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Predlog za imenovanje voditelja veje  
 

Imenovanje za voditelja veje IV Datum 2. 2. 2015 

Naslov koraka Napredovanje v četi 

 

Podatki o kandidatu 

Ime in priimek Nadja Vrhovnik Steg Kranj 1 

Datum rojstva 27. 06. 1991 Leto obljube 2003 

Telefon 040668102 E-naslov nadja.vrhovnik@gmail.com 

 

Udeležba na tabornih šolah 

Vrsta taborne šole Leto udeležbe Kraj usposabljanja 

Pripravnik 2010 Goričko 

Metoda VV   

Metoda IV 2012 Reteče 

Metoda PP   

Prekvalifikacija VV   

Prekvalifikacija IV   

Prekvalifikacija PP   
 

Izkušnje z vodenjem skupine 

Funkcija (pomočnik voditelja, voditelj) Veja V letih 

voditelj IV 2010 - 2013 

voditelj PP 2013 - 2014 

stegovodja SKVO 2014 - 2017 

   

   

Udeležba na državnih srečanjih (vpiši zadnje tri) 

Vrsta DSV Leto Kraj 

DSV IV 2012 Dob pri Domžalah 

DSV IV 2012 Slovenske Konjice 

DSV IV 2013 Ajdovščina 

   

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

Označi s križcem  Se strinjam.  x Se ne strinjam. 

     

Podatki o sopotniku 

Ime in priimek Urša Klanjšek Steg Kranj 1 

Datum rojstva 9. 5. 1989 Leto obljube 2001 

Telefon 040493042 E-naslov ursa.klanjsek@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 
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Poročilo o koraku voditelja 

Izpolni vse dele poročila. Prazen prostor poljubno razširi. 

Naslov koraka 

 
Napredovanje v četi 
 

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

 

V četi Budnih kobivc smo zaznali problem, ker se večino raznoraznih »obredov« zgodi v prvem letu v četi, nato pa 
nič več in to vodi v nezainteresiranost starejših pa tudi slabši osebni napredek. Naredili smo nekaj konkretnih 
sprememb v tradiciji čete, kot so: sprememba leta krsta in vitezovanja, uvedba interesnih veščin in postopno učenje 
skavtskega znanja. Spremembe so se izkazale za dobre. 
 

Ključne besede 

 

Napredovanje, osebno napredovanje, skavtsko znanje, četa, obljuba, krst, vitezovanje 
 

Analiza stanja 

 

Odkar pomnim je v naši četi navada, da ima novinec prvo leto polno  »iniciacijskih« obredov, kot so sprejem na 
prehodih, sprejem v četo na jesenovanju, vitezovanje, obljuba, krst poleg tega pa od njega zahtevamo, da se v enem 
letu nauči še vse skavtsko znanje, ki je enako nekomu, ki je v četi že 5 let in je vodnik. Do sedaj je bilo tako: 
1. leto: sprejem u četo, vitezovanje, obljuba, krst, vse skavtsko znanje 
2. leto: vse skavtsko znanje 
3. leto: vse skavtsko znanje 
4. leto: podvodnik, vse skavtsko znanje 
5. leto: vodnik, vse skavtsko znanje 
 

Namen 

 

Pretehtati pomembnost in uvesti radikalne spremembe v tisočletni tradiciji čete Budnih kobivc. Urediti osebno 
napredovanje na vseh področjih. Kar zadeva smiselno prerazporeditev že obstoječih tradicij in razporeditev znanja 
preko vseh 5 let v četi. 
 

Cilji 

 

-  V letošnjem letu ne bomo imeli vitezovanja. 
-  Vitezovanje bo sedaj v 3. letu v četi. 
-  V letošnjem letu ne bomo imeli krstov. 
-  Krsti bodo sedaj v 2. letu v četi. 
-  Skavtsko znanje, ki je zajeto v Kar se skavtek nauči, to skavt zna, bomo razporedili na 5 let. 
-  Uvedli bomo interesne veščine, ki jih bo opravilo vsaj 10 IV. 
-  Pred obljubo bodo novinci napisali prošnjo za obljubo. 

