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Frankolovo, 26. 9. 2012

POVZETEK KORAKA
S svojim korakom sem vode spodbudila, da so se odpravili na vodov potep. Delala sem
predvsem s svetom vodnikov, ki je nosil glavno odgovornost pri izpeljavi vodovega potepa.
Skupaj z vodniki smo šli skozi vse faze načrtovanja potepa. Potep je načrtovalo vseh šest
vodov, izvedli pa so ga trije vodi.
KLJUČNE BESEDE: vodov potep, svet vodnikov, načrtovanje, samostojnost, odgovornost
FAZE NAČRTOVANJA
1. ANALIZA
V lanskem skavtskem letu smo v naši četi že dobro vpeljali svet vodnikov ter vodova
srečanja. Večina letošnjih vodnikov je izkušenih in je to funkcijo opravljala že lani (razen v
enem novonastalem vodu), vendar nekaterim manjka motivacije za vodenje voda. Večina
vodniških parov (vodnik in podvodnik) dobro sodeluje in se počutijo sposobne voditi svoj
vod.
Svet vodnikov je letos zelo številčen in močen, vendar ima redko priložnost sodelovati pri
pripravi programa in podajanju svojih idej. Manjka jim priložnosti, kjer bi lahko izrazili svojo
ustvarjalnost in kreativnost ter se spopadli z novimi, težjimi izzivi. Spodbujanje ustvarjalnosti
in pobudništva nam narekuje tudi letošnji vzgojni namen. Ker v naši četi še nikoli nismo
izvajali vodovih potepov, vidim v tem metodološkem pripomočku izziv za svet vodnikov in
celotno četo.
Odločitev za temo mojega koraka pa je še spodbudilo državno vodstvo veje IV, ki je razpisalo
natečaj za naj vodov potep.
2. NAMEN
Vodnik in podvodnik se preizkusita v samostojnem načrtovanju na podlagi lastnih idej in
želja ter samostojno vodita potep, katerega glavni namen je, da se vod poveže.
3. CILJI
- Vodnik in podvodnik si sama zamislita temo potepa.
- Vodnik in podvodnik vsem članom voda razdelita zadolžitve.
- Vsak vod napiše časovni plan potepa.
- Vsak vod napiše načrt ter poročilo potepa.
- Potep organizirajo vsi vodi.
- Vsi vodi sodelujejo na natečaju za naj vodov potep.

