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Osnovni podatki 

Kandidatka 

Ime in priimek: Klara Štefan 

Steg: Moravče 1, Oceanovih E6 

Skavtsko ime: Bistra pikapolonica 

 

Sopotnik: 

Ime in priimek: Tadej Uršič 

Steg: Kamnik 1, Mamutov steg 

Skavtsko ime: Športni gams 

 

 

Podatki o koraku voditelja 

Naslov: Jesenovanje in imenovanje vodnikov 

 

Povzetek:  

Kot motivacija na začetku skavtskega leta se mi zdi jesenovanje zelo primerno, saj tako 

konkretno pokažemo sploh novincem, kakšno je skavtsko življenje. Tako novi kot stari 

izvidniki s tem dobijo nek smisel in cilj, kaj hočejo v skavtskem letu doseči, če že na 

začetku vidijo, kaj jim manjka, česa še ne znajo dobro. Na daljšem srečanju se četa tudi 

bolj poveže, kar se mi zdi zelo pomembna lastnost, ki je do sedaj v naši četi ni bilo preveč 

opaziti. Tudi ceremonija, kot je imenovanje vodnikov, dobi v povezanosti večji smisel, 

vodniki so na svojo funkcijo bolj ponosni in tudi drugi člani voda jih tako bolj upoštevajo. 

 

Ključne besede:   

jesenovanje, imenovanje vodnikov, povezanost, motivacija 

  



Načrtovanje 

Analiza 

Skavti v naši četi so nepovezani, nekaterim je skavtstvo bolj krožek kot način življenja in 

so večkrat pasivni. Manjka jim spodbuda, ki bi jih pripravila do rednega obiskovanja 

srečanj in navdušenja nad novim. Letos se je četa zelo spremenila, saj je od volčičev 

prišla velika generacija in je tako v četi polovica »novih«. Tudi njih je treba nekako 

pritegniti in navdušiti. 

Velika pomanjkljivost naše čete je tudi tradicija, saj se skoraj nič ne ohranja oz. se veliko 

stvari spreminja. Zato se mi zdi pomembno, da uvedemo razne ceremonije, ki se bodo 

odslej izvajale redno, vsako leto. Zdi se mi, da poseben obred posameznemu dogodku da 

pomen in mesto v četinem koledarju. 

Kot začetno motivacijo bi lahko organizirali jesenovanje, na katerem bi imenovali 

vodnike novih vodov in s tem začeli novo tradicijo. 

 

Namen 

Udeleženci bodo deležni pristne skavtske izkušnje, se preko nje povezali, si skupaj 

določili pravila ter sprejeli vodnike in voditelje za svoje. 

 

Cilji 

 Izvedli bomo prvo jesenovanje Pi-čete. 

 Vsak vod si bo postavil svoj bivak. 

 Vsi bodo prespali v bivakih. 

 Izvedli bomo prvi svet čete, na katerem bomo skupaj določili konkretna pravila 

Pi-čete in odkupnine. 

 Izvedli bomo imenovanje vodnikov in voditeljev. 

 

  



Program 

Sobota, 5. 11. 2011 

(8.30 Začetek akcije zbiranja starega papirja – celoten steg) 
14.00 Zaključek zbiranja, odhod do Šlandrove 5 (pri nas) 
14. 30 Kosilo (makaronflajš) 
15.15 Odhod proti »rovtam« (prostor naših srečanj, travnik nad Serjučami) 
16.00 Prihod v rovte, pozdrav, razdelitev po bivakih po vodih,  
do 18.00 Postavitev bivakov, izbiranje živali voda (novi vodi), postavljanje ognja 
do 19. 00 določitev pravil, glasovanje, izdelava bakel 
20.00 večerja (hrenovke in kruh) 
21. 30 Slovesni kvadrat s prvim svetom čete 
22.00 praznovanje, veseli večer ob ognju, kitara 
23. 00 spanje 
 

Nedelja, 6. 11. 2011 

7.30 vstajanje, telovadba 
7.45 zajtrk (namazi, kruh, čaj, mleko) 
do 9.15 pospravljanje bivakov, pakiranje, pospravljanje prostora, rovarček – če bo 

