
 

NAČRTOVANJE SREČANJ 
Blaž Kragelj, Nova Gorica 1 

 

 

1. NA KAKŠEN NAČIN JE KORAK PRIPOMOGEL K OSEBNI RASTI 

SKAVTSKEGA VODITELJA: 
 

 Zaradi pomanjkljivega vodenja in priprave srečanj, sem imel večkrat težave. Srečanja niso bila najbolje 

pripravljena in k temu sledi slaba izvedba in velikokrat improvizacija.  Vplivalo je najprej na lastno počutje, 

počutje sovoditeljev in samih udeležencev. Zaradi teh stvari sem se odločil, da moram pri sebi najprej 

spremenit navade in si vse skupaj beležit. 

 Korak je pripomogel k moji osebni rasti tako, da sprotno in vestno načrtujem vsako srečanje posebej 

in beležim. Postal sem bolj odgovoren in s tem izboljšal predvsem sodelovanje z sovoditelji, katerim  

pošiljam program sredi tedna, da se lahko še oni pravočasno pripravijo nanj. Izboljšal se je program  

srečanj, zaradi predpriprava potrebnih pripomočkov za srečanja in sama predstavitev zastavljenih  

namenov, zaradi daljšega razmišljanja o izvedbi. 

 

 

2. KORAKI NAČRTOVANJA: 
 

Analiza stanja: 

Načrti za srečanja so pripravljena v zadnjem trenutku. Takemu srečanju se reče »srečanje lih, da je«. 

Srečanja so manj pripravljena in skupina odnese manj, kot bi lahko. Njihov pomen biti na srečanju se  

jim zdi zanemarljiv in zaradi tega so večkratni izostanki. Raje počnejo druge stvari kot bit na srečanju. 

Predhodno nisem bil odgovoren voditelj. Ni mi bilo potrebno skrbeti za načrtovanje, sem le sodeloval. 

Sam potek načrtovanja nisem osvojil kot pomočnik voditelja in sem imel s tem probleme. 

Namen: 

Doseči odgovornost do skupine in jim ponuditi tisto, kar skupina potrebuje. 

Izboljšati polnost programa, tako verbalno, kot predstavitveno. 

Pravočasno obveščanje skupine. 

Pravočasno obveščanje sovoditeljev. 

Pridobiti boljše delovne navade. 

Cilji: 

S sovoditelji načrtujemo program za vsaj pol leta v naprej. 

Letne namene in cilje jih naslednji dan posredujem še ostalim voditeljem. 

Sredi tedna pošljem napisane namene in cilje za sprotno srečanje na mail sovoditeljem. 

Pripravim potrebne pripomočke za srečanje vsaj tri dni pred srečanjem. 

 

 

 

 



3. POVZETEK IZVEDBE KORAKA VODITELJA: 
  

 



LETNI  KOLEDAR  

OKTOBER 

Pet 02.10.09 Skvo 

sob 03.10.09 obljube 

ned 04.10.09 PREHODI in skavtska maša 

 

pet 9.10.09 Bandima 

sob 10.10.09 srečanje 

ned 11.10.09 

 

pet 16.10.09 Skvo 

sob 17.10.09 srečanje 

ned 18.10.09 

 

pet 23.10.09 

sob 24.10.09 (jakec odpade), srečanje 

ned 25.10.09 

 

pet 30.10.09 

sob 31.10.09 Svet primorske regije 

ned 1.11.09 Dan reformacije 

 

NOVEMBER 

Pet 6.11.09 

sob 7.11.09 

ned 8.11.09 Skavtska maša+srečanje (Ana) 

 

pet 13.11.09 

sob 14.11.09 Svet združenja (SZ)+srečanje (Blaž) 

ned 15.11.09 SZ 

 

pet 20.11.09 

sob 21.11.09 DSV+sami-srečanje (Blaž) 

ned 22.11.09 Kristus kralj+DSV 

 

pet 27.11.09 Duhovni vikend skvo (DVS) 

sob 28.11.09 DVS 

ned 29.11.09 DVS 

 