4. PROGRAM
29. 2. 2012: Reklama na facebooku
Kot motivacijo sem vsakemu vodniku in podvodniku, ki ima facebook, poslala povezavo od
natečaja za naj vodov potep. Zraven sem napisala vprašanje: »Kam boš pa ti peljal svoj vod
na potep?« Tako so začeli razmišljati o tem in so do naslednjega sveta vodnikov že imeli
nekaj idej.
10. 3. 2012: Svet vodnikov: motivacija
V drugem delu sveta vodnikov smo se posvetili vodovemu potepu. Za motivacijo sem
uporabila fotogovorico. Po celotnem Aletinem domu sem razporedila fotografije z zelo
raznolikimi motivi (služenje, jama, kolesarjenje, nogomet, košarka, zgradbarstvo, muzej,
lokostrelstvo, vožnja s čolni, hribi, proga preživetja …). Vsak vodnik oz. podvodnik si je
izbral fotografijo, ki mu je bila najbolj všeč oz. ga je najbolj pritegnila. Nato je vsak povedal,
zakaj je izbral ravno to fotografijo. Nagovorila sem jih v smislu, da naj tudi pri pripravi
vodovega potepa razmišljajo o tem, kaj radi počnejo, kaj bi radi novega poizkusili, kaj bo
njim zanimivo, naj razmišljajo široko. Hkrati pa naj imajo v mislih tudi cel vod in to, kaj bi
oni radi počeli, kaj bi bilo njim zanimivo in zabavno. Spodbudila sem jih, da začnejo
razmišljati o tem, kaj bi bila tema njihovega potepa in kam bi se odpravili (lokacija). S
sovoditeljem sva jim povedala nekaj osnovnih pravil, ki smo jih določili voditelji (kako daleč
lahko gredo, koliko razdalje približno morajo premagati …). Nato sva se posvetila vsakemu
vodniškemu paru ter jih spodbujala pri prvih idejah.
Do naslednjega sveta vodnikov so morali pripraviti temo oz. rdečo nit potepa, pot ter kaj
približno se bo dogajalo.
17. 3. 2012: Vodovo srečanje: »Mini preizkušnja«
Odločili smo se, da se vodi že pred načrtovanjem vodovega potepa preizkusijo v krajšem
načrtovanju in tako dobijo vtis o tem, kako je načrtovati, koliko časa za to porabiš, na kaj
moraš biti pozoren … Preizkušnja njihove sposobnosti načrtovanja je bila priprava enourne
orientacije po domačem kraju za drugi vod. Vsak vod bi naj na vodovem srečanju pripravil
kratko orientacijsko pot, po kateri se bo na naslednjem srečanju čete odpravil drugi vod.
31. 3. 2012: Srečanje čete ter svet vodnikov
Za srečanje bi naj vodi pripravili orientacijo, vendar so večinoma vsi to storili šele na
srečanju, ko so imeli prve pol ure čas, da postavijo točke. O tem smo se kasneje na svetu
vodnikov pogovorili ter jim povedali, da jim bomo težko zaupali glede vodovega potepa, če v
14 dneh ne zmorejo pripraviti progama za eno uro. Kljub temu, da te preizkušnje niso opravili
najbolje, smo se odločili, da damo vsem vodom priložnost, da gredo na potep.
Vsak vodniški par je nato predstavil, kaj že ima načrtovano za vodov potep. Dogovorili smo
se, da mi do 6. 4. 2012 pošljejo načrte, ki morajo vsebovati datum, temo, kaj bodo počeli, kam
bodo šli, kje bodo prespali. Dogovorili smo se tudi za naslednji svet vodnikov, ki bo priprava
na sestanek za starše, na katerem bodo vodniki predstavili svoje potepe.

13. 4. 2012: Svet vodnikov: priprava na sestanek za starše
Na svetu vodnikov so vodniki predstavili svoje načrte. Nato smo jih skupaj dopolnili,
izboljšali in preuredili. S sovoditeljico sva se posvetili vsakemu vodniškemu paru ter z njim
predebatirali potek njihovega potepa in jim svetovali, kaj bi lahko izboljšali. Tako so vsi
vodniški pari naredili osnutek svojega potepa, s katerim sva se lahko strinjali tudi s
sovoditeljico.
14. 4. 2012: Sestanek za starše
Mnogi starši so imeli strahove glede vodovega potepa, saj je bilo zanje to nekaj novega. Zato
sem se odločila, da organiziram sestanek za starše, na katerem bomo lahko razjasnili vse
dvome in pomirili starše. Na sestanku sva s sovoditeljem najprej predstavila, kaj vodov potep
je in zakaj ga v četi izvajamo. Povedala sva jim, kakšna je pri tem vloga vodnikov in kakšna
je vloga voditeljev. Nato je vsak vodniški par predstavil načrt njihovega vodovega potepa.
Starši so tako videli, da bo potep dobro pripravljen s strani vodnikov ter odobren s strani
voditeljev.
27. 4. – 28. 4. 2012: Potep Sov
Prve so se na potep odpravile Sove. Kljub temu, da so na potep odšle brez vodnice, so ga zelo
dobro izpeljale in se navdušene vrnile. Potep so zaključile na stegovskem kresovanju, kar je
bilo zelo dobro za ostale vode, saj so takoj izvedeli, kako so se imele in kaj vse so doživele.
(Poročilo potepa v prilogi)
6. – 2. 6. 2012: Potep Orlov
Orli so se odpravili na nekoliko krajši potep, saj so ga začeli v petek popoldne in končali
v soboto dopoldne. Čeprav mi niso oddali napisanega končnega načrta, ampak so mi ga
povedali po telefonu, sem se odločila, da lahko gredo na potep, saj sem jim želela omogočiti
to izkušnjo. Bili so edini vod, ki je imel na potepu bolj skavtsko aktivnost – postavili so bivak
(na katerega so bili zelo ponosni). Za te fante je bil pravi uspeh, da so se uspeli dogovoriti in
odšli na potep vsi člani voda. (Poročilo potepa v prilogi)
2. 6. – 3. 6. 2012: Potep Želv
Ta vikend so se na potep odpravile Želve. To je vod, ki je nastal letos, zato še nima neke
tradicije, poleg tega sta vodnica in podvodnica nekoliko manj izkušeni. Kljub temu sta se tako
pri načrtovanju kot pri izvedbi potepa izkazali. Izvidnice so bile navdušene, na potepu so
spoznale nekaj novega ter se kot vod povezale. (Poročilo potepa v prilogi)

