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KORAK VODITELJA 

 

 

Ulica Janeza Pavla II. 13 

1000 Ljubljana 

 

 

Naslov koraka:  

Uvedba osebnega napredovanja v Krdelo Krško 1 

 

Element skavtske metode: 

Samovzgoja 

 

Ključne besede: osebno napredovanje, stari volkovi, knjižica plenov, pleni in  lovljenje, 

nalepke z džungelskimi liki,  skala napredovanja 

 

Analiza stanja v krdelu: 

V času mojega služenja in vodenja krdela, naše krdelo ni imelo osebnega napredovanja VV. 

Na taborni šoli metode VV sem podrobneje spoznala, kako pomemben element skavtske 

metode je samovzgoja in s tem osebno napredovanje v krdelu. Zato sem se v dogovoru z 

ostalimi voditelji v krdelu in sopotnico dogovorila, da  uvedem osebno napredovanje. To nam 

bo v pomoč, saj bomo voditelji v veji VV lažje spremljali posameznika, njegovo osebno rast in 

jih spodbujali k prevzemanju odgovornosti za razvoj na vseh šestih razvojnih področjih. 

 

Namen: 

Z osebnim napredovanjem bi v krdelu Krško 1 omogočili osebno rast VV na vseh šestih 

razvojnih področjih (telesni, družbeni, spoznavni, moralni, čustveno-motivacijski in duhovni 

razvoj) in njihovo samostojnost. Tako bi delovali tudi z aktualnim vzgojnim namenom ZSKSS, 

kjer bomo v letih 2011–2014 spodbujali ustvarjalnost in pobudništvo. Ob tem bi voditelji glede 
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na razvoj krdela pripravili različne dejavnosti, ki bi dejansko pripomogle k razvoju 

posameznika v krdelu. 

Cilji:  

V tem skavtskem letu uvesti osebno napredovanje in ga ohraniti tudi v prihodnje.  

 

 Na začetku srečanj s pomočjo plakata jasno predstavim osebno napredovanje in 

pravila lovljenja plenov. 

 Do naslednjega srečanja pripravim manjšo maketo skale napredovanja in volčiče 

umestim na njo ter jim razdelim pripravljene knjižice plenov Odtisi mojih lovskih steza 

ali moji ulovljeni pleni. 

 Vsi štirje stari volkovi(džungelski liki) sodelujemo pri lovljenju plenov, tako, da vsak lik 

skrbi za svoje področje in spremlja lovljenje plenov pri VV.  

 VV mladič do zimovanja ulovi en plen in je nato sprejet v krdelo na Skali posveta. Prav 

tako tudi vsi ostali VV do zimovanja ulovijo po en plen. 

 Do zimovanja s pomočjo starih volkov izdelam skalo napredovanja. Preverimo 

opravljene plene in se z volčiči pripravimo na skalo napredovanja. 

 VV bodo do konca skavtskega leta (do poletnega tabora) ulovili tri plene.  

 

Pisanje programa: 

Na začetku skavtskega leta bom za stare volke in VV pripravila kratko predstavitev plenov; 

zakaj so pomembni, kakšen je potek ter pravila lovljenja. Na naslednjem srečanju VV umestim 

na skalo napredovanja s pomočjo pripomočka, manjše makete skale napredovanja. Razdelila 

jim bom knjižice plenov Odtisi mojih lovskih steza ali moji ulovljeni pleni. Ta jim bo v pomoč 

pri lovljenju, prav tako pa tudi njihovim staršem pri spremljanju razvoja njihovega otroka, saj 

bodo v njih zapisane in obrazložene vse naloge. VV bodo morali do konca skavtskega leta 

uloviti vsaj tri plene. Te bodo lovili pri  štirih džungelskih likih in jih izbirali sami ob pomoči 

SV. Volčiči mladiči bodo do zimskega tabor ulovili vsaj en plen in tako na skali posveta 

sprejeti v krdelo. Ostali bodo prav tako do zimovanja ulovili vsaj en plen in se seznanili s 

sistemom napredovanja. Vsi bodo prejeli nalepko, ki jo bodo prilepili v knjižico plenov ter 

zeleni gumb, ki ga bodo z varnostno zaponko pripeli na kožuh (volčjo rutko). Med letom 

bodo določena srečanja namenjena preverjanju plenov, ki jih bodo VV predstavili ostalim v 

krdelu. Ko bo plen uspešno ulovljen, bo SV pustil svoj odtis v knjižici plenov, VV bo nato 

izbral SV, pri katerem bo lovil naslednji plen. Do naslednje skale posveta in obreda obljub 
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bodo volčiči tako ulovili vsaj tri plene. Volčiči mladiči bodo izrekli svojo obljubo in dobili 

kožuščke, ostali pa bodo stopili na naslednjo stopnjo na skali napredovanja. 