DECEMBER 

Pet 4.12.09   

sob 5.12.09  pomoč IV pri izvedbi igre (Ana) 

ned 6.12.09 

 

pet 11.12.09 

sob 12.12.09 sprejem LMB na Kapeli 

ned 13.12.09 sprejem LMB na Dunaju 

 

pet 18.12.09 

sob 19.12.09 LMB 

ned 20.12.09 LMB delitev po župnijah 

 

pet 25.12.09 Božič 

sob 26.12.09 Dan samostojnosti in enotnosti 

ned 27.12.09  

JANUAR 

Pet 1.1.10 Novo leto 

sob 2.1.10 

ned 3.1.10 

pet 8.1.10 Prebujanje (P) 

sob 9.1.10    P +srečanje (Emanuel) 

ned 10.1.10 Skavtska maša 

 

pet 15.1.10 Zaključek 1. OOSŠ 

sob 16.1.10 srečanje (Blaž) 

ned 17.1.10 

 

pet 22.1.10 

sob 23.1.10 srečanje (Ana) 

ned 24.1.10 

 

pet 29.1.10 Zaključek 1. OOOŠ 

sob 30.1.10 srečanje (Blaž) 

ned 31.1.10 

 

FEBRUAR 

Pet 5.2.10 

Sob 6.2.10 srečanje (Emanuel) 

Ned 7.2.10 Skavtska maša 

 

Pet 12.2.10 

sob 13.2.10 srečanj (Ana) 

ned 14.2.10 

 

pet 19.2.10 

sob 20.2.10 izhod-stegov (Emanuel) 

ned 21.10 Dan spomina 

 



pet 26.2.10 

sob 27.2.10 odpade (zaradi počitnic) 

ned 28.2.10 

 

MAREC 

Pet 5.3.10                          zimovanje 

sob 6.3.10                          zimovanje 

ned 7.3.10 Skavtska maša zimovanje 

 

pet 12.3.10                             

sob 13.3.10 Svet združenja (srečanje) 

ned 14.3.10                            

 

pet 19.3.10 

sob 20.3.10 DSV srečanje odpade 

ned 21.3.10 DSV 

 

pet 26.3.10 

sob 27.3.10 srečanje (Emanuel) 

ned 28.3.10 

10.4. 09   20. obletnica ZSKSS 

APRIL 

Pet 2.4.10 

sob 3.4.10 srečanje odpade 

ned 4.4.10 Velika noč 

pon 5.4.10 Velikonočni ponedeljek 

 

pet 9.4.10 

sob 10.4.10 Delovni dan za šole+20. obletnica       ZSKSS srečanje odpade 

ned 11.4.10 Romanje (NOPP+PP) (Ana) 

 

pet 16.4.10 

sob 17.4.10 skupno čiščenje SLO (Blaž) 

ned 18.4.10 

 

čet 22.4.10 Dan zemlje 

pet 23.4.10 

sob 24.4.10 srečanje odpade (Emanuel poroka) 

ned 25.4.10 (od 26.4-2.5.10 Počitnice) 

 

MAJ 

Pet 30.4.10 izhod (Emanuel) 

sob 1.5.10 

ned 2.5.10 

 

pet 7.5.10 izhod-stegov (Ana) 

sob 8.5.10 Obljube (O) 

ned 9.5.10 O 

 

pet 14.5.10 

sob 15.5.10 srečanje (Blaž) 

ned 16.5.10 

 

pet 21.5.10 

sob 22.5.10 Zaključek skavtskega leta 



ned 23.5.10 

 

pet 28.5.10 

sob 29.5.10 izhod (rolanje po velemestu) 

ned 30.5.10 

 

JUNIJ 

Pet 4.6.10 

sob 5.6.10 

ned 6.6.10 

 

pet 11.6.10 

sob 12.6.10 

ned 13.6.10 Vseslovenski evharistični kongres 

 

pet 18.6.10 Strateški svet (SS) 

sob 19.6.10 SS 

ned 20.6.10 Skavtska maša 

čet 24.6.10 Zaključek pouka 

pet 25.6.10 

sob 26.6.10 

ned 27.6.10 

 

JULIJ 
Pet 2.7.10 

sob 3.7.10  

ned 4.7.10 

 

pet 9.7.10 

sob 10.7.10 

ned 11.7.10 

 

pet 16.7.10 

sob 17.7.10 

ned 18.7.10 

 

pet 22.7.10 

sob 23.7.10 

ned 24.7.10 

 

pet 29.7.10 

sob 30.7.10 

ned 31.7.10 

 

 

 

 

 

NEZNAN DATUM 

»Proslava« ob 100-letnici WAGGGS-a 
 

DRUGO: 



SREČANJA OD 8.11.09-29.5.10 NOPP 
 

8.11.09  

 Pričetek ob 12.00 po skavtski maši za cerkvijo.  