5. PREVERBA
Vseh zadanih ciljev mi ni uspelo doseči oz. sem jih dosegla delno. Vsi vodi se namreč niso
odpravili na vodov potep, kljub temu, da so imeli potepe že skoraj do podrobnosti načrtovane.
Problem je bil v pomanjkanju časa oz. v usklajevanju termina potepa znotraj voda. V mesecu
maju in juniju so imeli naši vodniki (ki so večinoma srednješolci) v šoli preveč obveznosti,
zato si niso mogli vzeti dveh dni časa za skavte.
Kljub temu menim, da so vodniki in podvodniki preko tega izziva napredovali
v samostojnosti in dobili priložnost za izražanje lastnih želja in idej. To priložnost pa
so izkoristili različno – nekateri bolj, drugi manj.
Kljub mojim večkratnim spodbudam se noben od 3 vodov ni prijavil na natečaj za naj vodov
potep, a se mi to ne zdi preveč bistveno, saj je bil to le stranski cilj mojega koraka.

OSEBNI NAPREDEK
Ob izvajanju koraka sem se srečevala z različnimi težavami in se ob tem veliko naučila
o motiviranju najstnikov, o tem, kako jih voditi, a jim hkrati dopustiti, da so samostojni.
Na začetku sem se veliko ukvarjala s tem, kako svet vodnikov čim bolj motivirati in navdušiti
za to, da bodo idejo potepa vzeli za svojo in bodo posledično čim bolj inovativni in
samostojni. Takoj na začetku sem se srečala z njihovimi neuresničljivimi idejami, ki so se
njim zdele povsem realne, pa tudi z vodniki brez idej. Tako je bilo potrebno vsako situacijo
reševati individualno ter se pogovarjati z vsakim posameznikom. Naučila sem se veliko o
najstnikih, njihovem razmišljanju, problemih in njihovem načinu reševanja problemov.
Izvajanje koraka me je nekako »prisililo« tudi v to, da sem bila veliko več v stiku z vsakim
vodnikom in sem jih tako lahko tudi bolje spoznala. Ugotovila sem, kako pomembno se je
ukvarjati z vsakim individualno in vsakemu posvetiti svoj čas, čeprav jih je veliko (letos je
bilo v svetu vodnikov 12 izvidnikov). Bolj kot se jim posvetiš, bolj ti zaupajo in bolj ti
dovolijo pogledati v probleme njihovega voda in ti o njih tudi iskreno spregovorijo.
Poleg tega sem se soočala tudi s težavo, kako vodnike do neke mere voditi in koliko jim
pustiti svobode. Na začetku sem bila odločena, da jim bom pustila čim več svobode, da bo to
res njihov potep – takšen, kot si ga sami želijo. Vendar sem čez čas ugotovila, da nekateri še
niso sposobni prevzeti odgovornosti za tolikšno svobodo, vsi pa še potrebujejo kar nekaj
vodstva, da lahko izpeljejo takšen projekt. Prav tako sem ugotovila, da je veliko bolj
učinkovito, kadar načrtujejo pod vodstvom voditelja, ki jim svetuje in jih spremlja, kot pa če
načrtujejo sami doma.
Čeprav sem bila na začetku razočarana, ker se je na potep odpravila le polovica vodov, pa
sem sedaj s svojim korakom vseeno zadovoljna. Mislim, da so se vodniki ob tem veliko
naučili in izkusili, kako je pripravljati daljšo aktivnost. V teh mesecih, ko smo skupaj
načrtovali njihove potepe, so spoznali vse faze načrtovanja – od prvih idej pa do preverbe.
Mislim, da so v tem procesu pridobili nove sposobnosti in se še bolj zavedli, kaj vse vključuje
njihova vodniška funkcija. Prav tako so pridobili izkušnjo nastopanja pred starši (na sestanku
za starše), kar je na njih delovalo zelo pozitivno. Zavedli so se svoje odgovornosti in bili
hkrati ponosni na to, da bodo svoj vod odpeljali na potep, ki so ga sami organizirali.