 

Program (načrt in opis dejavnosti) 

 

Nova razporeditev: 
1. Leto: sprejem v četo, obljuba, skavtsko znanje za 1. leto 
2.  Leto: krst, 1 veščina (izbirno), skavtsko znanje za 1. in 2. leto 
3. Leto: vitezovanje, 2 veščini (izbirno), skavtsko znanje za 1., 2. in 3. leto 
4. Leto: imenovanje podvodika (če), neomejeno veščin (izbirno), skavtsko znanje za 1., 2., 3. in 4. leto 
5. Leto: imenovanje vodnika (če), neomejeno veščin (izbirno), skavtsko zananje vseh 5 let 
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- Ureditev skavtskega znanja: 
Ker je to področje obsežno, je bilo zajeto v koraku Boneš, A., 2013. Preverjanje skavtskega znanja tekom 
celotnega leta. str. 7. Omenjeni korak se osredotoča predvsem na bolj učinkovito in skavtom prijazno 
preverjanje znanja, v sodelovanju z avtorico pa sva pripravili preglednico (preglednica v prilogi 1) v kateri 
sva znanje smiselno razporedili po letih. Nanašali sva se na interno gradivo za izpit Kar se skavtek nauči, to 
skavt zna. Znanje sva razporedilli po temah in nato znotraj vsake teme določili, kaj je osnovno znanje, ki ga 
je potrebno osvojiti v prvem letu in kako ga tekom naslednjih let uspešno nadgrajuješ, tako da na koncu 
znaš vse kar piše v knjižici. Pri kateri od tem sva dodali tudi kaj, kar ni zajeto v knižici pa je vseeno potrebno 
vedeti. Največ dodatnih znanj je v petem letu.  

-  Vitezovanje: 
V letošnjem letu ne bomo imeli vitezovanja, saj bo sedaj prišlo na vrsto šele v tretjem letu v četi. Da se 
tradicija tega obreda ne bo izgubila sem napisala en primer (priloga 2). Vitezovanje sicer ni nikoli imelo 
stalnega besedila in ga tudi ne potrebuje. Potrebno je le, da voditelji vključijo ključne elemente, ki so 
puščava pred vitezovanjem, zažiganje slabih lastnosti, povišanje v viteza (z mečem po rami) in prejem 
viteških zakonov. Ostalo je prepuščenjo njihovi domišljiji. Najbolje, da poteka v cerkvi ali drugem 
skrivnostnem kraju. Zvečer s svečkami, baklami itd. 

- Krsti: 
Po novem bodo krsti, kjer dobiš svoje skavtsko ime, na taboru na koncu drugega leta v četi. Krsti morajo 
vsebovati nek izziv, določitev imena in krst – voda in štrik. 

- Prošnja za obljubo: 
Novinci bodo na večer pred obljubami prebrali prošnje za obljubo (priloga 5). V letošnjem letu, ko bomo to 
izvajali prvič, bomo to naredili na način, da bodo novinci že vsaj en teden prej dobili oporne točke (priloga 3) 
in bodo z njihovo pomočjo napisali pismo. Preden ga bodo prebrali, bodo šli skupaj z enim IV, ki že ima 
obljubo (v nadaljevanju spremljevalec). Tudi ta bo prejel neka vprašanja (priloga 4) in skupaj bosta 
pregledala novinčevo pismo. Ko se vsi zberemo skupaj, bo spremljevalec prebral novičevo pismo, nato bo 
voditelj pozval, da vsaj dva izmed zbranih povesta zakaj si zasluži postati skavt. Vse skupaj poteka v 
»romantično-napeto-skrivnostnem« vzdušju. 

-  Veščine: 
Po dolgih letih bomo spet uvedli interesne veščine. Novinci veščin ne morejo opravljati, v drugem letu lahko 
opraviš eno, nato dve, v četrtem in petem letu pa kolikor želiš. Predstavitev veščin bomo z uvodnim 
»bumom« imeli že na jesenovanju. Pri opravljanju veščine te spremlja (pomoč pri spremljanju  - priloga 7) 
mentor, za prijavo veščine moraš izpolniti obrazec (priloga 6) in ko opraviš veščino izpolnjen obrazec  
(priloga 8) oddaš voditelju čete, ki je odgovoren za veščine. Veščina se zaključi s slovestno podelitvijo 
našitka. 

