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Predlog za imenovanje voditelja veje  
 

Imenovanje za voditelja veje IV Datum 22.1. 2015 

Naslov koraka Kakovostnejši in produktivnejši prenos znanja iz vodnikov na mlajše izvidnike 

 

Podatki o kandidatu 

Ime in priimek Jure Hafnar Steg Škofja Loka 1 

Datum rojstva 05.03.1994 Leto obljube 2007 

Telefon 031-469-790 E-naslov jurehafnar@gmail.com 

 

Udeležba na tabornih šolah 

Vrsta taborne šole Leto udeležbe Kraj usposabljanja 

Pripravnik   

Metoda VV   

Metoda IV 2014 Proseniško, Šentjur pri Celju 

Metoda PP   

Prekvalifikacija VV   

Prekvalifikacija IV   

Prekvalifikacija PP   
 

Izkušnje z vodenjem skupine 

Funkcija (pomočnik voditelja, voditelj) Veja V letih 

Pomočnik voditelja IV 2013/2014 

Voditelj IV 2014/2015 

   

   

   

Udeležba na državnih srečanjih (vpiši zadnje tri) 

Vrsta DSV Leto Kraj 

DSV IV 2013 Cerknica 

DSV IV 2014 SOC 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 Katarina Trdin Steg Škofja Loka 1 

Datum rojstva 20. 6. 1992 Leto obljube 2009 

Telefon 040 685 183 E-naslov katarina.trdin@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 

 

Naslov koraka 

 
Kakovostnejši in produktivnejši prenos znanja iz vodnikov na mlajše izvidnike 
 

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

 

Na skavtskih aktivnostih sem opazil veliko razliko v skavtskem znanju med člani čete enake starosti.  V četi vse bolj 
narašča število članov, ki v skavtskem znanju v nekaj letih niso skoraj nič napredovali in niti nimajo volje do učenja. 
Hkrati pa je še vedno veliko tistih, ki so v skavtskem znanju zelo močni (predvsem vodniki). Tu pride do problema, 
da vse naloge opravljajo le vodniki, saj drugim ne morejo zaupati, da bodo nalogo dobro opravili. Problem sem 
opazil predvsem v prenosu znanja iz vodnikov na mlajše člane.  Preko vodniških sestankov bomo z vodniki delali 
predvsem na učenju posredovanja znanja naprej ostalim članom čete. 
 

Ključne besede 

 

Vodniki, mlajši člani, skavtsko znanje, skavtske veščine, posredovanje, učenje 
 

Analiza stanja 

 

Plusi: 
- imamo zelo sposobne vodnike z veliko znanja 
- še vedno imamo veliko ambicioznih in  
vedoželjnih članov 
-izvidniki in vodnice se redno udeležujejo vodovih in 
vodniških srečanj 
-dovolj opreme in materiala za kakovostno izvajanje 
programa 
 

Minusi: 
- vedno več članov, ki v skavtskem znanju skozi leto 
ne napredujejo  
- mnogi ne pokažejo volje do novega znanja 
- vodniki ne znajo posredovati znanja 
- veliko število članov v vodu 
 
 

Priložnosti: 
-z novim skavtskim letom na služenje v četo prihaja več 
popotnikov in popotnic z močnim skavtskim znanjem 
-nekateri bodoči vodniki so že bili na TZV, drugi bodo 
odšli letos 

Grožnje: 
- mnogi sposobni člani z veliko znanja bodo prešli v 
višjo vejo 
- pomankanje časa voditeljev in vodnikov 
- z novim skavtskim letom se bo število članov v četi 
še povečalo 
 

 
 
 

Namen 

 

V skvtskem letu 2014/2015 se bodo člani freisinške čete z več znanja (vodniki) naučili kakovosteje prenašati znanje 
na mlajše člane čete, le-ti pa bodo pokazali voljo do novega skavtskega znanja, upoštevali nasvete starejših in 
izkušenejših ter bodo do konca skavtskega leta napredovali v skavtskem znanju. 
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Cilji 

 

-v oktobru 2014 bom pripravil in izvedel vodniški sestanek na temo »kako pripraviti vodovo srečanje« 
-dvakrat v letu bo vsak vodnik napisal načrt vodniškega srečanja, ki bo vseboval molitev, temo skavtskih veščin in 
zabavni del in ga tudi izvedel 
-na vodniških srečanjih se bomo vsaj enkrat na mesec pogovorili o poteku srečanja in kako bi določeno temo, 
skavtsko znanje najbolje posredovali na vodovem srečanju 
-do konca skavtskega leta bomo voditelji trikrat preverili napredek v skavtskem znanju; na zimovanju, skavtskem 
izpitu in poletnem taboru 
-do zimovanja bom pripravil seznam obveznega skavtskega zanja, ki naj bi ga IV obvladali do konca leta, posebej za 
različne starostne skupine 
-na vsaj dveh srečanjih čete, zimovanju in taboru bomo izvedli delavnice skavtskih veščin 
 