čas 
9.15 odhod proti Moravčam 
10.00 sv. maša v župnijski cerkvi 
po maši kvadrat, predaja zlate knjige, zaključek jesenovanja 
 

Svet čete – dnevni red: 

1. Imenovanje voditeljev (oba sva nova, zato bova imenovala drug drugega) 
2. Podpis pravil čete 
3. Imenovanje vodnikov (4 vodniki) 
4. Razno (predlogi, ideje, pritožbe) 
5. Praznovanje 

  



Preverba 

Izvedli bomo prvo jesenovanje Pi-čete. Jesenovanje smo dobro izpeljali, otroci so se že 

prej veselili nove izkušnje, tudi starši so nas podpirali. Dobro bi bilo, da bi jih naslednjič 

prosili za kakšno domačo hrano (kruh, jajca) in tako starše še bolj vključili pa tudi 

stroškov bi bilo manj. Jesenovanja se je udeležilo 18 od 22 izvidnikov in vodnic, 2 

voditelja in zunanji pomočnik (moj sopotnik). Naslednjič moram bolje presoditi čas, ki 

ga porabimo za posamezno dejavnost, da bomo lahko izvedli program v celoti in se ne bo 

zavlekel prepozno v noč. Naslednje leto bom v načrtovanje bolj vključila vodnike in 

njihove ideje. 

Vsak vod si bo postavil svoj bivak. Vsak vod je s pomočjo voditeljev postavil svoj bivak iz 

šotork. Ker smo to počeli prvič, se je postavljanje precej zavleklo in smo potem delali v 

temi. Bivaki so bili še kar dobro postavljeni, vendar dvomim, da bi zdržali eno noč dežja. 

To veščino moramo še večkrat izvajati. Vodi so si med postavljanjem izbrali tudi ime in 

svoj klic. S tem smo namenoma počakali do jesenovanja, saj se je četa z letošnjim 

skavtskim letom zelo spremenila in smo do jesenovanja bolj delali na četi kot celoti in 

šele potem uvedli vode in vodova srečanja. Izvidniki do jesenovanja prav tako niso 

vedeli, kako bodo razdeljeni po vodih (razen fantje, ker jih je le za en vod) in se mi zdi, 

da so se kar ujeli. 

Vsi bodo prespali v bivakih. Prav vsi smo prespali v bivakih in preživeli  

Izvedli bomo prvi svet čete, na katerem bomo skupaj določili konkretna pravila Pi-čete 

in odkupnine. Slovesen kvadrat in prvi svet čete je bil v soju bakel zelo slavnosten. Sicer 

sva s sovoditeljem pri vodenju ceremonij še nekoliko nerodna, a je vseeno vse potekalo 

tekoče in z ne preveč navali smeha. Svet je potekal po dnevnem redu, pravila in 

odkupnine smo z glasovanjem določili prej, v kvadratu jih je vsak slovesno podpisal. 

Naslednjič bi lahko svet čete potekal izven kvadrata, vendar ima tudi to svoj čar. 

Izvedli bomo imenovanje vodnikov in voditeljev. Prav na začetku sveta sva s 

sovoditeljem imenovala drug drugega, kasneje pa še vodnike Vodniki so bili videti 

ponosni, midva pa tudi. Ostali izvidniki so lepo sodelovali, vse skupaj je imelo smisel in 

zdelo se mi je, da to čutijo. Potek ceremonije dodajam v priponki. 

Opreme smo imeli dovolj, prostor in vreme sta nam bila naklonjena. Imamo 4 nove vode 

in 4 nove vodnike. Vzdušje je bilo sproščeno, izvidniki so uživali. Bolj moram paziti pri 

vodenju financ, saj smo na koncu pridelali negativno stanje in kup neporabljene hrane.  

Jesenovanje bomo odslej izvedli na vsakem začetek skavtskega leta. 