 

Preverba programa  

 

Za začetek je potrebno vedeti, da sem to izvajala v letu 2012 – 2013, ko s strani državnega vodstva IV še ni bilo 
nobenega govora o osebnem napredovanju. Takrat se je delalo na ureditvi in umestitvi interesnih veščin v četi. Ta 
ureditev napredovanja je nastala, kot potreba, ki sem jo zaznala po dvoletnem delu v četi Budnih kobivc. 

-  Ureditev skavtskega znanja: 
To se je izkazalo za dobro, saj so se tako novinci naučili osnovne stvari in jih razumejo. Tako bodo lažje 
nadgrajevali svoje znanje v naslednjih letih. Tudi ostalim se je zdelo dobro, saj so imeli občutek »sem 
starejši, zato moram znati več«. Prej je bilo res slabo, ko si koga spraševal nekaj pa si ugotovil, da nima 
razčiščenih niti osnov (naprimer pri orientaciji). 

-  Vitezovanje: 
V začetku sem imela strahove, da bi se zaradi dveletne prekinitve, menjave voditeljev itd. ta sistem 
propadel in ne bi imeli več vitezovanja. Vendar bomo letos (2015) ponovno imeli vitezovanje in bo nov 
sistem stekel. 

-  Krsti: 
Izkazalo se je za dobro, saj imajo IV v drugem letu že malo več samozavesti in so zato krsti bolj zanimivi. 
Lažja je tudi izbira imena, saj se že bolje poznajo med sabo. 

-  Prošnja za obljubo: 
Novinci so se bolj zavedali, da dati obljubi ni »kar nekaj«, ampak je to zavestno in odgovorno dejanje. Tudi 
ostali ob poslušanju pisem zopet ugotovijo, da je obljuba nekaj velikega in ob poslušanju zapisanega morda 
tudi v drugačni luči zagledajo svojega novinca. 
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- Veščine: 
Pet veščin je bilo podeljenih ob ustvarjanju in igranju dramske igre Pekarna Mišmaš na miklavževanju. 
Podeljene so bile za glavne tri vloge v igri, ki so imele večino teksta ter za komponiranje glasbene spremljave 
(igra je bila spremljana z živo glasbo) in sestavo koreografij, ki so se pojavljale v igri. Podelili smo tudi eno 
veščino računalničarja, za sestavo in programiranje robotka (avta). Podelili smo še eno veščino in sicer 
veščino kolesarja. V tem letu smo torej podelili 7 od začetno začrtanih 10 veščin. Mislim, da je kljub temu, 
da cilj ni bil dosežen, to precej dobro. Letos smo namreč po mnogih letih zopet obudili interesne veščine in 
za take  novosti je potrebno dlje časa, da se dobro primejo. 

 

Preverba ciljev 

 

- Vletu 2012/2013 nismo imeli vitezovanja. 
- Vitezovanje bo izvedeno aprila 2015 (voditelji čete so že dobili opomnik in je že zapisano v načrtovanju). 
-  V letu 2012/2013 nismo imeli krstov. 
-  Krsti so se normalno izvajali na poletnem taboru 2014. 
-  Pripravili in razdelili smo razpredelnico skavtskega znanja po letih. 
-  Uvedli smo interesne veščine. Opravljenih je bilo 7. 
-  Novinci so napisali zelo dobre prošnje za obljubo. 

 

Osebni napredek (spoznanja, kaj sem se s tem naučil, kako je to vplivalo na življenje skupine, ki jo vodim…) 

 