 Kraj dogodka-Ozeljan park pri dvorcu (pica) 

 2. sk. zakon ( skavt je zvest bogu in domovini)-Ana. 

 Zmenimo se za srečanje dne 14.11.09. 

 Prisotni vsi voditelji. 

14.11.09 

 Pričetek ob 10.00 oz, kot se zmenimo na prejšnjem srečanju. 

 Kraj dogodka-kjer nam pove Nejc. 

 6. sk. zakon ( skavt spoštuje naravo in vidi v njej božje delo)-Blaž. 

 Damo navodila za naslednje srečanje 21.11.09 (film, brez zakona). 

 Prisotna Blaž, Emanuel. 

21.11.09 

 So sami z našimi navodili-Blaž 

28.11.09 

 Srečanje odpade 

4-5.12.09 

 Pričetek ob 10.00 

 Pomagat pri izvedbi igre četi-Ana 

 Kraj dogodka-Panovec. 

 Prisotna Blaž in Ana. 

12.12.09 

 Pričetek ob 18.00.  

 Regijski sprejem LMB-trop 

 Kraj dogodka-Kapela,  

 Prisotni vsi voditelji. 

19.12.09 

 LMB  

 Prisotni vsi voditelji. 

Novo leto 

9.1.10 

 Pričetek ob 18.00 

 10. sk. zakon (skavt je čist v mislih besedah in dejanjih)-Emanuel. 

 Prisotni vsi voditelji. 

16.1.10 

 Pričetek ob 18.00 

 4. sk. zakon (skavt je vsakomur prijatelj in vsem skavtinjam in skavtom brat)-Blaž 

 Prisotni vsi voditelji. 

23.1.10 

 Pričetek ob 18.00. 

 8. sk. zakon (skavt si žvižga in poje v težavah)-Ana 

 Prisotni vsi voditelji. 

30.1.10 

 Pričetek ob 18.00. 

 9. sk. zakon (skavt je delaven in varčen)-Blaž. 

 Ideja: srečanje ob sveči, gremo kam hodit-bakle. 

 Prisotni vsi voditelji. 



6.2.10 

 Pričetek ob 18.00 

 3. sk. zakon (skavt pomaga bližnjemu in naredi vsaj eno dobro delo)-Emanuel. 

 Prisotna Blaž in Emanuel. 

13.2.10 

 Pričetek ob 18.00 

 5. sk. zakon (skavt je plemenit)-Ana. 

 Prisotna Blaž in Ana. 

20.2-21.2.10 

 Izhod-steg. 

 Pričetek 20.2.10 ob 18.00, konec drugi dan. 

 Ideja: postavljanje bivakov, priprava rib, praznovanje ob zaključku zakonov-Emanuel. 

 Prisotni vsi voditelji. 

27.2.10 

 Srečanje odpade, zaradi počitnic. 

6.3.10 

 Pričetek ob 18.00 

 Priprava na zimovanje (delovno srečanje, kjer se damo v majhne skupine po 2-3 ljudi in 

razdelimo zadolžitve, kot so hrana po dnevih, zabavni večeri, igre, dogajanje na prostem, 

druge aktivnosti)-Blaž. 

 1 namen-3 cilj stega-Blaž. 

 Izvedemo preizkušnjo in uradno podeli še dve simbolni rutki NOPP-ja. Sodelujejo vsi. 

12.3-14.3.10 

 Zimovanje. 

 Kraj še ni znan. 

20.3.10 

 Srečanje odpade zaredi DSV-ja 

27.3.10 

 Pričetek ob 18.00 

 Osrednja tema poletni tabor (ali v SLO ali v tujini)-Emanuel. 

 Lastno delo za dodatni zaslužek €. 

 Prisotni vsi voditelji. 

3.4.10 

 Srečanje odpade (naslednji dan je Velika noč). 