Menim, da je tudi izkušnja tistih, ki na potep niso odšli, zelo pomembna, saj nam v življenju
nikoli ne uspejo vse stvari, ki jih načrtujemo. Morda pa jim bo to v spodbudo, da odidejo na
potep naslednje leto.
PRIPOROČILA ZA VODITELJE
Ob izvajanju svojega koraka sem spoznala, kako pozitivna izkušnja za celotno četo je
pripravljanje in izvedba vodovega potepa. S tem, ko boste dali vodnikom priložnost, da
odpeljejo svoj vod na potep, jih boste vzgajali v samostojnosti, odgovornosti, razvijali boste
njihove voditeljske sposobnosti ter jim dali vedeti, da jim zelo zaupate in se na njih zanesete.
Bodite pozorni na to, kako jim predstavite idejo vodovega potepa in kako zastavite
načrtovanje le-tega. Sama sem spoznala, da se najbolj obnese skupno načrtovanje – to
pomeni, da na svetu vodnikov vsak vodniški par načrtuje svoj vodov potep, voditelj pa je tisti,
ki bdi nad načrtovanjem, usmerja, spodbuja in pomaga pri reševanju problemov, če je to
potrebno.
Prav tako je pomembno, da dobro poznate vsakega vodnika in podvodnika ter veste, česa je
kdo sposoben in česa še ne. Tako lahko svojo vlogo opravite optimalno – pomagate tistim, ki
pomoč potrebujejo, ter ne vsiljujete svojih idej tistim, ki so nalogo sposobni opraviti sami.
Hkrati pa morate poskrbeti za to, da vaši vodniki ob načrtovanju in izvedbi potepa rastejo in
napredujejo – torej morate svojo vlogo zastaviti tako, da bodo ob vas lahko vodniki postajali
vedno boljši in bolj sposobni.

NAČRT VODOVEGA POTEPA
VOD: SOVE

Relacija, kraj:Frankolovo- Črešnjice
Kje začnemo:Frankolovo
Kje končamo:na kresovanju pri Amadeju

Datum: 27.-28. april
Kdaj začnemo: 18.00
Kdaj končamo: sobota
Kako bomo prišli tja: peš
Kako bomo prišli nazaj: peš
Rdeča nit, tema: Gusarji

POTEK POTEPA (PROGRAM): Kako bo časovno potekal potep, kaj bomo počeli, kdo je za
kaj odgovoren
1. DAN:
KDAJ?

KAJ?

KDO?

18.00
18.30- 19.00
19.00- 20.00
20.00
21.00

Začnemo na Frankolovem
Večerja pri Alji
Hoja do Črešnjic
Ogled župnišča (odpakiramo,…)
Družabne igre + priprava na spanje

Sanja in Patricija
Alja
Sanja in Patricija
vse
vse

03.00-04.00

Nočni sprehod

Sanja in Patricija

Kje bomo prespali (se bomo vnaprej dogovorili, bomo opravili služenje … ):
V župnišču, kjer imamo že vnaprej dogovorjeno ..

2. DAN:
KDAJ?
8.00
8.30
9.00
12.00
12.30- 14.00
14.00
15.00
16.00
Približno ob 16.30

KAJ?

KDO?