Program (načrt in opis dejavnosti) 

 

Preko celega leta bomo na vodniških sečanjih poudarjali potek srečanja in se učili kako najbolje in na najbolj 
zanimiv način posredovati znanje ostalim članom čete. Na vodniških sestankih bomo po potrebi vodnikom 
svetovali, kako naj ravnajo, če izvidniki ne pokažejo volje do učenja novih veščin. 
Skozi celo leto bo vsak vodnik pripravil 2 načrta za vodniško srečanje in ga tudi izvedel. Po koncu srečanja bomo 
izvedni analizo oz. preverbo in se pogovorili o tem, kaj bi lahko izvedli bolje oz. kako bi bolje posredovali znanje na 
svoje izvidnike. 
 
Oktober 2014: Pripravil bom vodniško srečanje na temo »kako pripraviti vodovo srečanje«. Namen tega je, da bi se 
vodniki naučili bolje in kakovostneje posredovati znanje naprej na vodovih srečanjih. 
 
November 2014: na jesenovanju bomo izvedli orientacijo. izvidniki se bodo naučili brati karto in se orientirati v 
urbanem naselju ter slediti točkam na zemljevidu. 
 
17. januar 2015: Na srečanju čete bomo izvedli delavnice skavtskih veščin. Povabili bomo nekaj izkušenih 
voditeljev in klanovcev, ki bodo z izvidniki delili svoje izkušnje, hkrati pa bodo vodnikom zgled v posredovanju 
znanja. Polovica čete bo imela najprej krajšo orientacijo, ostali pa delavnico kurjenja v naravi, nato pa se bodo 
zamenjali. Na obeh delavnicah se bodo izvidniki s pomočjo izkušenih skavtov lažje naučili in izurili v skavtskih 
veščinah. 
 
Januar 2015: do začetka zimovanja bom pripravil seznam obveznega znanja za skavtski izpit, ki ga pričakujemo od 
izvidnikov. Seznam bo izdelan posebej za tri različne starostne skupine; prva skupina bodo izvidniki, ki so 1.leto v 
četi, druga bodo tisti, ki v četi 2.in 3. leto, tretja pa tisti, ki so 4 in 5. leto v četi. Seznam bo izvidnikom iztočnica, kaj 
vse se morajo naučiti, hkrati pa bo spodbujal napredovanje skavtskega znaja vsakega posameznika. 
 
Februar 2015: na zimovanju čete bomo v program vključili tudi izvedbo skavtskih veščin. Poudarek bo na kurjenju 
ognja in vozlih, pripravil pa bom tudi pol dnevno orientacijo. Preko teh delavnic bomo voditelji tudi izvedli prvo 
preverjanje znanja, z namenom, da vidimo, koliko so izvidniki napredovali od začetka leta. 
 
14. marec 2015: na srečanju čete bomo izvedli skavtski izpit s praktičnim in teoretičnim delom. Izpit bo za novince 
pomenil tudi preizkus za obljubo, za ostale pa le pregled napredovanja v skavtskih veščinah. Praktični del bo 
potekal kot nekaj urna orientacija z živimi točkami na katerih bodo voditelji in popotniki na služenju pregledovali 
praktično znaje posameznih veščin. 
 
Julij 2015: Na taboru bomo preko delavnic in fizičnega dela tretjič pregledali napredek znanja posameznikov v četi. 
Preko celotnega tabora bomo neposredno ali posredno izvajali vse skavtske veščine. Ob postavljanju tabora bomo 
izvajali zgradbarstvo, vozle in vezave ter se naučili varnosti pri delu. Vsak večer bo en vod zadolžen za pripravo in 
kurjenje ognja. Pripravili bomo tudi potep, kjer bodo uporabil tudi znanje orientacije in branja kart. 
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Preverba programa  

 

*OPOMBA: izvajanje koraka voditelja sem že izvajal več kot 3 mesece kot je predpisano, vendar je korak zasnovan 
kot celoleten projekt, zato je preverba izpolnjena le do februarja 2015. Korak bom vseeno izvajal do konca leta in 
če je potrebno, lahko naknadno pošljem preostanek preverbe. 
 