11.4.10 

 Srečanje odpade (naslednji dan je župnijsko romanje na Sveto goro)-povezuje Ana NOPP+PP 

17.4.10 

 Udeležimo se skupnega čiščenja SLO-povezuje Blaž s stegom. 

24.4.10 

 Srečanje odpade (Emanuel poroka)-Emanuel. 

26.4-27.4.10 oziroma 30.4-1.5.10 

 Pričetek počitnic 

 Izhod (glede na njihovo udeležbo)-Emanuel. 

 Ideja: z vlakom do Hude južine, prespimo na vikendu od Aljoša Kikla. Drugi dan hodit na 

Rodico v Bohinjsko Bistrico. Z vlakom domov. 

 V naslednjem primeru srečanje odpade. 

1.5.10 

 Srečanje odpade(zaradi počitnic) 

7.5.10 

 Izhod-stegov (zaradi obljub, ki so naslednji dan)-povezuje Ana. 

15.5.10 

 Pregled situacije za tabor-finiširanje-Blaž. 



22.5.10 

 Zaključek skavtskega leta-trop. 

29.5.10 

 Neformalno srečanje  

 Izhod (rolanje po velemestu)-Blaž. 

 



 
 

 

 

 
 

  

I. SREČANJE 

ANALIZA: 

Pričnemo s srečanjem noviciata 7-ih udeležencev, ki se med seboj poznajo in nekateri 

družijo. Potrebno je predstavit molitev PP-ja in se med sabo malo povezat. 

 

 

NAMENI: 

Člani noviciata popotnikov in popotnic se povežejo med seboj in spoznajo molitev 

popotnikov in popotnic. 

 

 

CILJI: 
→ Vsak član noviciata prejme molitev, ki jo zaveže okoli rutke. 

→ Vsebino molitve predstavimo preko različnih aktivnosti. 

→ Izdelamo svečko noviciata. 

→ Preko igre se med seboj predstavimo in povežemo 

→  

 

PROGRAM: 
→ Srečanje poteka na prostem. 

→ Osrednja tema (Emanuel) 

→ Izdelava svečke (Emanuel) 

→ Kateheza in molitev (Ana) 

→  

 

VSEBOVANI ELEMENTI SKAVTSKE METODE: 

Obljuba in zakoni →   
Učenje z delom → izdelava svečke NOPP-ja 

Delo v majhnih skupinah → 8 udeležencev z voditeljema 
Samovzgoja →  

Simbolna govorica → svečka NOPP 
Dejaven odnos med mladimi in odraslimi → sodelovanje z voditelji 

Dejavnosti na prostem → v naravi 
Služenje v družbi →  

 

EVALVACIJA: 

Sem manjkal zaradi tehnične pomoči pri TŠPPP  
 
 
   

 
 



 Stran 10 

 

17.10.09 SREČANJE 

ANALIZA: 

Poudarit je potrebno kaj pomeni biti skavt, skavtska metoda in kaj nas uči Baden 

Powell prek zakonov. 

 

 

NAMENI: 

Aktiviramo jih v aktivnost v kateri spoznamo pomen prvega skavtskega zakona.  

 

 

CILJI: 
→ zmolimo molitvi PP in uporabimo svečko noviciata, ki smo jo naredili  

→ Izvedemo aktivnost v katero je vključen 1.sk.za. (skavt si šteje v čast, da si pridobi 
zaupanje)  

→ Zmenimo se za potek obveščanja med nami. 

→ Izvedemo katehezo prek igre 

→  

 

PROGRAM: 
→ Kje bo srečanje (Ana) 

→ Molitev s svečko (Blaž). 

→ Osrednja tema (Ana) 

→ Kateheza (Blaž) 

→ Obveščanje (Blaž) 

 

VSEBOVANI ELEMENTI SKAVTSKE METODE: 

Obljuba in zakoni →  skavt si šteje v čast, da si pridobi zaupanje 
Učenje z delom → med seboj so si pomagali z onesposobljenimi eni rokami,  drugi očmi naredit pico 

Delo v majhnih skupinah → po dva sta bila v skupini in si pomagala 
Samovzgoja →  

Simbolna govorica → svečka NOPP-ja 
Dejaven odnos med mladimi in odraslimi → sodelovala sva pri pripravi pice 

Dejavnosti na prostem → molitev na prostem 
Služenje v družbi →  

 

EVALVACIJA: 

Zelo všeč jim je bila priprava pice z zvezanimi očmi. Pri katehezi se bi lahko še malenkosti bolje pripravilo. 
Sproščeno vzdušje. 
 