Budnica + jutranja telovadba
zajtrk
Igra zakonov
Plezanje (ne vem še točne ure)
Priprave na kosilo
Prosti čas
Peka kakavovih kroglic + orientacija
pospravljanje
Odhod proti kresovanju
Malica pri Patriciji
Odhod na kresovanje

Sanja in Patricija
Sanja in Patricija
Sanja in Patricija
Pater Branko
Sanja in Patricija
vse
vse
vse
vse
Patricija
vse

Kaj mora imeti vsak s sabo?
-primerna oblačila in obutev (teniske, pohodni čevlji)
-stvari za osebno higieno
- kroj, rutka, kavbojke
- pelerina
- svetilka

Skupna oprema (kdo poskrbi zanjo, kje jo boste dobili)?
_____/______________________________________________________________________
Stroški: nič, ker bova za hrano poskrbeli Patricija in Sanja (večinoma od doma)
Hrana (kaj boste jedli, kdo bo kaj prinesel, kako jo boste pripravili … ):
-kruh (Patricija)
-krompir (Sanja)
-klobase (Sanja in Patricija)
- sok (Alja)
- mleko (Patricija)
-sladkor (Patricija)

- sestavine za kakavove kroglice (Sanja)
- sol (Sanja)
- razni namazi (vsaka nekaj)

Kaj, če bo deževalo?
Smo lahko v župnišču 

Podpis vodnika:
________________________

Podpis voditelja:
____________________

VODOV POTEP SOVIC
BREZ VODNICE!!!!
Dobile smo se na Frankolovem pri Mercatorju in se odpravile proti Črešnjicam. Med potjo
smo nabirale smrekove vršičke in si z njimi prislužile večerjo pri Alji. Postregli so nam
s prašički v srajčki in pomfrijem. Nato smo se odpravile naprej proti župnišču v Črešnjicah.
Tam smo imele pozno večerjo, nato sta Patricija in Sanja predstavili našo temo. Sledil je
spanec, ker smo šle drug dan plezat. Ko je naslednji dan prišel pater Branko, smo šli plezat
v Brdce. Do vrha je prišla samo Sanja. Hitro smo šle nazaj, saj je bila potem v Črešnjicah
poroka, kjer smo se slikale z nevesto . Hitro smo naredile kosilo. Kmalu je prišel čas,
da smo se odpravile. Na poti smo se ustavile pri Patriciji in pomalicale. Nato smo se odpravile
v Lindek, kjer smo imeli skavtski kres ter tako zaključile naš potep.
NAJTABOLŠI POTEP!!!!

POROČILO VODOVEGA POTEPA ŽELV
Potep se je zgodil 2. in 3. junija. Začele smo pri Jasmini in se s kolesi in čeladami na glavi
odpravile proti Bezovici. Tam smo se podložile s kosilom in nadaljevale pot proti ranču
Kaja&Grom. Pod vodstvom Andreja smo se učile jezditi konja in spoznale, kako ga negovati.
Nato smo pot nadaljevale proti Črešnjicam, kjer smo si privoščile slastno večerjo –
hamburgerje. Po nekajurnem igranju družabnih iger smo se odpravile spat.
V nedeljo ob 9.00 smo šle k sv. maši. Po maši smo odkolesarile nazaj v Bezenškovo Bukovje,
kjer smo si spekle pico. Nato je sledil prosti čas. Ko smo si odpočile, smo igrale igro lov na
zaklad. Nagrade so bile zelo privlačne  (okraski za na rutico).
Nato smo potep zaključile in se odpravile nazaj proti domu 

POTEP ORLOV
Vodov potep Orlov, ki je trajal en dan, je obsegal pohod do Plat s startom v Vojniku. Začeli
smo v Vojniku, kjer smo nakupili hrano in s polnimi nahrbtniki odšli na Plate. Ko smo
prispeli na Plate, smo se preoblekli in na Mihovem vikendu (kjer smo prespali) zgradili bivak.
Ko smo končali, smo se najedli in igrali poker. Naslednje jutro smo se zbudili ob sedmih in
pozajtrkovali. Po zajtrku smo dkončali bivak, ker nas je dan prej pregnal dež. Proti Vojniku
smo se odpravili ob enajsti uri in tja prispeli ob enih.
Na vodovem potepu smo uživali Tadej, Miha, Alen, Klemen in Matej.