Plusi: 
-preko skavtskega leta smo voditelji na vodniških sestankih redno poudarjali, kako bi najbolje skavtsko znanje 
posredovali ostalim članom čete.  Vodniki niso uspešno napredovali le v skavtskem znanju, temveč predvsem v 
učenju prenašanja znanja ostalim članom čete. 
-v oktobru 2014 sem uspešno pripravil in izvedel vodniško srečanje na temo »kako pripraviti vodovo srečanje«. 
vodniki so pokazali zanimanje in tudi sami predlagali nakaj načinov, kako bi lahko še bolje pripravili vodovo 
srečanje in posredovali znanje 
- vodniki so večkrat izrazili težave v vodu, zaradi katerih je prenos znanja otežen ali manj produktiven. Vodnikom 
smo po svojih najboljših močeh svetovali in večino težav tudi odpravili  
-skozi skavtsko leto je vsak vodnik pripravil in izvedel dva vodniška srečanja. Vsak vodnik je pripravil tudi načrt 
vodniškega srečanja, ki je vključeval molitev, temo in zabavni program. Načrt je bil pripravljen tako, da je kasneje 
pomagal tudi ostalim vodnikom pri pripravi vodovega srečanja. Po izvedenem srečanju smo se tudi na hitro 
pogovorili kaj bi lahko še izboljšali oz. predstavili še na drugačen način 
-na jesenovanju v novembru 2014 smo izvedli t.i. žabarjado oz. tradicionalno orientacijo po Ljubljani. Izvidniki so 
dobili zemljevide in kompase in uspešno poiskali točke. Uspešno so se naučili brati zemljevid in se orientirati v 
urbanem naselju. 
-na srečanju čete 17. 1. 2015 smo uspešno izvedli delavnici skavtskega znanja. Izvidniki so se izurili v orientaciji v 
naravi, pri čemer jih je spremljal tudi izkušen gostujoči skavtski voditelj. Izvedli smo tudi delavnico kurjenja ognja. 
Obe delavnici sta se izkazali za uspešni; izvidniki so prejeli veliko skavtskega znanja  in izkušenj, hkrati pa so 
pokazali, da so od začetka leta v skavtskih veščinah že močno napredovali 
-v januarju 2015 sem sestavil in napisal seznam obveznega znanja za skavtski izpit, ki je izvidnikom v pomoč pri 
učenju za skavtski izpit. Seznam smo objavili na spletno stran našega stega. 
-na vseh skavtskih aktivnostih smo bili voditelji v skavtskem znanju in veščinah zgled izvidnikom hkrati pa tudi 
zgled vodnikom pri posredovanju znanja 
-pripravil sem program za poldnevno skavtsko orientacijo, ki jo bomo izvedli na zimovanju v Novi Štifti.  (program z 
zemljevidi je dodan v prilogi)  
 
Minusi: 
-nekaterih članov čete še vedno nismo uspeli dovolj motivirati in še vedno ne pokažejo volje do učenja novega 
skvtskega znanja  
-nekateri načrti, ki so jih pripravili vodniki so bili pomankljivi in neuporabni za izvajanje srečanja 
-nekajkrat nam ni uspelo izvesti analize oz. preverbe srečanja zaradi pomankanja časa na vodniških srečanjih  
-nekateri vodniki (predvsem fantje) so bili večkrat nezainteresirani nad učenjem novih načinov posredovanja 
znanja 
-nekateri člani čete mnogokrat manjkajo na vodovih in četinih srečanjih, zato tudi zamudijo veliko znanja in veščin 
-posredovanja znanja je bilo večkrat oteženo zaradi velikega števila ljudi v vodih, saj je znanje težje posredovati 
večji skupini ljudi 
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Preverba ciljev 

 

-v oktobru 2014 bom pripravil in izvedel vodniški sestanek na temo »kako pripraviti vodovo srečanje«.  
Cilj sem uspešno izpolnil. 
-dvakrat v letu bo vsak vodnik napisal načrt vodniškega srečanja, ki bo vseboval molitev, temo skavtskih veščin in 
zabavni del in ga tudi izvedel. 
Cilj je deloma že izpolnjen, deloma pa bo do konca leta. Vsak vodnik je prišel na vrsto že vsaj enkrat. 
-na vodniških srečanjih se bomo vsaj enkrat na mesec pogovorili o poteku srečanja in kako bi določeno temo, 
skavtsko znanje najbolje posredovali na vodovem srečanju 
Cilj uspešno izpolnjujemo in ga bomo izpolnjevali še do konc leta.  
-do konca skavtskega leta bomo voditelji trikrat preverili napredek v skavtskem znanju; na zimovanju, skavtskem 
izpitu in poletnem taboru 
Cilj še ni izpolnjen,  smo pa skavtsko znanje deloma preverili že na srečanju čete 17.1.2015 in se je izkazalo za zelo 
uspešno 
-do zimovanja bom pripravil seznam obveznega skavtskega zanja, ki naj bi ga IV obvladali do konca leta, posebej za 
različne starostne skupine 
Cilj sem izpolnil, seznam je dodan kot priloga) 
-na vsaj dveh srečanjih čete, zimovanju in taboru bomo izvedli delavnice skavtskih veščin 
Cilj je deloma že izpolnjen, deloma še bo. Skavtsko znanje smo izvajali že na jesenovanju in srečanju čete. 
 