 
   

 

 



 Stran 11 

 

24.10.09 SREČANJE 

ANALIZA: 

Dokončno zmenit, kako bodo potekala srečanja in kakšen delež bo njihova dolžnost. 

 

 

NAMENI: 

Dobit konkretne informacije kaj bi delali, kako bomo delali in se jih držat. 

 

 

CILJI: 
→ Naredimo ogenj na začetku srečanja ob katerem bo program . 

→ Zmenimo se, kdo, kdaj, kaj bo imel katero od zadolžitev na srečanjih. 

→ Zmenimo se glede neformalnih srečanj, kdaj in kako bodo izgledala. 

→  

→  

 

PROGRAM: 
→ Priprava ognja (Blaž). 

→ Osrednja tema (Blaž). 

→ Kateheza (Ana). 

→ Molitev (Ana). 

→  

 

VSEBOVANI ELEMENTI SKAVTSKE METODE: 

Obljuba in zakoni →  7. skavtski zakon 

Učenje z delom →  priprava ognja  v dežju 
Delo v majhnih skupinah → v štirih so šli nabirat les 
Samovzgoja → držati se kar se zmenimo 

Simbolna govorica → svečka NOPP-ja 
Dejaven odnos med mladimi in odraslimi → pristopila voditelja v pomoč pri sestavi ognja 

Dejavnosti na prostem → kurjenje v naravi 
Služenje v družbi →  

 

EVALVACIJA: 

4-je udeleženci + 2 voditelja. Slaba motivacija pri nabiranju materiala za ogenj od ženskega spola. Pri 
osrednji temi izbiranja pravil smo lepo sodelovali in jih izbrali. Odločili so se sami za neformalno srečanje, 
kar se mi je zazdelo da so se vživeli. 
 
 
   

 



 Stran 12 

 

8.11.09. SREČANJE 

ANALIZA: 

Preverimo poznavanje slovenske kulture 

 

 

NAMENI: 

Skavtsko mašo in  kviz o Sloveniji povežemo z 2. sk. zakonom. 

 

 

CILJI: 
→ Po maši gremo na skupno kosilo, kjer imamo kviz o Slovenski kulturi. 

→ Povežemo skavtsko mašo in kviz o Sloveniji z 2. sk. zakonom.  

→  

→  

→  

 

PROGRAM: 
→ Skavtska maša (zadolženi) 

→ Odhod na kraj kjer bomo jedli in imeli program 

→ Osrednja tema (Ana) 

→  

→  

 

VSEBOVANI ELEMENTI SKAVTSKE METODE: 

Obljuba in zakoni →  2. sk. zakon. 

Učenje z delom → odgovarjanje na kviz z risanjem, pisanjem. 
Delo v majhnih skupinah → razdelili sme v dve skupini 2-3 ljudi, ki odgovarjajo ločeno. 
Samovzgoja →  

Simbolna govorica → srečanje v kroju 
Dejaven odnos med mladimi in odraslimi → v skupini smo tudi voditelji. 

Dejavnosti na prostem → dogajanje pri svetovni znamenitosti Solkanski most. 
Služenje v družbi →  

 

EVALVACIJA: 

Po maši smo šli na pico, kjer smo bili v krojih. Tekmovali, kdo ve več o Sloveniji. NOPP proti vodoteljem. 
So dobro narodno ozaveščeni 
 
 
   

 



 Stran 13 

 

14.11.09 SREČANJE 

ANALIZA: 

Je prvo srečanje na katerem sodelujejo tudi sami, pri oblikovanju programa. 

 

 

NAMENI: 

Poudarimo pomen narave za človeka. Pripravimo delni program za naslednje srečanje 

21.11.09, kjer so sami in vidimo kako se odnese. 

 

 

CILJI: 
→ Srečanje bo potekalo v naravi. 

→ Uporabimo 6. sk. zakon. 