 

  



Osebni napredek 

Ker imam z vodenjem res malo izkušenj, je zame vse, kar se dogaja, novo in prispeva k 

mojemu napredku. Prvič sem/sva organizirala in načrtovala daljši dogodek. Pri tem sem 

v praksi uporabila model načrtovanja in sama vodila dogodek od načrtovanja do izvedbe 

in preverbe. Dogodek ni dal motivacije le izvidnikom, ampak pa tudi meni. Ker se je vse 

dobro izšlo, sem postala bolj samozavestna kot voditeljica. Od takrat imam tudi več 

zaupanja v svoje skavte in jim lažje prepustim kakšno nalogo. Ni me sram prositi za 

pomoč in pridobila sem na spoštovanju do izkušenejših. Naučila sem se gledati širše, 

upoštevati na različne vidike in mnenja. Veliko spoznanje zame je, da ni trema, da sem 

sama za vse, da se morem  in moram zanesti na druge. Začutila sem povezanost s svojimi 

izvidniki. 

 

Priporočila za voditelje 

 Ne ustrašite se izziva.  
 Če imate to možnost, povabite koga kot tehnično pomoč, da se lahko res 

posvetite programu.  
 Dobro preučite vremensko napoved. 
 Ne pretiravajte s prenatrpanim programom. 
 Nikoli ni premalo piškotov. 
 Vzemite si čas za klepetanje s svojimi skavti. 
 Naj vam ne bo pod častjo pomagati. 

 

Priloge 

Ceremonija imenovanja, slike 

 

  



Svet čete ob imenovanju novega voditelja, vodnikov  
 
Duhovna misel: Jezus umiva noge apostolom. Jn 13, 1 – 20 
 

1 Pred praznikom pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta k Očetu, 
in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. 2 Med večerjo je hudič Judu 
Iškarijotu, Simonovemu sinu, že položil v srce namen, da Jezusa izda. 3 Ker je Jezus vedel, da mu je 
Oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, 4 je vstal od večerje, odložil vrhnje 
oblačilo, vzel platno in se z njim opasal. 5 Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati 
noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. 6 Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel: 
»Gospod, ti mi noge umivaš?« 7 Jezus je odvrnil in mu rekel: »Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne 
razumeš, a spoznal boš pozneje.« 8 Peter mu je rekel: »Ne boš mi umival nog, nikoli ne!« Jezus mu je 
odgovoril: »Če te ne umijem, nimaš deleža z menoj.« 9 Simon Peter mu je rekel: »Gospod, potem pa 
ne samo nog, ampak tudi roke in glavo.« 10 Jezus mu je dejal: »Kdor se je skopal, mu ni treba 
drugega, kakor da si umije noge; ves je namreč čist. Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi.« 11 Vedel je 
namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: »Niste vsi čisti.« 
 
Služenje. Voditelj in vodnik svoj prosti čas in voljo dajeta za druge. Služita drugim. Ob tem ju ne 
sme spremljati želja, da bosta s tem, ko postaneta voditelj ali vodnik, spoštovana in poznana, 
ampak, tako kot govori molitev popotnikov in popotnic, naših starejših bratov in sester skavtov, 
da bi služila drugim tako, da ne bi pričakovala nobene druge zahvale, kakor zavest, da vršita 
Gospodovo sveto voljo. 
Biti voditelj pomeni delti dobra dela in verjeti, da se človek popolnoma uresniči v dobrih delih, v 
posnemanju Jezusa, ki ni prišel na svet, da bi mu stregli, temveč da bi On stregel nam. 
Zato pomeni biti vodnik ali voditelj da služimo drugim in da aktivno živimo po skavtskih zakonih 
in vrednotah, predvsem pa izpolnjujemo skavtsko obljubo. Skavt, ki ne služi, ni skavt. 
Morda tega v tem trenutku, ne vodniki, ne ostali, še ne razumete, a spoznali boste pozneje in 
takrat se spomnite tega dogodka. 
 
 
Imenovanje novega voditelja: 
Vo: Kličem ____________. 
Vo: Pi četa, ali sprejmete _____________ za svojega voditelja? 
IV vsi: Sprejmemo. 
Vo: Ali obljubite, da ga boste ubogali in spoštovali v vsem? 
IV vsi: Obljubimo. 
Vo: ______________, poglej svoje skavte. Ali sprejmeš vodenje Pi čete? 
Vo2: Sprejmem. 
Vo: Ali obljubiš, da jih boš vodil varno in skrbel za njih kot za svoje brate in sestre po svojih 
najboljših močeh? 
Vo2: Obljubim. 
Vo: Prosim sezuj si eno nogo. 
Voditelj mu umije nogo in obriše brisačo rekoč: Jezus ni prišel na svet, da bi mu stregli, temveč, 
da bi on stregel nam. 
Se obuje nazaj. 
 
