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POVZETEK 
 

Že na začetku svojega vodenja sem opazila, da klan Huda kura, steg Domžale 1, ni povezan in 

da se PP-jevci med seboj ne poznajo in si posledično tudi ne zaupajo. Zdelo se mi je zelo 

pomembno, da se stanje v klanu spremeni, saj imamo v klanu kar veliko generacijsko luknjo 

(najstarejši so stari 18 let, najmlajši pa 16 let) in le s kohezivno skupino lahko pripeljem vse 

člane do odhoda iz klana in jih navdušim za voditeljstvo. Zato sem se osredotočila na 

medsebojno zaupanje in to z uvedbo jesenovanja in s pomočjo različnih metodoloških 

pripomočkov. 

 

KLJUČNE BESEDE 
 

Nepovezanost, zaupanje, skupnost, metodološki pripomočki, odhod. 

 

 
Slika 1: Zimovanje Velika planina 
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1 Faze načrtovanja 
 

1.1 Analiza stanja 

 Družba je nenaklonjena sprejemanju drugačnih. 

 V stegu se je pojavila generacijska luknja med letniki 1990 in 1993 

 V klanu Huda kura je 9 članov.  

 Štirje PP-ji bodo letos maturirali, kar pomeni, da bodo imeli manj časa. 

 Skupina je zelo mlada, saj so stari med 16 in 19 let (2. – 4. letnik srednje šole). 

 Pomanjkanje identitete skupine. 

 Moji predhodniki že nekaj let niso delali po metodi PP. 

 PP-jevci se med seboj slabo poznajo in med njimi težko steče sproščen pogovor.  

 Člani so zelo inovativni, potrebujejo le malo spodbude. 

1.2 Namen koraka 

S korakom voditelja bi rada dosegla, da se bodo klanovci med seboj bolje spoznali, si zaupali 

in delovali kot skupnost. 

1.3 Cilji koraka 

 V novembru bom izpeljala prvo jesenovanje klana.  

 Na jesenovanju bom delala na pripadnosti skupini.  

 Duhovni asistent bo pripravil katehezo na temo zaupanja.  

 Prvič bomo izvedli sprejem v klan.  

 Na jesenovanju in zimovanju bo moral vsak prinesti del jedilnika, da bomo skupaj 

lahko ustvarili obroke. 

 PP-jevcem bom v decembru predstavila listino klana in njen pomen. 

 Praznovali bomo rojstne dneve vseh PP-jevcev in voditeljev. Na naslednjem srečanju 

po rojstnem dnevu. 

 PP-jevci bodo sami pripravljali srečanje. Sami si bodo izbrali temo, čas in kraj izvedbe. 

 V januarju bomo imeli zimovanje.  

 Zimovali bomo v neciviliziranem okolju. 

1.4 Program koraka 

 

MINUTKA 

KAJ? KAKO? KDO? KDAJ? 

»Minutka« se izvaja vsako srečanje na 

začetku, kot neke vrste osebno 

spremljanje. Pomeni pa, da ima vsak 

minutko časa, da pove kaj vse se mu je 

dogajalo odkar smo se nazadnje videli.  

Samovzgoja, 

obljuba in zakoni. 

Vsi Vsako srečanje 
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JESENOVANJE (DAVČA) 

KAJ? KAKO? KDO? KDAJ? 

Na začetku jih bomo z vso opremo 

odložili vsaj eno uro hoda do župnišča in 

bodo morali sami s pomočjo zemljevida 

priti do označenega cilja. 

Dejavnosti na 

prostem, 

samovzgoja. 

Petra stražar, 

Urban Bolta, 

Andrej Jemec 

Ob 11h v soboto, 

12. 11. 2011 

Kateheza, s poudarkom na zaupanju 

(Iskanje balinčkov po travniku v parih, 

kjer ima eden v paru zavezane oči in ga 

drugi usmerja le s besedami. Sledi branje 

odlomka iz svetega pisma (zgodba o 

Tobiju), pogovor o njem, risanje 

značilnosti prebranega in iskanje 

podobnosti med odlomkom in našim 

življenjem.) 

