
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov                                                                Poverjeništvo
za usposabljanje voditeljev

Predlog za imenovanje voditelja veje 

Imenovanje za 
voditelja veje Domen Golob Datum 15.9.2015

Naslov koraka Vpeljava sistema osebnega napredovanja in duhovnosti

Podatki o kandidatu
Ime in 
priimek Domen Golob Steg Homec 1

Datum 
rojstva 18.5.1994 Leto 

obljube 2012

Telefon 051/646-762 E-naslov domen.golob.px@gmail.com

Udeležba na tabornih šolah
Vrsta taborne šole Leto udeležbe Kraj usposabljanja

Metoda IV 2014 Proseniško

Izkušnje z vodenjem skupine
Funkcija (pomočnik voditelja, voditelj) Veja V letih

Pomočnik četovodje IV 2013/14
Četovodja IV 2014/15

Udeležba na državnih srečanjih (vpiši zadnje tri)

Vrsta DSV Leto Kraj
Jesenski 2015 Kočevski rog

Moj korak voditelja se lahko objavi na  spletni strani Poverjeništva za usposabljanje
voditeljev in spletni strani veje.

Označi s 
križcem x Se strinjam. Se ne strinjam.

Podatki o sopotniku
Ime in 
priimek

Erika Suban Steg Homec 1

Datum 
rojstva

01.09.1988 Leto 
obljube

2002

Telefon 041/356-598 E-naslov erika.suban@gmail.com

Stopnja imenovanja (označi s križcem)

X Voditelj veje Trener
Skavtski voditelj Mednarodni trener

Izjava kandidata za imenovanje Izjava sopotnika

Kot voditelj/ica si bom prizadeval/a   s svojim zgledom in
služenjem v skupini vzgajati mlade v skladu z vrednotami

ZSKSS.

Menim, da kandidat izpolnjuje pričakovana merila
in je primeren za vodenje skavtske skupine, zato
predlagam, da se mu podeli imenovanje »voditelj

veje«.

Podpis
kandidata

Podpis
sopotnika

Poročilo o koraku voditelja
Izpolni vse dele poročila. Prazen prostor poljubno razširi.

Naslov koraka
Vpeljava sistema osebnega napredovanja in duhovnosti

Kratek povzetek (v 3-5 stavkih povzemi vsebino koraka)

Za korak voditelja sem si izbral vpeljavo sistema osebnega napredovanja (v nadaljevanju ON) v četo, ki
ga do sedaj ni imela in poglobitev duhovnosti oz. k sistemu dodati še sistem napredovanja v 
duhovnosti. Sistem so nam predstavili na metodi IV, zdel se mi je zelo dober in da bi lahko veliko 
pripomogel k rasti vsakega posameznika v četi, da bi lahko člane še bolj navdušil za skavtstvo.
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Ključne besede
Osebno napredovanje, duhovnost, veščine, funkcije.

Analiza stanja
Prednosti

• Povezana četa

• Vodi dobro delujejo

• Vodniki niso mladi

• Duhovni asistent

Slabosti
• Neresnost posameznih IV

Priložnosti
• Nova svežina z vpeljavo ON

• IV bi se navdušili nad znanjem zaradi veščin

Ogroženosti
• Preobremenjenost nekaterih članov

• Lahko bi ON izpadlo preveč strogo

• V ne bi sprejel ON

Namen
S sistemom ON bomo še bolj navdušili IV nad skavtstvom, vzbudili zanimanje za skavtsko znanje in 
vpeljati nek sistem, ki bo pomagal vsakemu posamezniku videti na kakšni ravni je in kam želi priti, da 
bo resnično dal vse od sebe, poleg tega pa vpeljati še sistem napredovanja na duhovnem področju, 
hkrati pa je namen tudi, poenotenje z vsemi drugimi četami v Sloveniji.

Cilji
• Na koncu leta bo vsak član četa vedel kam spada (novinec, raziskovalec, poznavalec, 

mojster). 
• Razdeliti funkcije v vodu in jih definirati tako, da bo imel vsak naloge skozi celotno leto. 
• V sistem ON vpeljati še sistem napredovanja na duhovnem področju. 
• Vpeljati skavtske veščine.

Program (načrt in opis dejavnosti)

Na jesenovanju bomo predstavili ON in duhovnost na zanimiv način kot del ambientacije in določili 
funkcije v vodih. Duhovnost bo uspešno predstavljena in dana v sistem ON.
Da bi ON čim bolj zaživel je bomo na naslednjem srečanju po jesenovanju vodnikom še enkrat na 
kratko predstavljen sistem. 
Na enem od četinih srečanjih bodo vse veščine še enkrat na kratko predstavljene, vsak bo na listek 
zapisal katero bi rad opravljal. Članom damo vedeti, da se lahko glede veščin še osebno pogovorijo z 
voditelji, da bodo dobro narejene.
Čez leto bomo spomnil naj ne pozabijo na veščine in ostalo. 
Vsak vod bo dobil vodovo knjižico, da bo imel tajnik delo.
Na zimovanju bodo najbolj pridni že lahko predstavili svoje veščine.
Na posebnem srečanju s starejšimi člani čete, se bomo dogovorili kdo lahko opravlja stopnjo mojstra.