Vo: ___________, čestitam, Pi četa te sprejema za svojega voditelja. Želim ti čim bolj uspešno 
vodenje. Ob tem naj ti pomaga Jezus in zavetnik skavtov Sv. Jurij. To je voditeljeva molitev 
(izročiš molitev). Bolj kot jo boš molil/a, bolj bo pomagala. Bodi pripravljen! 
Vo2: Vedno pripravljen! 
Se obrne do drugih. Vo2: Bodite pripravljeni! 
IV vsi: Vedno pripravljen! 
 
  



Imenovanje vodnika 
Vo: Kličem ___________ iz voda ________. 
Pristopi. 
Vo: Vod ___________, ali sprejmete __________ za svojega vodnika? 
Vod: Sprejmemo. 
Vo: Ali obljubite, da ga boste ubogali in spoštovali v vsem? 
Vod: Obljubimo. 
Vo: _____________, poglej svoj vod. Ali sprejmeš vodenje voda __________? 
Vodnik: Sprejmem. 
Vo: Ali obljubiš, da jih boš vodil varno in skrbel za njih kot za svoje brate in sestre po svojih 
najboljših močeh? 
Vodnik: Obljubim. 
Vo: Prosim sezuj si eno nogo. 
Voditelj mu umije nogo in obriše brisačo rekoč: Jezus ni prišel na svet, da bi mu stregli, temveč, 
da bi on stregel nam. 
Se obuje nazaj. 
 
Vo: _____________, čestitam, imenujem te za vodnika voda ____________. (izročiva obesek vodnika in 
piščalko)  
Želim ti čim bolj uspešno vodenje. Ob tem naj ti pomaga Jezus in zavetnik skavtov Sv. Jurij. To je 
vodnikova molitev (izročiva molitev). Bolj kot jo boš molil, bolj bo pomagala. Bodi pripravljen! 
 
Vodnik: Vedno pripravljen! 
Se obrne do svojega voda: Bodite pripravljeni! 
Vod: Vedno pripravljen! 
 
Vrne se v svoj vod v stranico kvadrata. 
 
 

Po imenovanju: 

12 Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: »Razumete, kaj sem 
vam storil? 13 Vi me kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹ oziroma voditelj in vodnik. In prav govorite, saj to 
sem. 14 Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj oziroma voditelj in vodnik, vam umil noge, ste tudi vi 
dolžni drug drugemu umivati noge. 15 Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor 
sem jaz vam storil. 16 Resnično, resnično, povem vam: Služabnik ni večji kot njegov gospodar in 
poslanec ne večji kot tisti, ki ga je poslal. 17 Če to veste, blagor vam, če boste to delali! 18 Ne govorim 
o vas vseh. Vem, katere sem izbral, vendar naj se tako izpolni Pismo: Tisti, ki jé moj kruh, je vzdignil 
svojo peto proti meni. 19 Že zdaj vam povem, preden se zgodi, da boste, ko se bo zgodilo, verovali, da 
jaz sem. 20 Resnično, resnično, povem vam: Kdor sprejme tistega, ki ga pošljem, mene sprejme; kdor 
pa mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal.«  
 
Sprejmite torej tudi svoje vodnike in voditelje ter tako sprejmite skavtstvo tako, kot je 
zamišljeno. 
 
Ko so vsi imenovani razdremo kvadrat. Začne se praznovanje. 

  



 
Kosilo 

 

 
Kosilo 

 

 
Postavljanje bivakov – pume 

 
 

 
Postavljanje bivakov – veverice 

 
 

 
Postavljanje bivakov - risi 

 

 
Postavljen bivak 

 



 
Podpisovanje pravil 

 
 

 
Imenovanje vodnice 

 
 

 
Umivanje nog 

 
Imenovanje vodnice 



 
Imenovanje vodnice 

 
 

 
Imenovanje vodnika 

 
 

 
Razdiranje kvadrata 

 
 

 
Veseli večer – ples 

 
 

 
Veseli večer – ples 

 

 
Odhod 

 



           