Na konkretnem primeru/eksperimentu sem potrdila svoje spoznanje, da je za uvedbo celovite reformacije potreben 
dober in premišljen načrt in če je ta utemeljen, potem ni bojazni, da se v nekaj letih ne bo prijel. Za take stvari tudi 
ni smiselno pričakovati, da bodo rezultati vidni takoj, zato sedaj po treh letih lahko z zadovoljtvom opazujem, kako 
so te spremembe dobro vplivale na življenje in vzdušje v četi. Čutiti je veliko več skavtske energije in pripravljenosti 
na kakršnekoli akcije, ni malodušja in zdolgočasenosti. IV se vsako leto zgodi nekaj novega, zato jim ne postane 
dolgčas in »brezveze«, ampak so ves čas bivanja v četi obkroženi z novimi izzivi in nalogami. To da si vedno boljši, 
daje mlajšim željo postati »velik«, da bodo tudi oni imeli čast početi to, kar počnejo najstarejši. Starejšim pa to daje 
še kako potrebno potrditev, da zmorejo in so vedno boljši. Ta občutek jih tudi obdrži dlje časa v četi oz. ostanejo do 
konca. Kako se njihova odgovornost, vedno večji izzivi in napredovanje na takšni in drugačnih področjih nadaljuje 
kasneje v veji PP pa je druga (žalostna) zgodba. 
Vesela sem, da se je kljub menjavi voditeljev čete vse to ohranilo in preneslo naprej. Zdi se mi, da smo prestali 
odločilen korak na poti do dejstva, da se bodo vse te na novo postavljene stvari ukoreninile in postale tradicija. 
 

Priporočila za voditelje 

 
Ne bojte se narediti, kar je potrebno narediti. Ne bojte se narediti drugače. Če veste zakaj in kako to delate, vas nihče in prav nič 
ne more ustaviti in vam preprečiti uspeha. In ne obupajte, uspeh morda pride šele po nekaj letih in tak je zagotovo bolj trden in 
večen. 
 

Ostale priloge (fotografije, gradiva … ) 
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Priloga 1: Razporeditev znanja po temah in letih v četi 
 

  novinci 2. leto 3. leto 4. leto 
5. leto (vodniki 
in podvodniki) 

molitev, 
zakoni, 
obljuba, 
himna 

vse 

pomen in 
simbolika 

slovenske in 
skavtske 

zastave/grba 

kdo je zavetnik 
in kdaj goduje 

življenje sv. 
Jurija (zakaj je  

zavetnik 
skavtov) 

zavetniki vej 

Bi-Pi in 
svetovna 

organizacija 

datum rojstva, kdo 
je, začetki 
skavtstva 

(Skavtstvo za 
fante), prvi tabor 

poklic, bitka pri 
Mafekingu, 

vzdevki 

žena, sestra, 
skavtinje 

svetovne 
organizacije 

njegovo življenje 
(anekdote) 

ZSKSS 

kratica, skavtski 
pozdrav, Bodi 
pripravljen!, 

nošenje 
kroja, barve rutke 

skavtski znak, 
barva IV 

celo geslo (vseh 
vej), veje v 

stegu, imena 
naših vej in 

stega 

načelnik in 
načelnica naše 

regije in 
ZSKSS 

sestava ZSKSS 

sk
a

v
ts

tv
o

 

vod in 
skavtstvo v 
Sloveniji 

vod: klic voda, 
osnovne funkcije v 

vodu, tradicija 
voda 

oblika zastave 
voda 

letnica 
ustanovitve 

ZSKSS 

začetki 
skavtstva v 
Sloveniji 

(Peter Lovšin) 

osnovna 
povezava in 
primerjava s 

taborniki 

o
ro

d
ja

 i
n

 u
p

o
ra

b
a

 
o

ro
d

ja
 

 

varna in pravilna 
uporaba noža, 
sekire in žage, 
našpičenje kola 

izdelava lesenega 
klina, rezanje 

debelejše palice z 
nožem, izdelava 

utorov 

žaganje v paru  
kakšen je dober 
in primeren nož 

vrvi zlaganje vrvi 
delitev vrvi na 

naravne in 
umetne 

delitev vrvi na 
dinamične in 

statične 
  

vozli 

osmica, 
ambulantni, 

tovorni, 
skrajševalni 

ribiški, tkalski, 
napenjalni, 
kavbojski, 
prusikov 

prijateljski in 
mrtvi vozel 

izdelava vrtne 
lestve 

alpski metulj 

v
o

zl
i,

 v
ez

av
e 

in
 z

g
ra

d
b

a
rs

tv
o

 

vezave križna, vzporedna diagonalna 
izdelava 

trinožnika 
kuhinja, utori  

o
g

n
ji

 