Izvajanje programa: 

Po uvodnih srečanjih, kjer smo pozdravili nove volčiče, sem na enem izmed prvih srečanjih 

pripravila predstavitev plenov. Tako sem s pomočjo plakata obrazložila sistem napredovanja 

in kaj je plen. Na naslednjem srečanju sem VV razdelila knjižice plenov, kamor so vsi zapisali 

svoje ime, nato pa sem jih umestila na maketo skale napredovanja. Da bi imeli pregled nad 

opravljanjem plenov, smo VV razdelili v 4 gruče. Vsak SV je imel eno gručo in ji predstavil 

nekaj primerov plenov, ki jih lahko opravlja pri določenem liku. VV so nato s pomočjo SV 

določili svoj plen.  

Na zimskem taboru smo popoldne pred skalo posveta preverili plene. VV so prinesli svoje 

ulovljene plene in jih predstavili ostalim v krdelu. Nato pa so pri SV izbrali nove plene, ki jih 

bodo lovili v prihodnje. Na skali posveta so bili volčiči mladiči sprejeti v krdelo. Vsi VV pa so 

dobili svojo prvo nalepko z džungelskim likom za v knjižico plenov ter zelen gumb, ki so ga  

pripeli z varnostno zaponko na kožušček. Med letom smo še na enem izmed srečanj imeli 

preverjanje plenov in določitev novih. Na obredu obljub pa smo ponovno pregledali 

ulovljene plene in napredek volčičev. Volčiči mladiči so izrekli obljubo in dobili svoj kožušček. 

Ostali pa so stopili na naslednjo stopnjo na skali napredovanja. 

 

Preverba: 

Menim, da je osebno napredovanje v krdelu pripomoglo k spoznavanju otrok v krdelu. Poleg 

tega so VV začeli sprejemati svojo odgovornost. Ob vsem tem se je pokazala njihova 

motivacija, da napredujejo na skali napredovanja. VV se namreč povsem posvetijo svoji nalogi 

in se resnično trudijo uspešno uloviti svoj plen. Presenetile so med predvsem številne 

ustvarjalne ideje in uspešnost ulovljenih plenov. Pokazalo se je tudi kako močno vlogo imajo 

pri tem starši, ki so pokazali svojo voljo, da se še močneje povežejo z voditelji. 

Glede na to, da je bil sistem napredovanja popolnoma nov tako za nove volčiče, kot tudi tiste, 

ki bodo vsak čas zapustili krdelo, so ga precej lažje sprejeli novinci. Tisti, ki so že poznali način 

delovanja našega krdela, so se spraševali kako bodo oni napredovali, če pa niso ulovili plenov 

na prejšnji stopnji volčiča mladiča, kar so nekateri bili že pred leti.  Vendar to ni oviralo 

procesa, temveč so bili zaradi že dodeljene stopnje toliko bolj navdušeni in zagnani pri 

lovljenju plena in samem napredovanju. 



Valentina Bizjak. Zanesljiva bobrovka. Sopotnik: Franja Štravs. Steg Krško 1.  

 

 

 

Osebni napredek: 

Na osebni ravni sem kot voditeljica v krdelu skušala izpolnjevati svoj zastavljen cilj. Najprej mi 

je bilo v pomoč usposabljanje na taborni šoli metode VV, kjer sem se podrobneje seznanila s 

samim sistemom preko izkušenj ostalih udeležencev. Sodelovanje v stegu Ljubljana 2 pa mi je 

med študijskim bivanjem v Ljubljani prineslo še dodatno izkušnje, kjer sem bila priča njihovi 

izvedbi in zastavljenosti osebnega napredovanja v krdelu. 