Dejavnosti na 

prostem, 

samovzgoja, delo 

v majhnih 

skupinah, 

simbolna 

govorica. 

Andrej Jemec Po kosilu 

Skupinsko kuhanje večerje Učenje z delom Vsi Ob 19h 

Sprejem v klan (Pred sprejemom v klan 

PP sestavi prošnjo za sprejem, ki vsebuje 

osebno predstavitev, kaj pričakuje od 

klana in kaj prinaša v klan. Nato sledi 

predstavitev prošnje še ostalim članom 

klana.)  

Simbolna 

govorica, obljuba 

in zakoni. 

Petra Stražar Po večerji 

Večerna delavnica (Med drevesi in 

različnimi ovirami bom napeljala vrv in jih 

bose z zavezanimi očmi enega za drugim 

poslala na pot.) 

Dejavnosti na 

prostem, 

samovzgoja, 

simbolna 

govorica. 

Petra Stražar, 

Luka Pirnat 

Ob 23h 

 

LISTINA KLANA 

KAJ? KAKO? KDO? KDAJ? 

Predstavitev listine klana in njen pomen 

v klanu (Ko se prvič po jesenovanju 

zberemo na srečanju, pričnemo pogovor 

o listini klana. Najprej jim povem kaj to 

sploh je, ker je klanovci še ne poznajo. 

Sledi diskusija.) 

Simbolna 

govorica, 

samovzgoja, 

obljuba in zakoni. 

Petra Stražar 27. 11. 2011 

Pisanje in podpis listine Simbolna 

govorica, 

samovzgoja, 

obljuba in zakoni. 

Vsi 18. 12. 2011 

 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 

KAJ? KAKO? KDO? KDAJ? 
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Rojstne dneve smo praznovali na 

naslednjem srečanju po rojstnem dnevu 

(Naredila sem čestitko za vsakega člana 

in vsak je zraven dobil še stegovo majico) 

Simbolna 

govorica. 

Petra Stražar 6. 11., 27. 11. in  

8. 1. 

 

SREČANJA, KI JIH PRIPRAVIJO KLANOVCI 

KAJ? KAKO? KDO? KDAJ? 

Origami (PP-jevec se v prostem času rad 

ukvarja z origamiji in nas je na srečanju 

naučil izdelati štiri različne origamije s 

katerimi smo polepšali izgled skavtske 

sobe.) 

Učenje z delom. Gregor Stražar 6. 11. 2011 

Brazilija (PP-jevec je bil letos poleti v 

Braziliji, kamor je šel pomagati otrokom v 

revnejše predele Brazilije. Sodeloval je na 

njihovih oratorijih in se spoznal z njihovo 

kulturo. Na srečanju nam je prestavil 

svoje delo in pokazal slike popotovanja.) 

Samovzgoja. Simon Jeglič 12. 2. 2012 

 

ZIMOVANJE (VELIKA PLANINA) 

KAJ? KAKO? KDO? KDAJ? 

Nočni pohod (Do koče na Veliki planini se 

bomo odpravili v večernih urah. Vodila 

nas bosta izkušena planinca, saj tam 

lahko v zimskem času hitro zaidemo. Učili 

se bomo hoje v skupini in opazovanja 

okolice.) 

Učenje z delom, 

dejavnosti na 

prostem, dejavni 

odnos med 

mladimi in 

odraslimi,. 

Petra Stražar, 

Urban Bolta, 

Jože Jerman in 

Draga Jerman 

V petek, 13. 1. 

2012 ob 17.30 

Skupinsko kuhanje večerje Učenje z delom. Vsi Ob 21h 

Ogled okolice (S seboj bomo vzeli 

zemljevid Velike planine in si zjutraj 

zadali končno točko pohoda. Tam si 

bomo skupaj v naravi skuhali kosilo.) 