 
priprava prostora, 
varnost pri netenju 

ognja, piramida 

ostale oblike 
ognjev, zakuriti 

ogenj z vžigalico 
različna netiva 

uporaba 
posameznih 

vrst lesa 
(lastnosti) 

v lepem 
vremenu zakuriti 

s kresilom 

ra
st

li
n

e 
in

 
d

en
d

ro
lo

g
ij

a
 

rastline   

glavne strupene 
rastline (zlatica, 
šmarnica, volčja 

jagoda, 
podlesek) 

vsaj 5 užitnih 
rastlin, ki jih 
najdemo v 
naravi in 
njihova 
uporaba 
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dendrologija 

leska, breza, 
bukev, javor, 

gaber, bor, lipa, 
vrba, smreka 

razlike med jelko 
in smreko, kaj je 

sušica 
   

p
rv

a
 p

o
m

o
č 

 

telefonska številka 
112, uporaba 
trikotne rute – 
imobilizacija 

poškodovane roke, 
noge 

položaj 
nezavestnega, 

prenos 
ponesrečenega - 
Rautkov prijem, 
stolček, nosilo iz 

šotorke 

šok in položaj 
za šok 

(preverjanje 
znakov šoka – 
močna bledica, 

izgubljanje 
zavesti, huda 
krvavitev…), 
kompresijska 

obveza 

položaj telesa 
ob poškodbi 

prsnega koša, 
glave, trebuha, 
preveza za oči 

pravilno 
ukrepanje pri 
poškodbah in 
boleznih na 

taboru 

Splošno in 
orientacija 

brez 
kompasa 

smeri neba 
orientiranje po 

zvezdah 
geografska in 
topografska 

orientacija po 
soncu 

 

o
ri

en
ta

ci
ja

 

kompas in 
karta 

deli kompasa, 
orientacija karte 

azimut, merilo 
karte, nekaj 

osnovnih 
topografskih 

znakov 

izohipse, azimut 
na karti 

kontra azimut, 
ocenjevanje 
razdalje in 

višine 

osnove 
vrisovanja točk 

o
p

a
zo

v
a

n
je

 
n

a
ra

v
e 

in
 

st
ez

o
sl

ed
st

v
o

 

 

avtohtone živali na 
Slovenskem 

(medved, lisica, 
jazbec, srna, volk, 

zajec …) 

sledi živali (srna, 
pes, krava, zajec, 

ptič, jazbec, 
medved …) 

življenjski 
prostori 

nekaterih 
slovenskih 

živali 

  

b
iv

a
k

i 
in

 
šo

to
rj

en
je

 

 
kaj je bivak, deli 

šotora 

primeren 
teren/prostor za 

bivak/šotor 

dvokapni bivak 
iz 3 šotork, 

vrvni in palčni 
način vezenja 
šotorskih kril 

pravilno 
postavljanje in 
pospravljanje 

šotora 

pravilno 
postavljanje in 
pospravljanje 
šotora v dežju 
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Priloga 2: Primer obreda vitezovanja 
 