→ Izvajamo prek aktivnosti. 

→ Določen udeleženec pripravi igro. 

→ Damo navodila za srečanje 21.11.09 

 

PROGRAM: 
→ Osrednja tema (Blaž) 

→ Kateheza (Ana) 

→ Igra (Nejc) 

→ Molitev 

→  

 

VSEBOVANI ELEMENTI SKAVTSKE METODE: 

Obljuba in zakoni →  6. sk zakon. 

Učenje z delom → aktivnost v naravi. 
Delo v majhnih skupinah → razdeljeni v skupine. 

Samovzgoja →  
Simbolna govorica → lepota narave, svečka NOPP-ja. 

Dejaven odnos med mladimi in odraslimi → izmenjali vsak svoje mnenje, vključno z nami. 
Dejavnosti na prostem → v naravi. 

Služenje v družbi →  

 

EVALVACIJA: 

Padli smo v debato, zato smo pozabili zmolit.  
 
 
   

 



 Stran 14 

 

21.11.09 SREČANJE 

ANALIZA: 

Srečanje bodo imeli sami brez voditeljev. Kot nekakšno neformalno srečanje bo. 

 

 

NAMENI: 

Želja po zainteresiranosti, kljub naši odsotnosti. Preizkusit način komuniciranja med 

njimi. 

 

 

CILJI: 
→ Izbrat z njimi zanimiv motivacijski film njim primern. 

→ Pripravit temo o zimovanju v kateri bodo aktivno sodelovali. 

→ Sami se bodo morali zmenit, kako nam bodo predstavili na naslednjem srečanju 28.11.09. 

→ Nekdo od nji pove, kje se dobijo. 

→  

 

PROGRAM: 
→ Kontaktirat z njimi glede naslova filma in sam film (Blaž). 

→ Pripravit temo glede zimovanja (vsi). 

→  

→  

→  

 

VSEBOVANI ELEMENTI SKAVTSKE METODE: 

Obljuba in zakoni →   

Učenje z delom →  
Delo v majhnih skupinah →  

Samovzgoja →  
Simbolna govorica →  

Dejaven odnos med mladimi in odraslimi →  
Dejavnosti na prostem →  

Služenje v družbi →  

 

EVALVACIJA: 

Srečanje ni uspelo. Kmalu  po začetku srečanja so odšli. Vzrok se verjetno skriva v tem, da jih ni nič 
motiviralo, da so ostali tam. 
 
 
   

 



 Stran 15 

 

4.12.09 SREČANJE 

ANALIZA: 

 

 

 

NAMENI: 

Spoznati 3. skavtski zakon (Skavt pomaga bližnjemu in naredi vsaj eno dobro delo) in 

izvedba napada na vejo IV. 

 

CILJI: 
→ NOPP se dogovori taktiko in napade vejo IV. 

→ Člani NOPP razmislijo o svoji pomoči drugim 

→ Vsak izdela strip. 

 

PROGRAM: 
→ NOPP se posedejo v krogu in zamižijo. Pove se jim naj razmislijo o tem na kakšen način so 

pomagali komu v preteklih tednih mesecih. Ko razmislijo dobijo list A4, ki ga prepognejo 

2x po polovici, da dobijo 4 polja v katere narišejo ali napišejo kaj so dobrega naredili in 
komu. Ko narišejo predstavijo drug drugemu (sodelujejo tudi voditelji). Na koncu pa vsak 
poda še svoje mnenje o tem kako se je v tistem trenutku, ko je nekaj dobrega storil 
počutil. Sklep poda voditelj in sicer da o tem govori tudi en zakon in sicer 3. Skavtski 
zakon. 

→  

→  

→  

→  

 

VSEBOVANI ELEMENTI SKAVTSKE METODE: 

Obljuba in zakoni →  3. Skavtski zakon 
Učenje z delom → pomoč pri napadu veje IV 

Delo v majhnih skupinah →  
Samovzgoja →  
Simbolna govorica →  

Dejaven odnos med mladimi in odraslimi →  
Dejavnosti na prostem → napad 

Služenje v družbi → pomoč veji IV 

 

EVALVACIJA: 

Zaradi spremembe programa v veji IV, smo morali tudi sami zadnji trenutek spreminjat tako, da sva ostala 
sama dva voditelja. 
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14.12.09 SREČANJE 

ANALIZA: 

Prihajajo časi praznikov. Značilno za te čase je prekomerno zapravljanje, ki je 

posledica reklamiranja in ugodnega ponujanja izdelkov, kar je sleparija. 