V našem krdelu sem tako prevzela odgovornost za uvedbo OS. Med izvajanjem sem 

pridobljeno teoretično znanje prenašala v prakso, se prilagajala situaciji, skušala uveljaviti 

svojo ustvarjalnost in talente ter s tem sama osebno rasla v želji po izpopolnitvi metode v 

svoji veji.  

 

Priporočila za voditelje: 

Glede na lastna opažanja in spremljanja napredka sistema OS, priporočam, da se pred samim 

izvajanjem dobro načrtuje pot, ki jo nameravate vpeljati v krdelo. Namreč, kot je ugotovil že 

Nejc Zaplotnik »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj 

vedno nosil v sebi.«  Gre namreč za tako osebno rast voditelja kot tudi napredek in razvoj 

posameznikov v krdelu. Pomembno se je zavedati odgovornosti, ki jo nosi voditelj. Ni 

pomemben samo cilj, temveč prehojena pot, polna naporov in zaprek, ki vodi navzgor, proti 

soncu! Vsak voditelj se mora zavedati svoje moči, ki jo ima nad nebogljenimi volčiči. Sledili 

bodo tebi in tvojemu zgledu, ne glede na to, kako vneto jim boš naročal naj sledijo tvoji 

naukom. 

 

Povzetek: 

S korakom voditelja sem v krdelo Krško 1 uvajala osebno napredovanje ali lovljenje plenov. S 

tem sem pri vsakem volčiču skušala razvijati in spremljati osebno rast na vseh šestih razvojnih 

področjih ter jim omogočila razvoj njihovih sposobnosti in potencialov. Volčiči so svoj 

napredek opazovali na skali napredovanja, njihovi starši pa so napredek spremljali s pomočjo 

knjižice plenov. 

 

Kandidatka za imenovanje voditeljice: 

Valentina Bizjak. Zanesljiva bobrovka. Krško1  
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Sopotnica:  

Franja Štravs. Preprosta svižčevka. Krško 1.   

 

Kraj in datum:  

Krško, september 2012 
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Pleni v našem krdelu: 

AKELINI PLENI 

 Volčič bo redno vseh 14 dni zavzeto vadil harmoniko 30 min. 

 Volčič skrbi za svoje domače živali in vseh 14 dni hrani ribice. 

 Volčič vsak dan redno vadi 15 min kitaro in se nauči novo pesem. 

 Volčič vsak dan pomagal pri pripravi kosila. 

 Volčič poskrbi, da je miza pred in po kosilu vedno pospravljena. 

 Volčič mami pomagal pri pomivanju posode. 

 

BAGIRINI PLENI  

 Volčič na srečanju predstavi šport, ki ga trenira s plakatom in svojo opremo. 

 Volčič napiše pravila košarke in vsak dan poskuša od desetih možnih poskusov zadeti 

vsaj 6 košev. 

 Volčič predstavi ostalim volčičem tehnike plavanja in na treningu poskuša izboljšati 

svoj rezultat. 

 Z družino se volčič odpravi peš na bližnji grič (Sremič). 

 Volčič pripravi in vodi jutranjo telovadbo na zimovanju. 

 Volčič skuša premagati izbirčnost in za malico poje vsak dan vsaj en sadež. 

 

KAJINI PLENI 

 Volčič iz fimo mase, izdela vodjo krdela, Akelo. 

 Volčič iz pliša naredi lutko Baluja. 

 Volčič iz naravnega materiala si naredi rožni venec. 

 Volčič naredi obročke za na rutico za celotno krdelo. 

 Volčič izdela svojo kačo Kajo. 

 Volčič iz das mase naredi starega volka, ki skrbi za njegovo gručo. 

 

BALUJEVI PLENI 

 Volčič do zimovanja pripravi 6 prošenj za sv. mašo in tako pomaga Baluju. 

 Volčič v Svetem pismu prebere zgodbo in jo predstavi volčičem. 

 Volčič v Svetem pismu prebere zgodbo in naredi strip. 

 Volčič mladič se nauči volčjo molitev in jo moli ob večerih. 



Valentina Bizjak. Zanesljiva bobrovka. Sopotnik: Franja Štravs. Steg Krško 1.  

 

 Volčič si izdela svoj rožni venček in vsak večer moli ob sveči. 

 

 

Naša skala napredovanja: 
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