VITEZOVANJE, Izola 2012 

Vitezovanje poteka na pomolu ali kje drugje izven mesta, zvečer - ko se stemni. Vitezi stojijo v špalirju na 
obeh straneh pomola (nekoliko narazen, ni treba, da so vsi na pomolu oz. če je dolg pomol čez celotno 
dolžino pomola), na koncu stojimo voditeljice (Nadja na sredini), pred nami posoda za zažig slabih lastnosti. 
Novinci počakajo drugje, lahko bi jih »prevzela« Urša ali Tatjana V ozadju se sliši radio (srednjeveška 
glasba!). 
Nadja: Pozdravljeni vitezi! Se zavedate časti, ki vam je bila izkazana, ko ste bili imenovani za viteze? Veste 
kakšne so vrline vitezov?  
Ana: Vitez ceni srčnost, v srcu pozna samo krepost, njegov meč brani nemočne,…  
Jera: … s svojo močjo podpira šibke, njegov jezik govori resnico, njegov srd uničuje hudobne. 
Nadja: Vitezi sedimo za okroglo mizo in glas vsakega je enako vreden. To pomeni, da drug drugega 
poslušamo in spoštujemo in smo si vsi prijatelji. 
 Ana: Skupaj smo branili in še branimo čast naše čete.  
Jera: Pri tem nas lahko ovirajo nečastne  lastnosti in dejanja, ki vitezu niso in ne smejo biti v ponos. 
Nadja: Te lastnosti ste danes popoldne zapisali, zdaj pa jih boste simbolično lahko vrgli v ogenj in naj 
plameni spremenijo v pepel vse, kar vas ovira na vaši častni poti viteštva. 
Prižgemo ogenj, eden po eden pristopijo in zažgejo slabo lastnost – Nadja vsakega pokliče po imenu in mu 
pokima, da stopi iz vrste  - eden z leve, drugi z desne (kar hitro, da se ne bo vleklo – so lahko v koloni, 
kakšna dva, tri metre narazen). 
Zažgejo slabe lastnosti.  
Nadja: Zdaj, ko nas ne bremenijo več slabe lastnosti, lahko v svoje omizje sprejmemo nove viteze, ki so si 
skozi letošnje leto s svojimi dejanji pridobili to čast. Sokoli, Orli, Kresnice, Pande in Mravljice,vam lahko 
verjamem na besedo, da so ti proletarci vredni biti del okrogle mize?  
Dva vodnika se postavita na začetek poti, ki z vrtnimi ognji ob strani vodi do nas. S prekrižanima mečema 
(ali kranjskima ščitoma?) zapirata vhod na pot. 
Po eden od novincev pristopi do vodnikov na začetku poti, skupaj povesta: Podajaš se na pot viteštva. Naj te 
Bog drži na svoji strani in naj te angeli čuvajo. Novinca spustita na pot.  
Vse se dogaja toliko skupaj, da voditeljice vidimo in slišimo vodnika in novince na začetku poti (če kaj ne bi 
bilo v redu, ju ZAMENJAMO). 
V špalirju ima 10 izvidnikov posebno nalogo (preostali vodniki in podvodniki + dodatni člani, mora jih biti 
10). Na vsakih par korakov, ki jih novinec naredi po poti, ga z zastavico voda ustavijo in mu povejo po dva 
viteška zakona – enega z leve, drugega z desne. To moramo razdelit že popoldne, povedat morajo na pamet! 
Po dva od teh desetih stojita v špalirju nasproti drug drugemu. 
Novinec pride do nas. 
Nadja: Kdo si? ….. Npr. Sokoli, poznate tega proletarca?  
Ana: Slišali smo, da si zasluži biti vitez. Kaj ga tako odlikuje, da je tega vreden? Vod pove.  (Že popoldne 
morajo določiti eno  - najpomembnejšo dobro lastnost za vsakega novinca. Lahko jim naročimo to med 
pavzo po kosilu, enkrat do večera morajo prit DO NAS IN NAM POVEDAT TE LASTNOSTI – da slučajno 
ne nastane tišina, ko je treba povedat dobro lastnost.) 
Nadja: Vitezi sedimo za okroglo mizo in glas vsakega je enako vreden. To pomeni, da drug drugega 
poslušamo in spoštujemo in smo si vsi prijatelji. 
Jera: Zanesemo se drug na drugega, zato verjamemo vitezom iz voda Sokolov, da si tudi ti zaslužiš biti del 
omizja. 
Ana: Katero dobro lastnost ali talent pa bi ti izpostavil/a, kaj je tisto kar prinašaš s seboj med viteze? ….. 
Nadja: Vsi imamo tudi slabosti, ki nas lahko na poti viteštva ovirajo. Te lastnosti si danes popoldne 
zapisal/a, zdaj pa jih lahko simbolično vržeš v ogenj in naj plameni spremenijo v pepel vse, kar ti brani biti 
časten vitez. 
Jo zažge. 
Nadja: Sedaj poklekni (ime) in vstani kot vitez (ime + dobra lastnost – Katja, vitez veselja)! Medtem se z 
mečem dotakne njegovih ramen… 
Nadja: Slišal/a si viteške zakone. Naj ti bodo na tvoji poti v oporo in vodilo. V težkih situacijah se spomni kaj 
ti naročajo in ravnaj v skladu z njimi. Bodi časten vitez! 
Ana/Jera drži tulec, ga poda Nadji, Nadja novincu.  
Nadja: Zdaj si postal del omizja, postavi se k vitezom, s katerimi boste skupaj branili čast naše čete! 
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Priloga 3: Vprašanje za pisanje pisma za oblubo 
 