Preverba programa 

Nekaj mesecev pred koncem skavtskega leta sem počasi dobil uvid kako sistem deluje in se razvija v 
četi. Opazil sem, da je mogoče malo preveč kompleksno in bi zato lahko člani izgubili pogum, ker bi 
dobili občutek, da morajo narediti ogromno stvari. Ker je bilo kandidatov za stopnjo mojstra bolj malo 
in sem se z njimi že vse dogovoril, sem se torej osredotočil na stopnjo poznavalca in raziskovalca. 
Poleg tega pa sem poenostavil duhovnost v sistemu in na koncu se je vse dobro izšlo. Vse ostale stvari 
naštete v programu pa so bile uspešno izvedene.

Preverba ciljev
✔ Na koncu leta bo vsak član četa vedel kam spada (novinec, raziskovalec, poznavalec, mojster). 

Vsak član je vedel kaj mora narediti za napredovanje in vse skupaj je bilo toliko uspešno, da je resnično
bila razlika med tistimi, ki so naredili več in tistimi, ki niso naredili toliko, da bi lahko napredovali. 

✔ V sistem ON vpeljati še sistem napredovanja na duhovnem področju. 

Čeprav je bil na jesenovanju sistem napredovanja na duhovnem področju dobro zasnovan, se je 
izkazalo, da bi lahko bilo preveč na enkrat, če bi bila duhovnost razdeljena na tri dele. Tako je bil 
sistem poenostavljen in se je tako zelo dobro obnesel. Skavte in skavtinje sem tudi povprašal kako jim 
je šlo in sem presenečen ugotovil, da jim je bilo zelo všeč ter da jim je praktično vsem zelo dobro 
uspelo opraviti nalogo, še celo nekaterim, ki se za napredovanje do katerekoli stopnje sploh niso 
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odločili. 

✔ Vpeljati skavtske veščine. 

Skavtske veščine so bile vpeljane in člani so vedeli kaj morajo narediti, da jo opravijo. Hkrati so tudi 
vedeli, da če česa ne bodo znali, lahko vedno vprašajo in dobijo pomoč. 

✗ Razdeliti funkcije v vodu in jih definirati tako, da bo imel vsak naloge skozi celotno leto. 

Funkcije so bile potem kljub začetni težavam na jesenovanju dobro rešene, vendar pa ni vsaka funkcija
v vodu dobila dovolj dela in poudarka, da bi zares delovala čez celotno leto. Funkcije, ki so bile dobro 
zastavljene in izpeljane so bile: vodnik, podvodni, zastavonoša in tajnik. Vodi so si tudi lahko, če so si 
želeli, naredili vodov vrtiček (na koncu je polovico vodov imelo vrtiček, ki so ga prinesli na poletni 
tabor), kjer so do izraza prišli kuharji, vendar je bilo to šele na koncu leta. Gospodarji so sicer imeli 
možnost vsaj enkrat v letu, ko je moral vsak vod pregledati vodovo opremo za poletni tabor, vendar je 
bilo tudi samo proti koncu leta. Bolničarji so se sicer tudi lahko izurili v svojem delu vendar je tudi to 
bilo proti koncu leta, hkrati pa smo to organizirali kot srečanje, kar ni bilo neposredno v zvezi s to 
funkcijo. Torej bi na gospodarju, kuharju in bolničarju moralo biti več poudarka. Naslednje leto bodo 
najverjetneje vodi dobili svojo opremo za čez celo leto (sekire, lopate, …) in bolničarji svojo prvo 
pomoč, kuharji pa bodo čez celo leto morali skrbeti za vrtiček voda.
Osebni napredek (spoznanja, kaj sem se s tem naučil, kako je to vplivalo na življenje skupine, ki 
jo vodim…)
Pomembna stvar, ki sem se je naučil je ta, da priprave (vse priloge in še marsikaj), vzamejo veliko časa
in da je zato zelo dobro si čimbolj vnaprej organizirati stvari. 
Spoznal sem tudi, da včasih pride do razkoraka, ko kot voditelj nekaj pripravljaš z navdušenjem in 
zagnanostjo za svoje člane, potem pa se zgodi, da, v mojem primeru, vodniki to stvar vzamejo drugače
kot si sam predstavljal. Takrat smo voditelji stopili skupaj in včasih bili strogi, večkrat pa razumevajoči 
in na drugačne načine iz vodnikov izvabili navdušenja ter pripravljenost. 
Naučil sem se tudi, da je zelo pomembno spremljati IV in preverjati kaj so naredili ter če so se držali 
dogovorjenega, saj v nasprotnem primeru lahko ves trud pade v vodo. Sploh pri vpeljevanju sistema 
ON se mi to zdi zelo pomembno. Voditelji smo na koncu malo premalo spremljali kako so tajniki 
uporabljali vodove knjižice in potem se niso tako dobro obnesle kot bi se lahko.