Osebni napredek 

 

Korak, ki ga izvajam po mojem mnenju pozitivno vpliva tako na vodnike, kot tudi na ostale člane čete. Z vodniki 
mimogrede rešimo nemalo težav in zapletov, ki se pojavijo v vodu, ostali člani pa so deležni kakovostnejšega in 
produktivnejšega znanja. Seveda pa je izvajanje koraka vplivalo tudi na nas voditelje. Opazil sem, kako pomembno 
je, da neko stvar, ki jo v četi želiš spremeniti ali nadgraditi, vključiš že v načrtovanje in jo imaš vedno v obziru, ko 
delaš ali izvajaš program. Opazil pa sem tudi kako resnično pomemben je naš zgled, ne samo koliko znanja imamo 
voditelji, temveč bolj na kašen način ga posredujemo ostalim. 
 

Priporočila za voditelje 

 

Nekaj nasvetov: 
-vez med voditelji in ostalimi člani čete so večinoma vodniki, zato je najproduktivnejše graditi na njih 
- na srečanje čete lahko povabite bivše voditelje ali izkušene skavte, da delijo svoje izkušnje z vašimi izvidniki 
-naj ne bo skavtski izpit le za tiste, ki delajo obljubo, temveč za vse izvidnike, da boste lahko spremljali njihov 
napredek 
-nobeno poučevanje se ne more kosati s praktičnim primerom. (Bi-Pi) 
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Obvezna priloga  

 

 

KOMPAS IDEJ 
 
 

Področje razvoja:  spoznavno  

ORIENTACIJA na srečanju čete 

Namen Nadgraditi znanje v orientaciji 

Cilji 

-vsak izvidnik bo vsaj enkrat poskusil pravilno orientirati karto 
-skupina bo uspešno sledila vsem točkam na zemljevidu 
-vsak izvidnik bo nadgradil svoje znanje v orientaciji 

Vrsta dejavnosti Veščine – skavtsko znanje (orientacija) 
Število udeležencev 40 

Čas/trajanje 
izvajanja 

2h 

Lokacija na prostem v naravi, približno 3-4km hoda 

Pripomočki 
Zemljevidi s točkami, prizme postavljene na točkah, kompas 

Potek/izvedba 

 
Že prej na srečanje čete povabimo nekoga od bivših voditeljev ali pa koga, ki ima veliko 
izkušenj z orientacijo. Če je voditeljev dovolj so lahko to tudo voditelji čete. 
 
Že pred začetkom moramo pripraviti toliko zemljevidov s točkami kolikor bo skupin. Točke 
moramo opremiti tudi s orientacijsko prizmo. Točk naj ne bo preveč (naprimer 3, odvisno od 
tega koliko časa imamo) in naj ne bodo postavljene predaleč narazen, saj je cilj orientacije, da 
se čimveč naučijo in ne, da čimprej pridejo na cilj. 
 
Na začetku akcije četo razdelimo v skupino, iz izkušenj priporočam, da niso po vodih, temveč 
mešano, saj je učenje bolj produktivno. Priporočljivo je, da jih v skupini ni več kot 6. Če 
orientacijo pripravljate na srečanju čete lahko izvedete tako, da gre na orientacijo najprej 
polovica čete in potem zamenjajo, ostali pa vmes počnejo nekaj drugega. 
 
Vsaka skupina dobi zemljevid, kompas in svojega spremljevalca (izkušen skavt/voditelj). Še 
preden se odpravijo lahko njihov spremljevalec z njimi malo ponovi osnove orientacije, npr. 
Vsak naj poskusi orientirati karto, kako se najlaže orientiramo, kako vemo kje na zemljevidu 
smo, kako hodimo po azimutu..Pomembno je, da sodelujejo vsi, da vsak poskusi določiti, kje 
na zemljevidu leži točka in v katero smer morajo iti. Člane čete z več znanja lahko 
spremljevalci koristno uporabijo kot svoje pomočnike, da jim nebi bilo dolgčas med učenjem 
manj izkušenih članov. Med orientacijo se večkrat ustavite in vsakič naj nekdo pove, kje na 
zemljevidu se nahajate. 
Na točkah je lahko kakšna naloga za popestritev. 
 

Opombe 
Veliko priprav, vendar zelo produktivno 

 
 

Ostale priloge (fotografije, gradiva … ) 

 
Priloga 1: program in zemljevid orientacije na zimovanju v Novi Štifti 20. - 22. 2. 2015 
Priloga 2: zemljevid orientacije na srečanju čete 17. 1. 2015 
Priloga 3: seznam obveznega znanja za skavtski izpit 
Priloga 4: primer načrt za vodniško srečanje enega od vodnikov 
    

 