Prošnja za obljubo 
 

Čaka te nejslovesnejši in najpomembnejši dogodek v tvojem skavtskem življenju. Si nanj dobro pripravljen/a? Da boš lažje 
odgovoril/a na to vprašanje, ti dajemo v razmislek nekaj vprašanj, nato pa napiši krajši spis, ki naj vsebuje približno 250 besed. 
Spodnja vprašanja naj ti bodo le v oporo pri pisanju. Pismo naj ne bodo odgovori na vprašanja! Pisma ne pozabi prinesti s seboj na 
obljube. 
1. Zakaj si se odločil/a postati skavt/inja? Kaj ti je pri skavtih tako všeč, da želiš obljubiti in za vedno postati skavt/inja? 
2. Zavestno ponovi obljubo. Kot si ugotovil/a boš obljubil/a štiri stvari: zvestobo Bogu in domovini, pomoč bližnjemu in vestno 
spolnjevanje skavtskih zakonov (vseh 10). Za vsako od teh stvari napiši en ali dva primera, kako si jih izpolnjeval/a do sedaj. 
3. Napiši na podlagi česa ti lahko zaupamo, da boš res izpolnjeval/a skavtsko obljubo in boš tako svetel zgled, skavtskih kreposti, 
vsem ljudem (tudi, ko ne nosiš rutke). 
 
 
 
 
Priloga 4: Primer spremljanja novinca 

 
Tintagel, 10. 4. 512 

 
 

Dragi vitez/vitezinja, 
 
po enem letu je zopet čas, da se sestanemo, kot vitezi okrogle mize. Letos v svoje vrste, ne bomo sprejeli novih vitezov. Imamo pa 
zate, kot častnega in plemenitega viteza, drugo nalogo. Želimo si, da bi pod svoje okrilje vzel enega novinca in ga pripravil na 
obljubo, ki ga čaka v teh dneh. Saj veš, vedno je lažje, če te nekdo spremlja, ti stoji ob strani, spodbuja in pove kakšno modro 
besedo iz svojih dolgoletnih izkušenj. Tudi na račun tvojega dela, bodo oni lahko čez nekaj let zreli, da jih sprejmemo med viteze. 
 
Novinci so že napisali prošnjo za obljubo. Na začetku naj ti jo prebere, da boš videl s kakšnim človekom imaš opravka. Oni so 
imeli, kot oporne točke pri pisanju, ta vprašanja: 
1. Zakaj si se odločil/a postati skavt/inja? Kaj ti je pri skavtih tako všeč, da želiš obljubiti in za vedno postati skavt/inja? 
2. Zavestno ponovi obljubo. Kot si ugotovil/a boš obljubil/a štiri stvari: zvestobo Bogu in domovini, pomoč bližnjemu in vestno 
spolnjevanje skavtskih zakonov (vseh 10). Za vsako od teh stvari napiši en ali dva primera, kako si jih izpolnjeval/a do sedaj. 
3. Napiši na podlagi česa ti lahko zaupamo, da boš res izpolnjeval/a skavtsko obljubo in boš tako svetel zgled, skavtskih vrednot, 
vsem ljudem (tudi, ko ne nosiš rutke). 
 