Priporočila za voditelje
Sistem ON je super za vsako četo. Zdi pa se mi, da se pri skavtih na duhovnost včasih pozabi. Z 
duhovnostjo pa je v resnici tako kot z vsako veščino. Če hočem četo naučiti vozljev, jih moram najprej 
znati sam. Če želim podajati duhovnost, jo moram najprej imeti sam. Mislim, da je duhovnost 
najpomembnejše področje na katerem bi moral delati vsak voditelj, saj skavtsko znanje v življenju ne 
bo ključnega pomena, duhovnost pa bo, ker odgovarja na najpomembnejša vprašanja o življenju. Kaj 
me osrečuje in kaj je smisel mojega življenja. Na to lahko odgovori samo naša katoliška vera v Jezusa 
in nič drugega.

Obvezna priloga 
KOMPAS IDEJ

Kompas idej izhaja iz tabora voditeljev, kjer smo voditelji pripravili predloge aktivnosti po posameznih 
področjih razvoja za različne starostne skupine. Vključili smo ga v korak voditelja kot obvezno prilogo 
poročilu, ker želimo na bazi predlogov aktivnosti graditi tudi v prihodnje. 

Izberi čim bolj zanimiv del programa oz. metodološki pripomoček in izpolni spodnjo tabelo Kompas 
idej. Opisana aktivnost bo objavljena na straneh državnih vodstev vej (http://veja-vv.skavt.net/, 
http://veja-iv.skavt.net/, http://veja-pp.skavt.net/), kjer si za pomoč pri pisanju te priloge lahko ogledaš 
do sedaj objavljene »Kompase idej«.

Področje razvoja: Duhovnost

IME AKTIVNOSTI

Namen Približati Sveto Pismo IV.

Cilji
Vsak IV bo vsak dan prebral eno misel iz Svetega Pisma.

Vrsta Dejavnost vsak IV posamezno izvaja doma.
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dejavnosti
Število 
udeležencev

Pripravljeno za celo četo.

Čas/trajanje 
izvajanja

Približno mesec dni.

Lokacija Doma.

Pripomočki
Štirje delovni listi, ki jih dobi vsak IV.

Potek/izvedba

Ta navodila se natisnejo in se dajo izvidnikom.

Naloga za duhovnost 
Torej, da opraviš to nalogo samo sledi tem navodilom in brezhibno ti bo 
uspelo. 
Ta naloga je sestavljena iz treh delov. 
Prvi del: Naredi škatlico 
Najprej si moraš narediti škatlico veliko približno 5 cm v vse smeri. Torej 
visoko 5 cm, široko 5 in dolgo 5cm. (Te mere so približne, seveda je lahko 
malo več ali manj.) Potem, ko ti je uspelo narediti lepo škatlico (ne pozabi 
nanjo narisati vsaj en okrasek), si se uspešno prebil/a čez prvi del. Dobiti 
moraš tudi eno sponkico in jo zatakniti na rob škatlice. 
Drugi del: Zloži listke 
Kot lahko vidiš so zraven teh navodil priloženi še trije listi. Najprej te liste 
sestriži na manjše listke po črtkanih črticah. Potem, ko pa to storiš, je treba 
te listke samo še ustrezno zložiti, kot to kažejo naslednje slike. 
Najprej listek zvij. Potem ga na enem koncu stisni skupaj. Nato ga še enkrat 
stistni, toda v drugi smeri. Ponovno ga stisni v prvotni smeri. In postopek 
nadaljuj do konca, da dobiš, kot v nekakšno spiralo zložen listek. Tako naredi
z vsemi listki.

Tretji del: Preberi listke 
In že si pri zadnjem delu, sedaj je tvoja naloga čisto preprosta. Vsak dan 
vzemi en listek ven iz lepe škatlice in ga preberi. Premisli kaj ti želi misel na 
listku povedati in jo poskušaj razumeti (misli so vzete iz Svetega Pisma). V 
oklepaju je spodaj s črno barvo napisana tudi kratka razlaga, toda to ni 
nujno edini način kako lahko razumeš misel, lahko si misel tudi po svoje 
razložiš. Potem si lahko misel daš v žep, da se boš nanjo spomnil/a tudi čez 
dan. Če se ti zgodi, da misli ne razumeš, potem jo zatakni za sponkico in 
naslednjič, ko boste imeli vodovo srečanje jo prinesi in se z vodom o njej 
pogovorite. Tukaj je še eno pravilo. Vsak dan lahko vzameš le eno misel.
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