saj sem pristopila do vseh klanovcev in z njimi 

spregovorila vsaj kakšno besedo. Zdelo se mi je, da jim je bilo na izhodu vredu in da so se 

ujeli – PP z NOPP in IV ter obratno. Najstarejša izvidnika in 1 NOPP-jevec so se mogoče 

držali še malo zase, vendar se bodo sčasoma tudi oni navadili. 
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Sklep 

 

Je moj korak prispeval k oblikovanju skupnosti v klanu? Ali je bilo smiselno 1-mesečno 

ločeno vodenje noviciata in klana? So s tem klanovci in NOPP-jevci kaj pridobili? Kako bi 

bilo, če teh ločenih srečanj ne bi bilo? Bi to še kdaj ponovila? Kaj priporočam drugim stegom, 

ki se soočajo z razmišljanjem o tem, ali naj noviciat bo ali ne bo? 

 

Težko je preprosto odgovoriti na vsa ta vprašanja. 

S sovoditeljem sva se odločila za 1-mesečno ločeno vodenje klana in noviciata zato, ker se 

nama je zdela to najboljša možnost v dani situaciji. Imela sva voljo in čas to izpeljati. O tem, 

če se je to splačalo, če se je tudi zaradi tega skupnost lažje oblikovala, pa lahko govorim šele 

sedaj, ko se je skavtsko leto že zaključilo. 

Najprej moram povedati, da je bilo dvojno vodenje zelo naporno. Dvojno načrtovanje, dvojna 

izvedba. Šlo nama je zelo veliko časa. In energije. Kar se je verjetno poznalo potem še celo 

leto. No, ali pa par mesecev. Če bi se še enkrat odločala o tem, morda tega ne bi izpeljala. 

Težko rečem, če je ravno ta mesec pomembno vplival na oblikovanje skupnosti v klanu. 

Verjetno ne. Je pa vplival na en svoj način. Verjamem, da je bilo dobro, da so novinci v klan 

prihajali postopoma. Vem, da se prvotni klan ni porušil. Nihče od klanovcev ali NOPP-jevcev 

se tudi ni pritoževal nad tem pristopom. Nihče ni rekel, da se mu to ne zdi smiselno. Menim, 

da sva klanovce dobro pripravila na vstop novincev in da so se novinci zavedali v kakšno 

skupino vstopajo. Res je, da je bilo prvotnih 5 klanovcev še vedno gonilna sila klana in so se 

udeleževali v večini vseh srečanj. Ostali so prihajali na vsake toliko časa. Nekaterih skorajda 

ni bilo na spregled. Vendar, če to kaj pomeni, Jamboreeja so se udeležili vsi. Vsi, ki so bolj ali 

manj hodili na srečanja. Manjkali so le 3 člani (2 sta imela druge obveznosti, 1 ni imela 

interesa), kar pa se pri 14-članskem klanu niti ne opazi. Na Jamboreeju so šele res zaživeli. 

Fantje so se povezali med sabo, čeprav se prej niso redno udeleževali srečanj. Pri puncah pa 

itak ni bilo problema. Že od začetka. 

 

Torej, če odgovorim še na namene in cilje ... Namena sta bila izpolnjena. Oblikovala se je 

nekakšna klanovska skupnost, sicer šele na taboru, vendar oblikovanje skupine v skupnost 

ponavadi traja precej dolgo. Izgubili smo 1 člana bivšega NOPP, ki se je odločil, da mu skavti 

ne ustrezajo več in 1 člana lanskega klana, ki je že do zdaj poredko hodil na srečanja. Vsi 

štirje bivši najstarejši izvidniki še vedno hodijo v klan, tudi ostalih 5 bivših NOPP-jevcev še 

vedno vztraja. Eni so pač malo bolj zagreti, drugi manj. Ene vidiš pogosto, druge le nekajkrat 

na leto. Vztrajajo pa očitno še. Torej je tudi drugi namen izpolnjen. 

 

Prvi cilj je izpolnjen, saj sva s sovoditeljem izvedla 1-mesečno ločeno vodenje, začasni NOPP 

je spoznal metodo veje PP, ravno tako sva ostale klanovce pripravila na sprejem novih članov, 

na 1. izhodu smo sprejeli vse novince v klan in oblikovala se je 1 skupina, ki je preživela 

skupaj celo leto. Le na zadnji cilj bi imela pripombo, da bi se včasih lahko bolj potrudila in 

dala več od sebe, da bi bila srečanja še bolj zanimiva. Še bolje bi pa bilo, če bi bila tak človek, 

ki bi stresala ideje kar iz rokava. 