Nato naj sledi pogovor. Opri se na to, kar je tvoj/a novinec/novinka napisal/a. Namen pogovora je, da poglobita to, kar je 
napisal/a, da razjasnita kakšno stvar... Težko ti svetujem, saj ne vem kaj bo napisano, a morda ti bodo ta vprašanja prišla vsaj malo 
prav (nanašajo se na zgornja tri vprašanja): 
1. Tudi, če odločitev, da postane skavt/inja ni bila njegova/njena. Je sedaj vesel, da se je takrat prepustil tuji odločitvi in je 
vesel/hvaležen, da so mu svetovali naj postane skavt/inja? Kaj pomeni to »za vedno skavt«? Morda razmišljanje o tem, da si skavt 
s tem, da živiš skavtske vrednote, tudi ko ne nosiš rutke, tudi če na primer čez 10 let ne boš več obiskoval skavtov. Kaj so skavtske 
vrednote, kaj je skavtsko življenje? Kaj storiti, ko se ti ne da na srečanja?  
2. Če so primeri preveč banalni ali »zlajnani« jo/ga probaj napeljati na kaj bolj konkretnega. Kaj mu/ji pomeni zvestoba Bogu in 
domovini, pomoč bližnjemu in vestno spolnjevanje skavtskih zakonov (vseh 10)? Kateri zakon mu/ji je še posebno pri srcu? 
3. Pogovorita se o zaupanju. Odkrijta moč te besede. Se zaveda, kako pomembno je, da ti nekdo zaupa? Se zaveda, kako težko je, 
ko pri nekom izgubiš zaupanje? Morda vama bo lažje, če gresta na kakšen konkreten primer (naprimer: zaupanje voditeljev). Tu 
pride v poštev tudi prvi skavtski zakon. Sta že kdaj pomislila, zakaj je ravno ta prvi? 
 
Na koncu novincu izberita neko geslo. Naj bo to geslo njegove obljube, skavtske poti... 
Zaupava ti, saj si namreč časten in pošten vitez/vitezinja in skavt/inja, da si modro presodil/a, da je novinec/novinka vreden/a in 
pripravljen/a, da postane skavt/inja. Sedaj je tvoja naloga, da svojega varovanca pripelješ pred nas. Prebral/a nam boš 
njegovo/njeno prošnjo za obljubo, ona/on pa bo na koncu povedal svoje geslo.  
 
 
 

Lepo te pozdravljava in želiva vse dobro na tvoji poti, 

kralj Artur in kraljica Guivenere  
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Priloga 5: Pismo novinca 
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Priloga 6: Prijava veščine 
 

VEŠČINA 
prijavni obrazec  

četa Budnih kobivc 
 
 

Jaz: 

Skavtsko ime: 

sem se v skavtskem letu 2012/2013 odločil/a, da bom osvojil/a veščino: 
 
 

 
 
 
 
Stopnja (obroži): 1.  2.  3.  4. 
 
 
O tej veščini že nekaj vem, in sicer (če si veščino že opravljal/a lahko napišeš konkretne naloge, ki si jih naredil/a: katere 
plakate, referate, dejavnosti, kaj si se novega naučil/a … sicer pa na splošno, kaj o tem že veš): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cilj oz. Katere spretnosti in znanja nameravam usvojiti (kaj se želiš na novo naučiti in konkretni predlogi nalog): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:        Podpis skavta/skavtinje: 
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Priloga 7: Obrazec za pomoč mentorju pri spremljanju 
 

NAČRT USVAJANJA VEŠČINE 

četa Budnih kobivc 
 

zadnji rok naloga opravljeno opombe 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

 
Podpis skavta/skavtinje:      Podpis mentorja: 



Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov                                                                Poverjeništvo za usposabljanje voditeljev 

13 
 

 Priloga 8: Obrazec za usvojitev veščine 
 

OBRAZEC ZA USVOJITEV VEŠČINE 
četa Budnih kobivc 

 
Ime in priimek: ______________________      Skavtsko ime: ______________________________ 

Vod: ______________________________        Skavtsko leto: _____________ /________________ 

 

VEŠČINA, KI JO NAMERAVAM USVOJITI: __________________________________________ 
STOPNJA: ______ 
 
IME IN PRIIMEK MOJEGA MENTORJA: ____________________________________________ 
 
Cilji oz. naloge: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:      Podpis skavta/skavtinje: 
 
 
Datum:      Podpis mentorja: 
 

 

IZPOLNI VODITELJ! 
 

Skavtski preizkus dne: ________________________ ob _________________ uri. 
Veščina JE / NI bila usvojena, in sicer 1.    2.    3.    4. stopnja. 
 

Datum:      Podpis voditelja: 
 