 

 

NAMENI: 

Pogovorit in omenit trgovske prevare, ki zavajajo kupce. Pogledat če kupujemo res 

samo tisto, kar potrebujemo. Pripravit se na delitev LMB. 

 

 

CILJI: 
→ Preko strokovnega članka jim predstavit kje so hakelci trženja (MOJE FINANCE). 

→ Pogovorit o varčevanju, zakaj ja, zakaj ne. 

→ Zmenit se, kako deliti LMB. 

→  

→  

 

PROGRAM: 
→ Program (Blaž) 

→ Igro (Urban Kapušin) 

→ Molitev (Ana) 

→  

→  

 

VSEBOVANI ELEMENTI SKAVTSKE METODE: 

Obljuba in zakoni →  9.sk.zakon (skavt je delaven in varčen) 
Učenje z delom → predstavili prostor delitve LMB 

Delo v majhnih skupinah →  
Samovzgoja →  
Simbolna govorica →  

Dejaven odnos med mladimi in odraslimi → izmenjava izkušenj 
Dejavnosti na prostem →  

Služenje v družbi →  

 

EVALVACIJA: 

Odsoten zaradi sveta združenja v Beltincih.  
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SREČANJE 

ANALIZA: 

Priprava zimovanja z upoštevanjem njihovih želja. 

 

 

NAMENI: 

Spoznajo 4.sk. zakon (skavt je prijatelj vsakomur in vsem skavtom brat/sestra). 

Priprava na skupno zimovanje. 

 

 

CILJI: 
→ Točno določimo datum zimovanja. 

→ Odločimo se o poteku zimovanja. 

→ Poglobimo se v 4.sk zakon. 

→  

→  

 

PROGRAM: 
→ Osrednja tema (Blaž) 

→ Zimovanja (vsi) 

→ Kateheza (Emanuel) 

→ Molitev (Ana) 

→  

 

VSEBOVANI ELEMENTI SKAVTSKE METODE: 

Obljuba in zakoni →  4.sk. zakon. 

Učenje z delom → ideje glede zimovanja. 
Delo v majhnih skupinah →  

Samovzgoja →  
Simbolna govorica → svečka NOPP-ja. 

Dejaven odnos med mladimi in odraslimi → sodelovali z voditelji pri načrtovanju zimovanja. 
Dejavnosti na prostem → zadrževali smo se v okolici skavtskega prostora. 

Služenje v družbi →  

 

EVALVACIJA: 
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30.1.10 SREČANJE 

ANALIZA: 

Potrebno je izpeljat še sprejem dveh udeleženk v NOPP 

 

 

NAMENI: 

Predstavitev 9.sk. zakona, preko aktivnosti. 

Izpeljat sprejem v NOPP. 

 

 

CILJI: 
→ Srečanje izpeljemo na prostem, z baklami. 

→ Posluževali se bomo iger na prostem. 

→ NOPP bo prispeval delček programa. 

→ Cela skupina sodeluje pri sprejemu v NOPP. 

→  

 

PROGRAM: 
→ Igro za segrevanje (NOPP-Helena Gorkič) 

→ Spuščanje s zračnicami. 

→ Osrednja tema (Blaž) 

→ Kateheza oz molitev (Ana) 

→  

 

VSEBOVANI ELEMENTI SKAVTSKE METODE: 

Obljuba in zakoni →  skavt je delaven in varčen. 

Učenje z delom → srečanje na prostem, veliko zabave z našim sodelovanjem. 
Delo v majhnih skupinah → punce eno snežno skulpturo, fantje drugo  

Samovzgoja →  
Simbolna govorica → svečka NOPP, simbolne rutke za sprejem v NOPP 

Dejaven odnos med mladimi in odraslimi → voditelja sodelovala 
Dejavnosti na prostem → okolica skavtskega prostora. 