Učenje z delom, 

dejavnosti na 

prostem. 

Vsi  V soboto, 14. 1. 

2012 ob 11h 

Skupinsko kuhanje večerje Učenje z delom. Vsi Ob 18h 

Gradnja igluja (Iz zapadlega snega bomo 

naredili velik kup snega, ga pustili stati 

vsaj 2 uri in nato izdolbli luknjo.) 

Učenje z delom, 

dejavnost na 

prostem. 

Vsi Po večerji 
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1.5 Preverba 

Za preverbo sem uporabila 6 vprašanj. Nanje je odgovarjalo šest PP-jevcev. 

 

1. Vprašanje: 

 

 
 

2. Vprašanje: Kako se počutiš v klanu Huda kura? 

 

3 

4 

4 

4,5 

4 

3 

3,75 

 

3. Vprašanje: Napiši eno besedo ali besedno zvezo s katero bi opisal jesenovanje. 

Sveto pismo, bedno, inovativno, zanimivo, v redu. 

 

4. Vprašanje: Kako bi označil letošnje zimovanje? 

 

5 

5 

3 

4 

4,25 
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5. Vprašanje:  

 

 
 

6. Vprašanje: 

 

 
Poizvedovala sem tudi kaj so novega izvedeli, ampak tega ne bom izpostavljala očem 

javnosti. 

 

Iz kratke ankete je razvidno, da sva s sovoditeljem naredila tudi kakšno dobro stvar in da 

najine priprave in delo ni šlo v nič. Zavedam pa se, da leta še ni konec in da se lahko rezultati 

še izboljšajo. Verjamem, da smo na dobri poti. 
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2 Osebni napredek 
Na koncu svojega koraka voditelja še vedno ne vem kdo se je bolj spremenil, jaz ali klanovci. 

Dejstvo pa je, da mi je uspelo povezati še tako različne ljudi, ki so s svojo zagnanostjo sami 

predlagali, da bi letos aprila izvedli še projekt klana, ki bo vseboval tudi noviciat iz Komende. 

Zaupanje med voditeljem in PP-jevcem se je izboljšalo z rednim in temeljitim pogovorom 

med »minutko« in na prošnjo nekaterih tudi z individualnim pogovorom, kjer so mi (na moje 

presenečenje) zaupali velik del njihovega življenja in mladostniških težav. Kolikor vem se tega 

prej ni izvajalo na tak način, ki pa je po mojih izkušnjah dober tako zame kot za PP-jevce. 

Zaupanje med PP-jevci pa sem okrepila predvsem s skupinskimi izzivi in možnostjo, da vsak 

predstavi delček sebe ob organizaciji srečanja za ostale v klanu. 

3 Priporočila za voditelje 
Po mojem mnenju je vloga voditelja veje PP bolj spodbujevalne narave in ne ukazovalne (kot 

v četi). Na prvi pogled zgleda zelo enostavno, pa ni. To sem občutila na lastni koži, ko sem 

začela voditi zelo sramežljiv klan. Prvih nekaj srečanj sva se s sovoditeljem zelo trudila, da sva 

iz njih iztisnila kakšno besedo ali dve. Potem pa sva jih, ob pomoči DA-ja, pripravila do tega, 

da so začeli izražati svoja mnenja in se med seboj šaliti. K temu je veliko pripomoglo tudi 

služenje, predvsem služenje po vejah. S tem so PP-jevci dobili nov zagon in voljo do 

skavtstva. 

Voditeljem bi rekla samo, da naj cenijo že majhne stvari in da naj si vzamejo dovolj časa, da 

skupaj s PP-jevci zgradijo trdne temelje skupnosti. 

 

 
Slika 2: Srečanje-Prva pomoč 

 

 

 