Služenje v družbi →  

 

EVALVACIJA: 

Ko je sneg, lahko se zaposliš na tisoč in en način. Lepo ker smo se zdivjali. 
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13.3.10 SREČANJE 

ANALIZA: 

Za NOPP bomo pripravili EKO srečanje. 

 

 

NAMENI: 

Z NOPP-jem bomo naredili nekaj EKOLOŠKEGA in simboličnega za našo okolico. 

 

 

CILJI: 
→ Posadili bomo ČRNI BOR na Sabotin, v okolici bivšega napisa »NAŠ TITO« 

→ Iz Nove Gorice in okolice bo videt zeleni Bor na skalnati površini - skavtski simbol 

spoštovanja narave. 

→ S katehezo se zaključi posaditev Bora. 

→  

→  

 

PROGRAM: 
→ V petek 12.3.10 se izkopa Črni Bor (Blaž) 

→ V soboto se zberemo ob 18ih pred cerkvijo K.O. od koder se podamo pod Sabotin.  

→ Za prevoz, lopato in 1,5l vode poskrbita Emanuel in Ana. 

→ Zaključek kateheze (Emanuel). 

→ Simbole za na rutko (Blaž) 

 

VSEBOVANI ELEMENTI SKAVTSKE METODE: 

Obljuba in zakoni →  6.sk.z. (skavt spoštuje naravo in vidi v njej Božje delo. 
Učenje z delom → Posaditev Črnega Bora 

Delo v majhnih skupinah →  
Samovzgoja →  
Simbolna govorica → Posaditev drevesa, simbol EKO OZAVEŠČENOST za na rutko 

Dejaven odnos med mladimi in odraslimi → dejanje poteka skupaj v sodelovanju z voditeljema 
Dejavnosti na prostem → pohod na Sabotin 

Služenje v družbi → nekaj dobrega za vse 

 

EVALVACIJA: 

Ni me bilo, ker sem bil na svetu združenja v LJ. 
Ni mi uspelo napravit simbolov za na rutko. 
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Sem govoril z Reščičem in pravi, da je pravi čas za sajenje katerekoli drevesa. 

Na SABOTINU, ki je pa skalnat in sušen je pa primeren ČRNI BOR. Pravi, da če 

se izkoplje Bor z dovolj koreninami in se mu doda malček zemlje, ki se jo dobi 

v okolici, kjer boste sadili, se bo po vsej verjetnosti prijel (prvo leto je 

kritično). Potrebno ga bo še zalit, da korenine obda zemlja. Bor je zelen celo 

leto in če bo postavljen na primerno mesto, se ga bo dalo videt iz Nove Gorice 

(predvsem v zimskem času).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEMORIJA 

 
Pomembno je da si najprej napraviš letni koledar za celo leto, kjer veš, kdaj imaš srečanja, koliko srečanj 

in druge dejavnosti. 

Zelo nazorno in povezano je, če zapisuješ namene in cilje za vsako srečanje po sebi. Tako bo težko, da 

boš izgubil rdečo nit in srečanja bodo povezana med seboj. Če to počneš vestno lahko lažje preveriš in 

kontroliraš svoje delo. 

Še boljše bi bilo, da bi pisal potek program bolj razčlenjeno. Za drugo leto =). 
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4.    PREVERBA CILJEV: 

 

 

Cilji so bili po večini vsi izpolnjeni. Pomanjkljivi so bili za srečanja, na katerih sem manjkal 

opravičeno. 

Sistem se je dobro odnesel in se bo prenesel na naslednje leto. 

 

 Prvi in drugi cilj, načrtovanje programa za pol leta in posredovanje na mail, je bil popolnoma 

dosežen v obeh polletjih. po mojem mnenju je boljše načrtovat po pol leta v naprej, ker če si 

nekaj narobe predvidel, je težje popravljat že pripravljen program. 

 

 

 Tretji in četrti cilj, posredovanje namenov in ciljev tedenskih srečanj ter priprava materiala,  je po 

večini bil izveden. Imel sem včasih probleme s časom, zaradi faksa, nočne službe, čas za punco 

in sprotnim učenjem. 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

 

Z svojim osebnim napredovanjem sem zadovoljen in vem za drugo leto, na kateri način pristopit do 

načrtovanja leta in srečanj. Izboljšal bom pa še to, da si bom  zapisoval še potek, ideje programa. 


